
Aparelho Respiratório 

 

O aparelho respiratório humano é constituído por um par de 

pulmões (área de meio court ténis) e por vários órgãos que 

conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades 

pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais e a boca (vias 

aéreas superiores), a faringe, a laringe, a traqueia, os 

brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, os três últimos 

localizados nos pulmões. Tem como função principal a 

hematose (transformação de sangue venoso em arterial) 

- Fossas nasais: são duas cavidades paralelas que começam 

nas narinas e terminam na faringe. Elas são separadas uma 

da outra por uma parede cartilaginosa denominada septo 

nasal. Possuem um revestimento dotado de células 

produtoras de muco e células ciliadas, também presentes 

nas porções inferiores das vias aéreas, como traqueia, 

brônquios e porção inicial dos bronquíolos. Têm as funções 

de aquecer, filtrar e humedecer o ar.  

- Faringe: é um canal comum aos aparelhos digestivo e 

respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. O ar 

inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela 

faringe, antes de atingir a laringe. 

- Laringe: é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, 

situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe 

(adiante). O pomo-de-adão, saliência que aparece no pescoço, faz 

parte de uma das peças cartilaginosas da laringe. Constitui o 

verdadeiro início do canal respiratório. A entrada da laringe chama-se 

glote. Acima dela existe uma espécie de “lingueta” de cartilagem 

denominada epiglote, que funciona como válvula. Quando nos 

alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. 

Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. 

- Traqueia: é um tubo de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro 

por 10-12 centímetros de comprimento, cujas paredes são 

reforçadas por anéis cartilaginosos. Bifurca-se na sua região 

inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões. O 

seu epitélio de revestimento muco-ciliar adere partículas de poeira 

e bactérias presentes em suspensão no ar inalado, que são 

posteriormente varridas para fora (graças ao movimento dos cílios) 

e engolidas ou expelidas.  



 

Pulmões: Os pulmões humanos são órgãos 

esponjosos, com aproximadamente 25 cm de 

comprimento, sendo envolvidos por uma 

membrana serosa denominada pleura (parietal e 

visceral). Nos pulmões os brônquios ramificam-se, 

dando origem a tubos cada vez mais finos, os 

bronquíolos. O conjunto altamente ramificado de 

bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore 

respiratória. Cada bronquíolo termina em 

pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas recobertas por capilares sanguíneos, 

denominadas alvéolos pulmonares (300 milhões).  

 

• Diafragma: A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, órgão 

musculomembranoso que separa o tórax do abdómen, presente 

apenas em mamíferos, promovendo, juntamente com os 

músculos intercostais, os movimentos respiratórios. 

• Ao se contrair exerce alterações em duas porções distintas: 

a) Abdominal: aumentando a pressão abdominal, 

simulando o ato de evacuar (auxilia no retorno venoso). 

b) Torácica: traciona os dois pulmões para baixo, 

diminuindo a pressão torácica permitindo que o ar entre até os pulmões.  

 

• A inspiração, que promove a entrada de ar 

nos pulmões, dá-se pela contração da musculatura do 

diafragma e dos músculos intercostais externos (elevam 

as costelas). O diafragma baixa e as costelas elevam-se, 

promovendo o aumento da caixa torácica, com 

consequente redução da pressão interna (em relação à 

externa), forçando o ar a entrar nos pulmões. 

• A expiração, que promove a saída de ar dos 

pulmões, dá-se pelo relaxamento da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais 

internos. O diafragma eleva-se e as costelas baixam, o que diminui o volume da caixa torácica, 

com consequente aumento da pressão interna, forçando o ar a sair dos pulmões.  

 



- A pleura parietal reveste a caixa torácica e quando inspiramos, o diafragma (mais 

importante), dentados, escalenos, pequeno peitoral, esternocleidomastóideo e os músculos 

intercostais externos (elevam as costelas) contraem-se tracionando a pleura parietal para baixo e 

para os lados, aumentando a pressão no líquido pleural, tracionando também a pleura visceral 

(ligada ao pulmão). Este processo faz com que a pressão negativa (vácuo) do pulmão aumente 

realizando a inspiração. 

