
 

MODELOS DESCOMPRESSIVOS DE BOLHAS 

 

Em meados da década de 80, modelos descompressivos de bolhas começaram a ganhar alguma 

aceitação dentro da comunidade de mergulho, a partir do trabalho feito por David Yount (VPM - Varying 

Permeabilidade Model ou Modelo de Permeabilidade Variável) e Thomas Kunkle (Surfactante Stabilized 

Model ou Modelo de Surfactante Estabilizado). O trabalho de Yount começou a simplificar a detalhada 

física dos núcleos de gás, não quantificou os mecanismos de formação e de estabilização para as 

sementes de bolha. 

A fase mecânica no mergulho começa com o conceito de que os tecidos do nosso corpo 

armazenam micronúcleos gasosos persistentes, sobre uma escala de tempo de minutos e horas. 

Micronúcleos podem ser interpretados como "sementes de bolhas". Eles foram demonstrados 

experimentalmente em ágar (substância gelatinosa encontrada em algas vermelhas, usadas como meio 

de cultura biológica e como espessante em alimentos), salmão e camarão. Estas sementes de "bolhas" 

tem cerca de um micron em tamanho, e para efeitos de comparação, os glóbulos vermelhos medem três 

microns de tamanho. 

  Embora a origem dessas "sementes de bolha" não esteja totalmente compreendida, acredita-se 

que são causadas por por fricção entre sangue, gás em nossos intestinos, exercício, pela mecânica de 

sangue correndo através do nosso sistema circulatório, e até mesmo radiação cósmica e carregamento 

de partículas. 

Os micronúcleos são estáveis sob uma pressão fixa, mas podem tornar-se instáveis quando 

expostos a mudanças de pressão. Estes micronúcleos são classificados em famílias de acordo com 

o tamanho e as características de seus surfactantes. O surfactante é uma película na superfície da 

bolha composto de moléculas ativadas que revestem a bolha; elas são lipídicas e aquosas. A 

composição do surfactante afeta a taxa em que o gás se difunde para dentro e para fora da bolha. 

Quanto maiores forem os micronúcleos mais rapidamente eles vão se desenvolver e crescer como 

bolhas. 

O estabelecimento e crescimento de bolhas e os possíveis problemas descompressivos envolvem 

uma série distinta e sobreposta de passos: 

 

1.O nascimento da bolha. 
2.O gás dissolvido acumulado no interior do corpo. 
3.A excitação dos micronúcleos e crescimento da bolha na fase livre (bolhas) e interação com a 
fase dissolvida. 
4.A agregação de bolhas. 
5.O dano tecidual e isquemia causada tanto pela agregação como pelo crescimento das bolhas. 
  

A medida que a pressão diminui na subida, o gás dissolvido, que está agora a uma pressão mais 

elevada do que a pressão dentro das sementes de bolhas, começa a se difundir dos tecidos através da 

superfície da bolha para o interior da semente. Isso aumenta a pressão interna da bolha e faz com que a 

bolha cresça. O modelo RGBM leva o mergulhador a uma supersaturação admissível, que foi planejada 

com observações de laboratório, dados de mergulhadores, e a probabilidade máxima de risco. A 

supersaturação permitida dentro de Modelo RGBM muda continuamente com as equações de estado de 

tempo, temperatura e pressão. 

O maior princípio do RGBM de Wienke é manter o mergulhador na profundidade na qual as bolhas 

esmaguem e espremam o gás por difusão através do surfactante. Limitar o crescimento de bolhas e seu 

impacto sobre os nervos e sobre a circulação são questões primordiais ao descomprimir mergulhadores. 

