
Doença Descompressiva 
 

A primeira descrição clínica de doença descompressiva ou doença de Caisson, foi feita 

pelo fisiologista francês Paul Bert, que descobriu que o gás respirado sob pressão força grandes 

quantidades de nitrogênio para dentro do corpo. O nitrogênio permanecerá em solução enquanto 

a pressão for mantida. Mas, se um mergulhador subir muito rapidamente, reduzindo a pressão 

repentinamente, o nitrogênio vai sair da solução e pode formar bolhas nos tecidos e na corrente 

sanguínea. Essas bolhas, também conhecidas como gás de fase livre, podem criar uma série de 

problemas para os mergulhadores. 

 

Os estudos de Bert levaram ao desenvolvimento de câmaras hiperbáricas e formaram a 

base para as tabelas de descompressão por etapas do fisiologista J.S. Haldane. A descompressão 

por etapas é um processo pelo qual um mergulhador sobe em estágios a profundidades cada vez 

menores para retornar à superfície. Essa velocidade de subida controlada protege o mergulhador 

contra a liberação repentina de bolhas de nitrogênio causadas pela redução da pressão. Esses 

mesmos cálculos são usados ainda hoje e são a base para algoritmos de computador e tabelas 

de mergulho. 

 

A lei de Dalton, pode ser explicada, em outras palavras, como: "a pressão total de uma 

mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais de todos os gases dessa mistura". 

A Lei de Henry estabelece que a quantidade de gás que irá dissolver-se num líquido é 

diretamente proporcional à pressão parcial do gás. 

 

 

Física da Doença Descompressiva 
 

A doença descompressiva é complexa, mas uma vez que você tenha entendido a física por 

trás da doença, será capaz de preveni-la quando mergulhar. Respire fundo (não se esqueça de 

expirar!), e prepare-se para mergulhar na ciência da descompressão! 

 

No momento, o seu corpo está saturado com oxigênio e nitrogênio (juntamente com 

vestígios de outros elementos), a uma pressão parcial igual à pressão parcial dos gases no ar 

alveolar. O ar alveolar está preso dentro dos alvéolos em nossos pulmões. De acordo com a Lei 

de Henry, a quantidade de nitrogênio absorvido é diretamente proporcional à pressão parcial do 

gás. A uma profundidade de 10 metros, a pressão absoluta é de 2 bar e a pressão parcial de 

nitrogênio (ppN2) irá duplicar para 1.58 bar (2x 0.79). 

 

A pressão parcial na superfície era de 0.79 bar e a nova pressão parcial é de 1.58 bar. Há 

uma diferença de 0.79 bar , conhecida como gradiente, devido a pressão do nitrogênio no sangue 

e a pressão do nitrogênio do ar alveolar. Este gradiente é a força que faz com que o nitrogênio 

se difunda através do tecido pulmonar e seja absorvido pelo sangue. Uma vez na corrente 

sanguínea, o nitrogênio é transportado por todo o corpo. Existe um gradiente similar entre o 

nitrogênio em solução no sangue e o nitrogênio dissolvido nos tecidos. A quantidade e velocidade 

em que o nitrogênio é absorvido pelos tecidos, no entanto, depende de uma série de fatores. 

 

Quando o gás se desloca de uma área de maior concentração para uma área de menor 

concentração na corrente sanguínea e tecidos, isto é chamado de difusão. A taxa pode ser maior 

ou menor dependendo do gás que respiramos debaixo de água. 

 

 



A Perfusão desempenha um papel importante na absorção de nitrogênio. A perfusão é 

quando nosso corpo fornece sangue aos leitos capilares nos tecidos. Um tecido do corpo bem 

perfundido tem uma grande quantidade de sangue em comparação ao seu próprio volume. Um 

fornecimento abundante de sangue vindo dos pulmões, com um elevado gradiente de pressão 

de nitrogênio, vai aumentar a taxa de absorção no interior dos tecidos expostos a um maior fluxo 

de sangue. Estes tecidos bem perfundidos são muitas vezes chamados de "tecidos rápidos", um 

termo que se refere à velocidade com que eles absorvem e eliminam o nitrogênio. Um tecido mal 

perfundido irá absorver e eliminar o nitrogênio a uma taxa mais lenta. 