- Na expiração os músculos, diafragma, dentados, escalenos, pequeno peitoral, 

esternocleidomastóideo e os músculos intercostais internos relaxam fazendo com que as pleuras 

voltem ao seu estado normal, consecutivamente o pulmão também volta ao normal. Realmente, a 

descontração de um músculo não gera movimento e, portanto, não é o relaxamento dos músculos 

inspiradores que condiciona a expiração, mas sim, a força elástica do pulmão que determina o 

regresso à sua situação de repouso. 

 

• O transporte do oxigénio está a cargo da 

hemoglobina (97%),e do plasma (3%). 

• A hemoglobina é uma proteína presente nos 

glóbulos vermelhos. Cada molécula de hemoglobina 

combina-se com 4 moléculas de oxigénio, em virtude 

de possuir 4 grupos Heme, cada um com uma 

molécula de ferro, formando a oxihemoglobina  

• Nos alvéolos pulmonares o oxigénio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e 

penetra nos glóbulos vermelhos, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o dióxido de 

carbono (CO2) é libertado para o ar (hematose- transformação de sangue venoso em arterial). Nos 

tecidos ocorre um processo inverso: o oxigénio dissocia-se da hemoglobina e difunde-se pelo 

líquido tecidular, atingindo as células. 

 

• A maior parte do dióxido de carbono (cerca de 

70%) libertado pelas células no líquido tecidular reage 

com a água (principalmente dentro das hemácias), 

formando o ácido carbónico (H2CO3) que logo se 

dissocia e dá origem a iões H+ (que se liga à 

hemoglobina) e bicarbonato (HCO3-) – regular acidez. 

Cerca de 23% do dióxido de carbono libertado pelos 

tecidos associam-se à própria hemoglobina, formando 

a carbamino-hemoglobina (liga-se à globina-fração 

proteica). • O restante dissolve-se no plasma (7%).  

Nos pulmões o bicarbonato e o H+ reagem e formam ácido carbónico, que se dissocia em 

CO2 (excretado) e H2O.  



Trocas gasosas 

- A pressão de O2 nos alvéolos é superior à do sangue 

pulmonar, difundindo-se dos alvéolos para o sangue capilar pulmonar. 

As células dos tecidos têm por sua vez uma PO2 mais baixa do que a do 

sangue arterial. Este gradiente de pressão faz com que o O2 se difunda 

para fora dos capilares, para as células. 

- Devido aos processos metabólicos a PCO2 sobe no interior 

das células, até atingir valores elevados, o que provoca a sua difusão 

para dentro dos capilares sanguíneos. Uma vez no sangue, o CO2 é 

transportado para os capilares pulmonares, onde se difunde para o 

interior dos alvéolos, porque a PCO2 alveolar é mais baixa do que do 

sangue capilar.  

 

- Depois dos alvéolos serem ventilados com ar exterior, dá-se a difusão de O2 até ao sangue 

e a passagem de CO2 para os alvéolos. O processo de difusão é 

simples: consiste na passagem dos gases através da membrana 

respiratória (estrutura que separa o ar alveolar do sangue capilar) 

devido a diferenças de gradientes de pressão. A pressão de O2 nos 

alvéolos é superior à do sangue pulmonar, difundindo-se dos 

alvéolos para o sangue capilar pulmonar.  

 

 

- O ar atmosférico é composto por 78% 

de azoto e 21% de oxigénio. A PO2 do sangue 

venoso é de apenas 40 mm Hg (igual á dos 

tecidos) porque uma grande quantidade de O2 

foi previamente removida deste sangue, na 

passagem pelos tecidos. A PO2 alveolar é de 

100 mm Hg (igual à do sangue arterial), o que 

provoca um gradiente de pressão de 60 mm 

Hg, suficiente para se realizar a difusão do O2 

alveolar para o sangue. 