Uma vez que tanto o gás dissolvido como o gás na fase livre (bolha) deve ser eliminado, isto é o objetivo 

final de descomprimir um mergulhador. O Modelo RGBM determina uma taxa de descompressão que 

limita e controla tanto o volume acumulado como o tamanho das bolhas. Durante a fase de subida do 

mergulho utiliza equações reais de estado para determinar a taxa de difusão através da camada 

superficial da bolha, e das mudanças de pequena escala no raio dos núcleos gasosos durante a 

compressão e a descompressão, o que é um grande avanço para a modelagem de descompressão. 



  O princípio fundamental da teoria da descompressão Haldane é eliminar gases dissolvidos. Para 

fazer isso o mergulhador é trazido tão perto quanto possível da superfície sem “borbulhar”. Por outro 

lado, para eliminar a fase livre (bolhas), o mergulhador deve ser mantido a uma profundidade em que a 

pressão é usada para “apertar” o gás para fora das bolhas. Obviamente, planejando a subida do 

mergulhos pela fase dupla (gases livres e dissolvidos) o tratamento é um jogo entre a eliminação de gás 

dissolvido e a eliminação da fase gasosa livre durante a subida do mergulhador. 

Em termos matemáticos, isso se torna um problema de minimização x maximização, e que exige 

um modelo desenvolvido para a fase dupla, dados de exposição e algum consenso sobre o que é um 

risco aceitável de DCS. 

O RGBM Wienke é um modelo de duas fases para descomprimir mergulhadores sob uma ampla 

gama de condições, incluindo mergulhos em vários dias, multi níveis, repetitivos, sem paradas, em 

altitude, com descompressão, usando múltiplos gases e mergulhos de saturação. O RGBM assume que 

durante a fase de compressão do mergulho, as "sementes de bolhas" são reduzidas (esmagadas) para 

tamanhos menores e, aparentemente, estabilizam-se na sua nova e reduzida dimensão; e durante a fase 

de descompressão do mergulho, um certo raio crítico irá separar as bolhas que vão crescer a de outras 

bolhas que vão contrair. É durante esta fase do mergulho que o RGBM define a diferença fundamental 

entre o modelo de fase livre (bolha) do modelo de gás dissolvido. O RGBM diminui e elimina as bolhas na 

fase mais funda do mergulho, e opostamente a menor profundidade diminui e elimina o gás dissolvido. O 

modelo RGBM minimiza o crescimento de bolhas e o seu volume acumulado durante a descompressão, 

reduzindo o insulto fisiológico e o tempo total de descompressão. 

Wienke ampliou o modelo RGBM em relação a outros modelos de bolha para mergulhos repetitivos 

em vários dias com três fatores de redução de gradiente, que são aplicados tanto para o tamanho das 

bolhas como para o volume acumulado. O primeiro fator reduz o gradiente permitido pela contabilização 

de novas sementes de bolhas gerados através de uma escala de tempo de dias. O segundo fator reduz 

o gradiente permitido, permitindo o nascimento de sementes bolha adicionais gerados em perfis de 

mergulho reverso. O terceiro fator reduz o gradiente permitido o crescimento de bolhas durante 

mergulhos repetitivos em uma escala de tempo de horas, e este gradiente foi reduzido observando a 

difusão das bolhas durante as primeiras duas horas em compartimentos de tecidos rápidos. 

Enquanto o RGBM está certamente mudando a cara dos protocolos avançados de mergulho, no 

recreativo sem paradas de descompressão, há poucas mudanças são evidentes; mas a física correta do 

RGBM que irá reduzir eficientemente o risco para todos os níveis de mergulho. Na arena mergulho 

recreativo, o RGBM requer paradas de segurança obrigatórios, restringe mergulhos profundos com 

intervalos de superfície curtos, e penaliza limites não descompressivos em perfis de mergulhos reversos. 

 

Fatores de Gás 

Existem muitos fatores que influenciam as estratégias de descompressão, tais como contra difusão 

isobárica, a janela de oxigênio, o efeito de extração, o efeito Off Oxygen e os perfis de mergulhos reversos. 