 

A Lei de Henry estabelece também que a absorção depende da solubilidade do gás. O 

tecido adiposo é um tecido conjuntivo especializado, que funciona como o principal local para o 

armazenamento de gordura. A gordura tem uma grande capacidade de absorção de nitrogênio, 

mas o tecido adiposo não é bem perfundido. Por isso, o nitrogênio precisa de muito tempo para 

atingir o ponto de saturação. O tecido adiposo é um exemplo de "tecido lento". Se um 

mergulhador permanecer a uma profundidade constante durante tempo suficiente, o corpo vai 

saturar-se de nitrogênio a um nível determinado pela nova pressão parcial do ar alveolar. O 

mergulhador pode então permanecer indefinidamente naquela profundidade que nenhum 

nitrogênio adicional será absorvido. O corpo de um mergulhador saturado a uma profundidade 

de 10m (água salgada) irá conter quase o dobro da quantidade de nitrogênio quando comparado 

com a superfície. 

 

Quando um mergulhador sobe, o processo de dessaturação começa. A pressão parcial dos 

gases no ar alveolar diminui conforme a pressão diminui e o processo de saturação é revertido. 

O gás inerte difunde-se a partir dos tecidos para a circulação sanguínea, para o sangue, depois 

para o ar alveolar e em seguida para fora do corpo durante a exalação. O corpo pode tolerar um 

elevado gradiente de saturação, como acontece após uma descida rápida. Contudo, ele tem uma 

baixa tolerância a um elevado grau de dessaturação - subida rápida. 

 

O nitrogênio permanece em solução nos fluídos dos tecidos e na corrente sanguínea desde 

que o gradiente externo não se torne muito grande. O corpo humano pode suportar até um certo 

nível de sobressaturação. No entanto, se a diferença de pressão se tornar muito grande, o 

nitrogênio vai sair da solução na forma de bolhas de gás na corrente sanguínea e nos tecidos, 

resultando em várias formas de danos aos tecidos. 

 

 

Subidas rápidas ou não controladas podem ter consequências muito graves. Um 

mergulhador pode criar um gradiente de alta dessaturação na subida, para cada um dos gases 

inertes que foram absorvidos. Isto pode resultar na sobressaturação dos tecidos e do sangue. Os 

gases podem sair da solução (do estado dissolvido) para formar bolhas e causar a condição 

conhecida como doença descompressiva. 

 

Razão Crítica de Haldane 
 

O professor J.S. Haldane descobriu que o corpo humano pode suportar um certo nível de 

sobressaturação de nitrogênio. Sua teoria era que esse nível era uma razão, e que o corpo pode 

suportar uma diferença de 2 para 1 de pressão. De acordo com esta teoria inicial, um 

mergulhador pode passar o tempo que quiser a 10 metros (2 bar), satura-se com nitrogênio e 

retornar para a superfície (1 bar), sem efeitos negativos.  



Se um mergulhador ultrapassar os 10 metros, ele poderá absorver uma quantidade de 

nitrogênio que vai ultrapassar a proporção de 2 para 1 quando voltar à superfície. Quanto mais 

fundo o mergulhador for, mais rápido a proporção de 2 para 1 é alcançada. 

 

Diferença Crítica de Workman 
 

Alguns anos mais tarde, com base no trabalho de Haldane, o capitão Robert Workman da 

Unidade de Mergulho Experimental da Marinha dos Estados Unidos (NEDU) fez um avanço 

fundamental na ciência da descompressão. Ele percebeu que a razão 2:1 da pressão atmosférica 

não era o fator mais importante nas experiências de Haldane. Na realidade, o importante era a 

razão de nitrogênio dissolvido no corpo comparado com a razão de nitrogênio gasoso na 

superfície. A proporção de 2 para 1 na pressão de Haldane, foi atualizada para uma proporção 

de 1.58 para 1 de nitrogênio. Isto foi determinado multiplicando a pressão absoluta a 10 metros 

pela pressão parcial de nitrogênio no ar. 

 

2 bar x 0.79 ppN2 = 1.58 bar ppN2 

 

Workman utilizou esta nova razão para calcular a quantidade máxima de nitrogênio que 

qualquer tecido pode conter quando se está na superfície. Ele chamou esse valor máximo 

calculado de "valor-M". Depois de mais algumas experiências, ele percebeu que o valor-M não 

era o mesmo para todas as profundidades. A diferença entre o nitrogênio dissolvido no corpo e 

a pressão parcial do nitrogênio a uma dada profundidade (ou na superfície) eram os fatores 

principais. Essa teoria, conhecida como o Método da Diferença Crítica, substituiu a Razão Crítica 

de Haldane e estabelece a base atual de muitas tabelas e computadores de mergulho modernos. 

