
Narcose pelo Nitrogênio 
 

Quando um mergulhador se aventura mais fundo, o nitrogênio presente no ar respirado 

passa a ter um efeito narcótico. Quanto mais profunda a imersão, maior é o efeito narcótico no 

mergulhador. Cousteau descreveu este efeito como o "Êxtase das Profundezas". Não se entende 

muito bem o processo que leva a ocorrer a narcose pelo nitrogênio. O que sabemos é que altas 

pressões parciais de nitrogênio tem um efeito inibidor no cérebro. Os centros de consciência são 

os mais sensíveis a este efeito. 

 

A Teoria Metabólica de Quastel afirma que: 
 

Gás inerte em alta pressão interfere com o metabolismo das células corporais. As células 

mais sensíveis a este efeito são as do cérebro. Os centros superiores de consciência do cérebro 

são os primeiros a apresentar sintomas por causa desse efeito. 

 

A Teoria dos Clatratos afirma que: 
 

Sob pressão, o nitrogênio é forçado a se combinar com moléculas de água e proteína e a 

formar um clatrato. O clatrato interfere na condução nervosa. Os tecidos mais sensíveis a estes 

efeitos são os centros superiores do cérebro. 

 

A Teoria do Iceberg constata que: 
 

Quando os gases se dissolvem na água, as moléculas de água organizam-se em unidades 

chamadas "icebergs". Supõe-se que cada gás inerte e agente anestésico formem o seu próprio 

"iceberg" característico. O iceberg atua sobre o sistema nervoso, tal como os clatratos. 

 

Teoria de Meyer-Overton 
 

A teoria de Meyer-Overton é a mais aceita pelos fisiologistas e diz simplesmente que quanto 

maior for a solubilidade de um gás inerte num líquido, maior o efeito narcótico que ele terá. O 

tecido nervoso é rico em lipídios. Wulf e Featherstone (1957), assim como Sears (1962), sugerem 

que a narcose por nitrogênio se produz ao afetar o espaço lateral nas moléculas dos lipídios, o 

que interfere com a transmissão dos impulsos nervosos através da membrana das células. 

Clements e Wilson (1962) e Bennet (1967) descobriram que o nitrogênio sob altas pressões 

parciais pode penetrar nas membranas das células nervosas, que são ricas em lipídios, causando 

a sua inflamação. Isso interfere com a transmissão dos impulsos nervosos. Sinapse é a região 

localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores (mediadores químicos), 

transmitindo o impulso nervoso de um neurônio a outro, ou de um neurônio para uma célula 

muscular ou glandular, a ação do N2 retarda a transmissão do impulso. 

 

Fatores de Predisposição à Narcose pelo Nitrogênio 
 

Pode ser possível que um mergulhador não seja afetado pela narcose por nitrogênio 

quando se aventura abaixo de 20m, enquanto em outro dia, esse mesmo mergulhador e à mesma 

profundidade possa sofrer de uma narcose por nitrogênio grave por causa de circunstâncias 

diferentes. Num outro cenário, com dois mergulhadores na mesma profundidade, um deles pode 

estar alerta e controlado, enquanto o outro pode apresentar sintomas de narcose grave. Devemos 

perguntar, "porquê”? No entanto, não é fácil obter uma resposta.  



Pode não haver um único fator que cause esta situação, podem existir múltiplos fatores. A 

profundidade do mergulhador não é o único fator determinante do grau de narcose. Existem 

muitos fatores que propiciam e que podem agravar os sintomas da narcose por nitrogênio. 

