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Sistema Respiratório

Fisiologia Humana

[Controle dos movimentos respiratórios]

↑ [CO2]

↓ pH

↑Acidez

(acidose)

↑ frequência respiratória

Estimula o bulbo encefálico

Os nervos (em azul) levam informações sobre as condições do sangue e do estado de contração do diafragma e dos
músculos intercostais ao centro respiratório (bulbo encefálico), que envia impulsos nervosos, por meio dos nervos (em
vermelho), determinando maior ou menor ventilação pulmonar.
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[Controle dos movimentos respiratórios]

↓ [CO2]

↑ pH

↓Acidez

(alcalose)

↓ frequência respiratóriaInibe o bulbo encefálico =

↓ [O2] - Detectada por quimioceptores da aorta e da carótida

↑ frequência respiratóriaEstimula o bulbo encefálico =

[Curva de dissociação da hemoglobina-O2]

DPG (2,3-disfosglicerato) = BPG (2,3-bisfosglicerato)

Produto intermediário constituído durante a glicólise anaeróbia.
Trata-se de um ligante que regula (reduz) a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
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Nas curvas de dissociação da hemoglobina mostradas no gráfico, o desvio da curva A para a curva B

poderia ser causado por:

[QUESTÃO 01]

a) Aumento do pH.

b) Redução da pCO2.

c) Intoxicação por CO.

d) Exercício físico vigoroso.

e) Queda da concentração de DPG.

[Gabarito da questão 01]

Alternativa D

O exercício físico vigoroso diminui o pH sangue que irriga os músculos

esqueléticos, o que provoca um desvio da curva de dissociação da

hemoglobina para a direita, facilitando a liberação de oxigênio nos

tecidos para atender às demandas elevadas dos músculos em

atividade.

Obs.: O DPG é um ligante que regula a afinidade da hemoglobina pelo

oxigênio. Uma concentração mais baixa de DPG deslocaria a curva de

ligação ao oxigênio para a esquerda, pois implicaria em um aumento

da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e, portanto, reduziria a

porcentagem de liberação desse gás para os tecidos.

Para estudar em casa ...

5

6



30/03/2021

4

[QUESTÃO 02]
O gráfico abaixo mostra a influência do pH na combinação do oxigênio com a hemoglobina. Em
condições normais, o pH do sangue humano é 7,4, mas pode baixar durante exercício intenso, em
função da liberação de gás carbônico.

Com base nessas observações, assinale a afirmativa correta.

a) Durante exercício intenso, é maior a saturação da
hemoglobina.
b) A saturação de oxigênio na hemoglobina é maior em pH mais
ácido.
c) Em pH mais ácido, a hemoglobina libera mais oxigênio para as
células musculares.
d) Em pH mais básico, a hemoglobina libera mais oxigênio para
as células musculares.
e) A saturação da hemoglobina varia de acordo com o pH, mas
independe da pressão de oxigênio no sangue.

[Gabarito da questão 02]

Alternativa C

A capacidade da hemoglobina de se combinar com o

oxigênio é influenciada, entre outros fatores, pelo pH do

sangue. O pH do sangue que normalmente é de 7,4 se

acidifica ligeiramente durante um exercício intenso, o que

se dá em função da liberação de ácido lático e de gás

carbônico que forma o ácido carbônico. Em um pH mais

ácido (7,2) como mostrado no gráfico, a saturação da

hemoglobina é menor, o que significa que ela está

liberando mais oxigênio para as células musculares

durante a atividade física.

Para estudar em casa ...
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[QUESTÃO 03]

Em média, os seres humanos respiram automaticamente 12 vezes por minuto e esse ciclo, em
conjunto com os batimentos cardíacos, é um dos dois ritmos biológicos vitais. O cérebro ajusta a
cadência da respiração às necessidades do corpo sem nenhum esforço consciente. Mas o ser humano
tem a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Essa capacidade é
valiosa quando se precisa evitar que água ou poeira invadam os pulmões, estabilizar o tórax antes do
esforço muscular e aumentar o fôlego quando necessário para se falar sem pausas.
Muito antes que a falta de oxigênio ou excesso de dióxido de carbono possa danificar o cérebro,
algum mecanismo, aparentemente, leva ao ponto de ruptura, além do qual se precisa
desesperadamente de ar.
Uma explicação lógica hipotética para o ponto de ruptura é que sensores especiais do corpo analisam
alterações fisiológicas associadas ao inspirar e expirar antes que o cérebro apague.
O ponto de ruptura é o momento exato em que uma pessoa em apneia precisa desesperadamente
de ar. O treinamento da apneia pode ampliá-la, assim como a meditação, que inunda o corpo com
oxigênio, eliminando o dióxido de carbono, CO2.