 

Contra Difusão Isobárica 

A Contra Difusão Isobárica (CDI) é uma palavra pesada que descreve um mecanismo de transporte 

de gás real no sangue e nos tecidos de mergulhadores usando hélio e nitrogênio. Ela tem impactos 

importantes para mergulhadores técnicos. Foi observada pela primeira vez no laboratório por Thomas 

Kunkle e Richard Strauss, em experimentos com bolhas e é uma lei física básica que foi estudada pela 

primeira vez em mergulhadores por C. J. Lambertsen e J. Idicula. 

Isobárica significa pressão ambiente igual. Contra difusão significa dois (ou mais) gases difundindo-

se em sentidos opostos. Para mergulhadores, os dois gases que nos preocupam são o nitrogênio e o 

hélio. A nossa preocupação centra-se em gases inertes e gases não metabólicos como oxigênio, gás 

carbono ou vapor de água. CDI em mergulho significa que dois gases se movem em direções opostas na 

mesma pressão ambiente, no tecido e no sangue. O importante são as velocidades relativas de contra 

difusão: gases mais leves difundem mais rápido do que gases mais pesados. No caso de hélio e do 

nitrogênio, os tecidos circundantes e o sangue com hélio irão resultar em uma maior carga total de gás, 

porque o hélio vai se difundir mais rápido nos tecidos e sangue, do que o nitrogênio irá difundir para fora 

dos mesmos. Tecidos e sangue mais carregados com nitrogênio produzirão o efeito contrário, o hélio 

saindo mais rápido e a pressão do gás vai diminuir. 



Talvez uma melhor descrição seja Contra Transporte Isobárico, porque difusão é apenas uma de 

um maior número possível de mecanismos de movimento. Os processos de contra transporte são uma 

preocupação para mergulhos com gases mistos (envolvendo N2 e He), quando diferentes solubilidades 

e coeficientes de difusão de gás fornecem um meio para vários gases inertes moverem-se em sentidos 

opostos sob diferentes caminhos. Enquanto a pressão ambiente permanece constante, tais correntes 

contra difusas podem induzir temporariamente os altos níveis de pressão nos tecidos a uma maior 

susceptibilidade à formação de bolhas e DCS. 

Em geral, os problemas podem ser evitados quando no mergulho empregamos gases leves no 

lugar de pesados nas trocas de misturas, deixando a fração de nitrogênio igual e aumentando o oxigênio 

e o hélio durante a subida. Este tipo de procedimento irá promover uma dessaturação isobárica. O oposto, 

a troca de gases leves por mais pesados durante a subida promoverá uma saturação isobárica e reforçará 

a susceptibilidade a formação de bolhas. 

De forma simples, o primeiro procedimento (leve substituindo pesado) reduz a carga de gás, 

enquanto o segundo (pesado substituindo mais leve) aumenta a carga de gás. 

Os efeitos da mudança de gás pode ser dramática. Por exemplo, um mergulho a 130 fas (40 mas) 

por 120 minutos com heliox 20/80 com uma troca para nitrox 20/80 a 60 fas (18 mas) requer 45 minutos 

de tempo de descompressão, enquanto que 210 minutos seriam necessários sem a troca (Keller e 

Bühlmann nos famosos testes com troca de gás em 1965). Lesões de pele e perda de função vestibular 

se desenvolveram em mergulhadores de que respiraram nitrogênio depois de ter respirado hélio (testes 

câmara e roupas de exposição). 

 

Trocas de misturas respiratórias com hélio para misturas com nitrogênio raramente são recomendadas 

para mergulho, particularmente por longos períodos de tempo, mais uma razão para não voltar para o ar 

quando mergulha-se com misturas trimix. Nenhum destes problemas de contra difusão ocorrem quando 

se mergulha com a PO2 constante, utilizando-se rebreathers. 