 

Estes fatores incluem: 
 

Acúmulo de dióxido de carbono 

Descidas rápidas 

Frio 

Certas drogas e medicamentos 

Visibilidade limitada e escuridão 

Desorientação 

Alto consumo de ar 

Falta de experiência em mergulhos abaixo de 20m 

Trabalhos pesados 

Falta de sono 

Esforços 

Perspectiva psicológica - ficar inquieto esperando ter uma narcose severa 

Ansiedade 

Pressão devido ao tempo 

Fadiga 

 

Sintomas da Narcose pelo Nitrogênio 
 

Existem muitos sintomas de narcose. A gravidade e tipo(s) de sintomas são altamente 

variáveis. Alguns textos listam os sintomas em função da profundidade em que eles normalmente 

são sentidos. Isto é, no entanto, uma premissa arriscada, pois, devido aos múltiplos fatores, 

sintomas graves podem acontecer a profundidades mais rasas do que o esperado. O maior perigo 

da narcose por nitrogênio é o seu início traiçoeiro. O mais grave sintoma da narcose é a perda 

de consciência. 

 

Outros sintomas incluem: 

 

Sensação de relaxamento 

Tontura 

Euforia 

Resposta lenta 

Sensação de bem-estar 

Aumento dos erros de julgamento 

Vertigens 

Perda de destreza 

Fixação de ideias 

Distorção do tempo 

Deterioração da capacidade de realizar tarefas múltiplas 

Adormecimento 

Formigamento 

Sonolência 

Incapacidade para lembrar detalhes do mergulho 

Confusão 

Semiconsciência 



Memoria distorcida do mergulho 

Diminuição do raciocínio conceitual 

Alucinações visuais 

Alucinações auditivas 

Paranoia ou sentimentos de ansiedade 

 

Como se Prevenir, Enfrentar e Adaptar à Narcose por Nitrogênio 
 

Os efeitos da narcose por nitrogênio não podem ser eliminados a menos que você mude 

para misturas gasosas menos narcóticas, algo que está fora do âmbito do mergulho recreativo. 

Alguém que pense que é imune à narcose não está sendo realista, principalmente quando se lida 

com mergulho em maiores profundidades. Existem mergulhadores que experimentam uma 

amnésia ligeira durante um mergulho profundo e mesmo assim acreditam que são imunes aos 

efeitos da narcose por nitrogênio. 

 

Existem técnicas para ajudar os mergulhadores a enfrentar, atenuar e adaptar-se aos 

efeitos da narcose por nitrogênio, melhorando a segurança relativa do mergulho profundo. 

 

Estas técnicas são: 
 

Evite mergulhar além das suas capacidades e treinamento. 

Suba para uma profundidade menor se aparecerem sintomas perigosos ou questionáveis. 

Desça a uma velocidade inferior a 10 m por minuto. 

Mantenha-se tão livre de stress quanto possível, antes, durante e depois do mergulho. 

Realize tarefas simples em mergulhos profundos. 

Faça treinamentos e aulas para ambientes especiais (minas, naufrágios, cavernas, gelo). 

Evite beber álcool pelo menos 12 horas antes e depois de um mergulho. 

Evite o uso de drogas/medicamentos que possam contribuir com os efeitos da narcose. 

Use equipamento de proteção adequado às condições da água. 

Mantenha referências visuais durante o mergulho. 

Estude e treine as suas habilidades. 

Evite esforços que gerem elevados níveis de CO2. 

Use um sistema de Suprimento de Ar de alta qualidade e com uma boa manutenção. 

Descanse bem antes de um mergulho. 

Não mergulhe se estiver apreensivo. 

Desenvolva e escute a sua intuição. 

Use um Sistema de Informações e de Gestão de Ar fácil de ler a qualquer profundidade. 

Mantenha-se em boas condições físicas e mentais. 

Exercite o controle mental — desenvolva a capacidade de se focar. 

Visualize mentalmente o mergulho. 

Aumente progressivamente a profundidade dos mergulhos. 

Mantenha-se relaxado durante o mergulho. 

Evite tarefas múltiplas. 

Evite tarefas difíceis. 

Mergulhe com um parceiro que lhe seja familiar, em quem confie e que esteja qualificado para 

os tipos de mergulho que vai fazer. 

 