 

As tabelas de mergulho padrão e a maioria dos algoritmos de computador calculam os 

tempos de mergulho baseados num mergulhador que regressa à superfície ao nível do mar, onde 

a ppN2 = 0,79bar. Quando mergulhos são feitos a uma altitude superior a 300 metros, como um 

lago na montanha, a pressão atmosférica e a pressão parcial de nitrogênio são menores. O tempo 

de cada mergulho deve ser ajustado de maneira que os mergulhadores não excedam a diferença 

crítica quando voltam à superfície. Para mergulhar em altitude, você deve utilizar tabelas especiais 

para mergulho em altitude ou ajustar seu computador para mergulhar de acordo com a altitude 

do local. 

 

Como foi dito anteriormente, a maioria dos computadores de mergulho atuais têm uma 

função para o mergulho de altitude. Por isso viajar de avião é similar ao mergulho em altitude e 

também a razão pela qual os mergulhadores devem aguardar pelo menos 24h para viajar de avião 

depois de terem muitos dias consecutivos de mergulho . 

 

 

Resumo da Fisiologia do Nitrogênio 
 

O nitrogênio é quimicamente inerte e não é utilizado no metabolismo humano. O nitrogênio 

entra no corpo durante a respiração e é absorvido pelo sangue e tecidos. Tecidos bem 

perfundidos absorvem o nitrogênio mais rápido do que aqueles que não são. Alguns tecidos, 

como a gordura, podem absorver mais nitrogênio do que outros. Os tecidos absorvem nitrogênio 

proporcionalmente à profundidade do mergulho e ao aumento de ppN2 (Lei de Henry). Um 

mergulhador que retorna da profundidade para a superfície, pode estar sobressaturado com 

nitrogênio. A velocidade da subida é extremamente importante. 



Se um mergulhador volta à superfície com uma quantidade de nitrogênio nos tecidos que 

exceda o valor-M (diferença crítica), bolhas de nitrogênio podem se formar e bloquear o fluxo de 

sangue, causando a doença descompressiva. A Doença descompressiva pode afetar qualquer 

parte do corpo. A absorção e eliminação de nitrogênio por fetos ainda não foi estudada o 

suficiente, de modo que as mulheres grávidas não devem mergulhar. Simplificando, a doença 

descompressiva ocorre quando um mergulhador permanece muito tempo em profundidade e 

depois regressa à superfície muito rapidamente, ultrapassando assim a tolerância máxima dos 

tecidos. Quando isto acontece, formam-se bolhas de nitrogênio no sangue e nos tecidos durante 

a subida do mergulhador. 

 

Doença Descompressiva: Sinais e Sintomas 
 

O principal sintoma da doença descompressiva é geralmente descrito como uma dor 

profunda e persistente, principalmente nas articulações. As articulações do corpo parecem 

ser mais susceptíveis ao stress descompressivo, provavelmente devido à sua má circulação inata 

e, portanto, à incapacidade para eliminar o nitrogênio efetivamente durante a descompressão. 

 

Sintomas por Categoria da Doença Descompressiva 
Muscular 

Dor nas articulações e nas extremidades 

Irritação 

Inchaço 

Corpo dolorido 

Fadiga anormal 

Sintomas similares ao de uma gripe 

Linfático 

Inchaço/Edema de: 

Articulações 

Mãos 

Face 

Membros 

Pele 

Manchas de cor vermelha ou azul 

Erupções 

Coceira 

Sistema Nervoso Central e Cerebral 

Dormência 

Sensação de agulhas espetando abaixo do peito ou na cintura 

Formigamento 

Fraqueza 

Visão turva ou em túnel 

Fadiga anormal 

Incontinência urinária ou intestinal 

Enjoos e vertigens 

Desorientação 

Anomalias auditivas 

Confusão 

Dor de cabeça 

Paralisia 

Dor na região abdominal 



Perda de consciência 

Convulsões 

Dificuldade de falar 

Náuseas 

Vômitos 

Pulmonar /Cardiovascular (“Sufoco”) 

Dificuldade em respirar 

Respiração rápida e superficial 

Tosse seca 

Choque 

Tríade de Behnke's 

Aumento da frequência respiratória 

Diminuição da pressão sanguínea 

Diminuição da pulsação 

 

Colapso cardiovascular e morte 
 

Os fatores que fazem com que os mergulhadores sejam mais ou menos suscetíveis à 

doença descompressiva ainda não são totalmente compreendidos e é possível, embora raro, que 

um mergulhador siga todas as regras e mesmo assim sofra uma doença descompressiva. Se tiver 

algum dos sintomas listados acima depois de mergulhar, por favor procure um médico 

especialista em mergulho. 