 

A seguir estão algumas regras hierárquicas para CDI empregadas por instrutores de mergulho técnico 

NAUI: 

1. Regra Zero - Não troque misturas com hélio por misturas com nitrogênio. 

2. Primeira Regra - Não troque o hélio por nitrogênio abaixo de 31 mas / 100 fas. 

3. Segunda Regra - Não troque o hélio por nitrogênio abaixo de 21 mas / 70 fas e mantenha a PEN 

abaixo de 15 mas / 50 fas. 

A última regra parece ser comum no mergulho técnico, mas certamente não foi formalmente testada. 

  

 

Janela de Oxigênio 

 

Inssaturação Inerente ou Janela de Oxigênio, ou o vácuo de parcial pressão, referem-se a tecidos 

e sangue menos saturados em relação à pressão ambiente em torno de cerca de 8 a 13% da pressão 

ambiente. As pressões parciais somadas de O2, N2, He, vapor de água (H2O) e CO2 são sempre menores 

do que a pressão ambiente. Ou seja, se somarmos os gases inspirados que estamos respirando, a pressão 

total do sangue e dos tecidos ficam abaixo desse intervalo percentual. 

As pressões do Oxigênio nos tecidos e no sangue são metabolicamente reduzidas durante cada 

transição, e como resultado, aumenta o dióxido de carbono na fase de tecido. O dióxido de carbono é 21 

a 25 vezes mais solúvel do que o oxigênio consumido, e em conformidade com a Lei de Henry, exerce 

uma pressão parcial menor do que a do oxigênio que o que ele substitui. A absorção de oxigênio existe 

porque a pressão de oxigênio no tecido (PtO2) é sempre inferior à pressão parcial do oxigénio alveolar 

(PaO2). A eliminação de dióxido de carbono existe porque as tensões do tecido são sempre maiores do 

que PACO2. Pesquisas sugerem que o grau de sub saturação aumenta linearmente com a pressão, mas 

diminui linearmente com o aumento na fração de gás inerte da mistura respiratória. 

 A janela de oxigênio prevista e a real diferem dependendo da extração de oxigênio nos tecidos críticos. 

A pressão parcial do gás inerte de uma bolha é maior do que a tensão do tecido devido a esta sub-

saturação. 



Esta "janela" também tem impacto nos procedimentos descompressivos, criando um vácuo de gás 

inerte, em que o gás dissolvido é pensado para ser levado para fora através da janela, substituindo os 

gases ativos (oxigênio, dióxido de carbono e vapor de água) por gases inertes tais como o nitrogênio e o 

hélio . Isso realmente cria um débito de descompressão, que é contabilizada no algoritmo RGBM. Isto 

ocorre numa escala de tempo no meio tempo dos tecidos, isto é, dentro de vários compartimentos de 

tecidos, a janela estabelece-se sobre o tecido em escalas de meio tempo segundo mudanças de pressão 

e da mistura respiratória. 

Dito de outro modo, gases ativos são substituídos por gases inertes até que o equilíbrio é alcançado 

na sequência de mudança de pressão e mistura. Uma vez que existe uma mudança contínua de pressão 

durante todo o mergulho, sempre haverá mais gás inerte nesta janela do que representaram em muitos 

algoritmos de descompressão, e esta janela aumenta com a profundidade. No entanto, esse débito é 

contabilizado no Modelo RGBM. 

 

Efeito de Extração 

Respirar uma mistura hipóxica durante a subida pode causar um efeito de extração, que é uma 

transferência inversa de oxigênio a partir dos tecidos de volta para dentro dos pulmões, o que resulta em 

hipoxia. A PtO2 deficiente pode levar a um apagamento de águas rasas. Devido aos efeitos do Efeito de 

Extração, ocorre hipoventilação, e reduzida eficiência circulatória, é melhor usar uma pressão parcial de 

oxigênio mínima de 0,2 ata. 