(PARKES. 2013. p. 22-27). 

Com base nessas informações, é correto afirmar:

a) A pressão parcial de oxigênio normal presente nos tecidos sustenta apenas

25% do grau de saturação de oxigênio nas hemácias.

b) A pressão parcial de oxigênio presente no sangue tende a aumentar à medida

que o fluido sanguíneo se desloca através dos vasos em direção aos tecidos.

c) O retorno venoso do sangue ao coração se caracteriza por apresentar taxas

próximas de 0% de saturação de oxigênio ligado à hemoglobina.

d) A hemoglobina que retorna ao coração através do sangue apresenta,

aproximadamente, 50% da capacidade máxima de captação de oxigênio.

e) A reserva de até 75% de oxigênio é mantida pela hemoglobina durante a

demanda comum do corpo e pode ser liberada para os tecidos, se houver uma

baixa da pressão parcial de oxigênio.

[QUESTÃO 03]

A habilidade da hemoglobina presente no sangue para captar ou liberar oxigênio, O2(g) depende da sua pressão parcial

(pO2) no ambiente. O gráfico representa a variação dessa pressão parcial sanguíneo em relação ao grau de saturação de

oxigênio ligado à hemoglobina.
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[Gabarito da questão 03]

Alternativa E

O gráfico mostra que a saturação com o O2 pela

hemoglobina nunca é nula. A saturação mínima,

observada no sangue venoso, é de 75% de oxigênio

associado à hemoglobina. Essa reserva pode liberar

oxigênio para os tecidos, se ocorrer queda da pressão

parcial desse gás no organismo.

Para estudar em casa ...

A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio depende
tanto da concentração relativa deste gás (pO2) nos
pulmões e nos tecidos quanto do pH do sangue, de
acordo com o gráfico:

Analisando as informações acima de acordo com seus conhecimentos, é

correto afirmar, exceto:

a) A eliminação de CO2 nos pulmões tende a alcalinizar o sangue aumentando

a afinidade da hemoglobina pelo O2.

b) O aumento da respiração pulmonar decorre do aumento das atividades

físicas aeróbias contribui para a manutenção do pH sanguíneo.

c) A alcalinização do sangue favorece a liberação de oxigênio nos tecidos.

d) A liberação de O2 pelas hemácias pode ser influenciada pela redução da

concentração de oxigênio (pO2) nos tecidos.

[QUESTÃO 04]
O pH do sangue pode ser afetado pela concentração de CO2 de acordo com o esquema a seguir.
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[Gabarito da questão 04]

Alternativa C

↓[CO2] - ↓ [H+] – ↓ Acidez – ↑ pH – Alcalinização do sangue

• Aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio

• Deslocamento da curva para a esquerda

↑[CO2] - ↑ [H+] – ↑ Acidez – ↓ pH – Acidificação do sangue

• Redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio

• Deslocamento da curva para a direita

Para estudar em casa ...

Ao se analisar o gráfico acima, é correto afirmar:

a) Uma concentração mais alta de BPG desloca a curva de ligação ao oxigênio para a
direita, pois implica uma diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e,
portanto, aumenta a porcentagem de liberação desse gás para os tecidos.

b) A ausência de BPG aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, sendo
benéfica para o indivíduo, uma vez que os tecidos são oxigenados mesmo com uma
baixa pressão de oxigênio.

c) A uma pressão parcial de oxigênio de 4 kPa (pressão parcial dos tecidos), a
afinidade da hemoglobina pelo O2 é menor em uma concentração de 5 mM de BPG
do que em uma concentração de 8 mM de BPG.

d) A uma altitude de 4.500m, uma concentração de 8 mM de BPG implica maior
afinidade de hemoglobina pelo oxigênio (resultando em maior liberação desse gás
para os tecidos) do que uma concentração de 5mM de BPG.

[DESAFIO: QUESTÃO 05]
A figura abaixo mostra a curva de ligação ao oxigênio para a hemoglobina nas hemácias. Essa curva é representada por
meio de um traçado da fração de saturação contra a pressão parcial de oxigênio. O BPG (2,3-bisfosglicerato) é um ligante
que regula a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio.
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[Gabarito da questão 05]

Alternativa A

O gráfico mostra que quanto maior a concentração de

BPG, menor será a afinidade da hemoglobina pelo

oxigênio e, consequentemente, maior será a liberação

desse gás para os tecidos que precisam do O2 para

realizarem a respiração e produzirem energia.

Para estudar em casa ...

Obrigado!!
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