 

 

Doença Descompressiva: Tratamento 
 

O tratamento da doença descompressiva só pode ser determinado por pessoal médico 

competente. Na maior parte dos casos, o tratamento será a recompressão em uma câmara 

hiperbárica. A possibilidade de sofrer danos nos tecidos é menor se o diagnóstico e o tratamento 

forem feitos o mais rápido possível. Siga as regras gerais para tratamento de Mal Descompressivo 

e siga seu plano de emergência previamente atualizado. Avise o Serviço Médico mais próximo e 

transporte o mergulhador acidentado fornecendo O2 puro na maior concentração possível. 

Administre tratamento para choque e monitore os sinais vitais. 

 

A Doença Descompressiva 

Prevenção 
 

Planeje o seu mergulho e mergulhe seu plano. Não faça mergulhos para os quais não tenha 

treinamento. Seja consciente. Observe constantemente o seu computador para verificar a 

profundidade, o tempo restante, o ar disponível, as subidas lentas e as paradas de segurança (5 

metros, 3 a 5 minutos). Prepare-se. Esteja fisicamente preparado para o mergulho descansando 

bem e estando bem hidratado. Continue bebendo muita água durante todo o dia de mergulho. 

Seja honesto. Avalie honestamente a sua condição física. Descanse. Não faça exercícios pesados 

seis horas antes de um mergulho. Mantenha-se aquecido. Tome todas as precauções para não 

ficar com frio durante os mergulhos. Use sempre proteção térmica adequada para permanecer 

confortável e manter o seu sangue em movimento.  

 

 

 

 



Outros Fatores que Afetam a Absorção do Nitrogênio e a Doença Descompressiva 
 

Existem muitos fatores que podem interferir na absorção e a eliminação adequada de 

nitrogênio. 

Idade 

Álcool ou drogas 

Calor ou frio extremo 

Lesões antigas 

Propensão à coagulação do sangue 

Obesidade 

Medicamentos 

Falta de sono 

Fadiga extrema 

Desidratação 

Se sentir algum destes fatores, consulte o seu médico antes de mergulhar. 

Olhe no nosso link a lista mínima de exames médicos sugeridos. 

 

Técnicas de Subida Adequadas 
 

Fazer uma subida adequada é tão fácil quanto seguir um plano de mergulho. Se começar 

na superfície com 210 bar de ar, basta usar uma regra de três terços: 70 bar para explorar, 70 

bar para retornar ao seu ponto de subida e 70 bar para a sua subida e parada de segurança. 

Enquanto você estiver monitorando o seu computador de mergulho e mergulhar dentro dos seus 

limites, nunca haverá uma razão para ficar sem ar. Recomenda-se uma velocidade de subida 

igual ou inferior a 9 metros por minuto e uma parada de segurança a cada mergulho (a 5 metros 

por 3 a 5 minutos). 

 

Flutuabilidade 
 

O domínio da flutuabilidade é a habilidade mais importante que você vai aprender no 

mergulho recreativo. Aprender a usar o colete equilibrador de forma eficiente ajuda a evitar 

emergências de mergulho. Dominar as habilidades adequadas de flutuabilidade e o TRIM correto 

significa que você está no controle em todos os momentos e em todas as fases do mergulho - 

durante a descida, nadando com flutuabilidade neutra, subindo e boiando na superfície. Um 

mergulhador confiante e confortável é muito mais capaz de lidar com qualquer situação de 

emergência do que um mergulhador cansado e desconfortável. Além disso, o cansaço e o 

desconforto diminuem a nossa capacidade de tomar decisões, aumentando os riscos. 

 

Voar Depois de Mergulhar 
 

Estamos sempre saturados de nitrogênio, mas o equilíbrio normal é a nossa pressão 

circundante. Voar depois de mergulhar pode ser prejudicial para um mergulhador cujo corpo está 

super saturado com nitrogênio, já que as cabines dos aviões não estão pressurizadas à pressão 

do nível do mar. Deve sempre esperar pelo menos 24 horas após o mergulho antes de voar ou 

alcançar uma altitude acima de 500 metros. Se realizou mais do que um mergulho por dia durante 

vários dias consecutivos, ou se fez mergulhos com paradas descompressivas, é fortemente 

recomendado esperar 48 horas. 

 

 

 