  

 

 

Efeito da Saída do Oxigênio 

Este é um fenômeno em que em que ocorre uma confusão, vários minutos após o mergulhador 

parar de respirar oxigénio puro. Normalmente é uma preocupação somente para os mergulhadores em 

saturação, ou após longas descompressões com oxigênio puro. Este efeito também tem sido visto em 

pacientes recebendo tratamento com oxigênio hiperbárico, porque o seu sangue está saturado com 

oxigênio. 

 

Síndrome de Absorção de Oxigênio na Orelha Média 

Isso também é conhecido entre os mergulhadores de rebreather como "orelhas de oxigênio". 

Quando o oxigênio é metabolizado para longe após um mergulho pode resultar em uma pressão negativa 

(squeeze) e possível entrada de  líquido no ouvido médio. Se for grave o suficiente, isto pode resultar em 

uma vertigem alternobárica, o que é atribuído a um diferencial de pressão entre as orelhas. Normalmente, 

tudo que é necessário é uma Manobra de Valsalva suave para aliviar os sintomas. 

 

Perfil Reverso de Mergulho 

Perfil reverso - ou inverso - (mais profundos do que o anterior) de mergulho são bons para excitar 

sementes de bolha em crescimento, de acordo com modelos de bolhas como o RGBM. Diferentes 

gradientes do raio da bolha de um mergulho permanecerão menores se realizarmos primeiro o mergulho 

mais fundo, e depois os mergulhos repetitivos. 

 

Preocupações Médicas para o Mergulhador Técnico 

O mergulho tem a sua própria escala de complicações médicas ligadas às alterações da pressão 

ambiente. Alguns dos problemas médicos mais comuns associados com a compressão e a 

descompressão durante o mergulho serão resumidamente revistos aqui. O problema das bolhas tem sido 

muito discutido, mas podemos começar por resumir algumas opiniões consensuais em matéria de doença 

descompressiva, bem como uma discussão superficial sobre algumas drogas, seguida de uma discussão 

do problemas com as bolhas e com doses de oxigênio. 

 

Observações Clínicas 

Para começar, algumas observações clínicas são listadas, não para assustar o leitor, mas sim para 

apontar que o mergulho, como todas as outras atividades que envolvem mudança do ambiente, tem seu 



próprio conjunto de fatores de risco. Obviamente, aqui, o risco refere-se a mudanças de pressão e dos 

tempos de exposição: 

  

 

1. Em 1976, Palmer e Blakemore informaram que 81% das cabras com DD no SNC e 33% com DD 

nos membros apresentaram danos na medula espinhal permanente na autópsia. 

2. Em 1978, os mesmos pesquisadores relataram que as cabras clinicamente sintomáticas, mas 

curadas, também apresentaram danos cerebrais em autópsia. 

3. Em 1979, um workshop em Luxemburgo informou que mesmo mergulhos assintomáticos podem 

causar dano cerebral permanente e comprometimento medular. 

4. Em 1982, Idicula relatou que tomografias de cérebros de mergulhadores veteranos apresentaram 

características semelhantes à de lutadores bêbados (ou desnorteados). 

5. Em 1984, Edmonds conduziu estudos psicológicos e psicotécnicos em mergulhadores de abalone 

na Austrália e relataram uma forte evidência de demência. 

6. Em 1985, Hoiberg informou que mergulhadores da Marinha Americana que já sofreram DD tiveram 

uma maior taxa de dores de cabeça, doenças vasculares e hospitalizações do que uma amostra 

combinada que nunca tinha apresentado sintomas. 

7. Em 1986, Morris informou esses mergulhadores Ingleses com mais de oito anos de experiência, 

tem memória de curto prazo significativamente mais pobre. 

8. Em 1980 e 1990, clínicas expressaram repetidamente preocupação com os efeitos a longo prazo 

de alterações hematológicas transitórias nos mergulhadores, como a sedimentação, a configuração dos 

glóbulos vermelhos, alteração de colesterol e de lipoproteína, redução de plaquetas e estresse vascular. 

