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 Fisiologia do Mergulho 
 
1. No esporte de mergulho submarino, há risco de doenças graves pelo chamado mal 
descompressivo, que ocorre quando o mergulhador sobe muito rápido à superfície, formando-se 
bolhas de nitrogênio nos tecidos e no sangue. Isto ocorre porque: 

a) sendo constante a pressão interna dos pulmões enquanto o mergulhador sobe, os gases 
ficam presos nos tecidos e no sangue, não sendo possível eliminá-los. 
b) a alta pressão externa da água a grandes profundidades impede a expiração do ar pelos 
pulmões. 
c) o volume dos pulmões se contrai rapidamente na subida, impedindo a eliminação do ar. 
d) a densidade do nitrogênio dissolvido nos tecidos e no sangue é cada vez maior à medida 
que o mergulhador sobe. 
e) os gases diluídos no sangue expandem-se rapidamente ,não sendo possível eliminá-los a 
tempo através da respiração. 

 
 
2. Os mergulhadores de profundidade rasa, ou seja, de menos de 7 m, com o objetivo de 
aumentar o tempo de permanência em apneia sob a água, realizam a manobra conhecida como 
hiperventilação: inspirar rapidamente, várias vezes, a fim de remover da corrente sanguínea uma 
quantidade de CO2 maior do que o organismo é capaz de produzir. No entanto, como a 
concentração de CO2 é responsável por produzir a necessidade de respirar, essa mesma 
manobra pode, também, provocar desmaios sob a água, com risco de morte para o mergulhador 
que a pratica. Observe nos gráficos as diferentes concentrações de O2 e CO2 em duas situações 
de mergulho. 
 

 
 

Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvida no controle involuntário da 
respiração e, também, a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura. Em seguida, 
com base nos gráficos, explique por que, ao realizarem a hiperventilação, esses mergulhadores 
podem sofrer desmaios.  
 