9. Em 1984, Brubakk observou através de ultra-som bolhas (VGE) em animais durante o tempo de 

um mês após a exposição hiperbárica. 

10. Em 1985, Dick relatou que leves queixas neurológicas são comuns depois de mergulhar e não 

fazer tratamento, e que muitos casos graves não violaram as tabelas da Marinha Americana. 

 

A NAUI recomenda limitar a pressão parcial de oxigênio a uma profundidade máxima de 1,4 ata 

para operações normais de mergulho. É importante notar que uma exposição máxima de 1,4 ata é apenas 

um limite superior. Um valor mais baixo pode ser selecionado, tal como 1,2 ATA, com base nas condições 

do mergulho ou a tolerância pessoal ao risco. A PO2 de 1,5 ata ou 1,6 ata é para operações de 

emergência, planos de contingência, e para a descompressão, e não deve ser selecionado para o 

mergulho de rotina (a fase funda do mergulho). 

A dose de oxigênio que um mergulhador recebe a determinada profundidade, está relacionada 

com o tempo de exposição e a pressão parcial de oxigênio. É necessário calcular a PO2 para se descobrir 

o tempo de limite do oxigênio. Para calcular a PO2, multiplique a fração de oxigênio (FO2) pela pressão 

absoluta (P). 

Para garantir que você permaneça dentro dos limites, uma boa prática é manter a PO2 em 1,4 ATA 

ou menos. Usando 1,3 ATA ou 1,2 ATA para profundidades extremas ou exposições muito longas, 

teremos mais tempo no relógio de oxigênio para a exposição total, como também é mais seguro do ponto 

de vista de exposição. 

O equipamento de mergulho e sua configuração é provavelmente um dos temas mais controversos 

em círculos de mergulho técnico, ou o assunto mais controverso em todos os círculos de mergulho. 

Uma boa configuração de equipamentos de mergulho é necessária para realizar todos o seus 

mergulhos técnicos, de tal forma que a adição de itens necessários para cada mergulho não pode de 

forma alguma interferir ou alterar a configuração básica. 

O problema começa com cada membro da equipe com uma configuração de equipamento 

diferente por causa de escolhas pessoais. Quem tem que mangueira longa e onde, e quais os reguladores 

têm gás de descompressão? O tempo fica curto o que você faz? 

A Lei de Hick afirma que o tempo de reação aumenta exponencialmente com o número de 

escolhas para as respostas estimuladas. Isto significa que quanto mais maneiras de lidar com uma 

situação, mais tempo você precisará para tomar uma decisão. Esta não é uma situação aceitável embaixo 

da água. 



A situação ideal é ter o menor número de opções possíveis para cobrir todas as contingências. A 

configuração de equipamentos dentro das equipes de mergulho técnico deve ser normatizada a fim de 

racionalizar e minimizar o tempo de resposta. Neste caso, mais não é o melhor. Mergulhos com a mesma 

configuração permite que a mesma resposta seja dada por todos os membros da equipe em todos os 

momentos, reduzindo eficientemente o tempo de resposta devido à familiaridade. Em outras palavras, 

não só ajuda a resolver os problemas, mas também os impede. 

Para fins de segurança, uniformidade da instrução e funcionalidade, as configurações de 

equipamentos para o trabalho na água e exercícios de treinamento devem ser a mesma para os 

instrutores e para os alunos. Equipamento padrozinado para os cilindros de fundo e de estágios, manifolds 

com isoladores, manômetros, sistema de flutuação, reguladores primários e reguladores de back up são 

cruciais para a segurança, sucesso e treinamento eficiente de mergulho técnico. A Configuração de 

Equipamento Técnico NAUI (NTEC – NAUI Technical Equipement Configuration) é uma configuração 

específica de equipamentos de mergulho para mergulho técnico, e a sua organização e configuração no 

mergulhador serão aqui apresentadas para uso em cursos de treinamento de mergulho técnico. 
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