- A pCO2 intracelular é de 46 mm Hg e 

a do sangue é de 40mm Hg. Neste caso o gradiente de pressão é de apenas 6mm Hg. Este facto 

deve-se a facilidade de difusão do CO2, cerca de 20 vezes mais difundível do que o O2. A pressão 

do CO2 é menor, porque pequenas alterações das suas concentrações causam alterações brutais 

no sangue, diminuindo o pH. 



- No sangue arterial, a hemoglobina está saturada a 97%, havendo 20ml de O2 em cada 

100ml. No sangue venoso, a hemoglobina está saturada a 70% o que significa que só perdeu 27% 

do O2 que transportava. No sangue venoso por cada 100ml de sangue existe 15ml de O2, o que 

significa que só perdeu 5 ml de O2. Estes 5 ml de O2 que ficaram nos tecidos denominam-se de 

coeficiente de utilização (fração de sangue que cede oxigénio) e é de cerca de 25%. 

- No exercício intenso, a pO2 no sangue venoso desce para 15 mm Hg, estando a 

hemoglobina saturada a 20%, existindo 5 ml de O2 por cada 100ml de sangue. Neste caso o 

coeficiente de utilização é de 75%. Em exercício a ventilação aumenta para manter as 

características do ar alveolar. O aumento da ventilação não aumenta muito a pO2 porque a 

hemoglobina já está saturada a 97%. Só no sangue venoso se altera a pO2 (40 para 15mm Hg), 

aumentando o gradiente de pressão, facilitando a libertação de O2 pela hemoglobina. 

 

Curva de dissociação da hemoglobina 

 

- A hemoglobina não liberta O2 

sempre da mesma forma. Há ambientes em 

que ela liberta mais O2 e outros onde 

liberta menos. Quando a pO2 é baixa ela 

liberta mais O2. Para valores superiores ou 

iguais a 40mm Hg ela liberta pouco O2. 

Quando a pO2 é menor do que 40mm Hg 

(músculo ativo) ela liberta muito O2. Esta 

curva pode sofrer desvios para a direita 

(maior libertação) e para a esquerda 

(menor libertação).  

 

 

 

 

Três importantes fatores afetam a curva de dissociação da O2-hemoglobina: 

- pH (H+) 

- Temperatura 

- PCO2/PO2 

 



- Nos tecidos, a curva desvia-se para a direita, porque existe mais CO2 /menos O2, pH baixo 

e aumento da temperatura, logo há mais libertação de O2. 

 

 

 

- Nos pulmões, a curva desloca-se para a esquerda, porque nestes há menos CO2/ mais O2, 

pH aumenta e menor temperatura, logo a hemoglobina liberta menos O2, captando O2. 

 

• Efeito de Bohr (variação da curva de dissociação de hemoglobina em função do pH) 

1) Pulmões:   CO2; (pH   ) Desvio para a esquerda da curva de dissociação da 

hemoglobina (maior captação de O2 pela hemoglobina, implica a libertação do H+ que reage com 

o bicarbonato e forma ácido carbónico que se dissocia formando CO2 que é excretado) 

2) Tecidos:   CO2; (pH  ) Desvio da curva para a direita (maior libertação de O2 para os 

tecidos), porque a ligação da hemoglobina com o H+ permite libertar mais O2). 

 

• Efeito de Haldane 

1) Pulmões: Quando a hemoglobina se liga ao O2 adquire características mais ácidas, logo 

liberta mais H+. Este reage com o bicarbonato e forma CO2 que é excretado. 

2) Tecidos: Maior formação de CO2-Hmb e HCO3- 

 

Ciclo respiratório 

- 1 inspiração (2seg) + 1 expiração (3seg) =5seg 

(repouso). No exercício este ciclo demora 2 seg., devido 

à contração muscular na expiração tornando este 

processo ativo. Os músculos responsáveis são os 

abdominais e os intercostais internos. - Este ciclo 

repete-se 12 vezes por minuto e denomina-se de 

frequência ventilatória que pode atingir 35 a 40 ciclos 

por minuto em exercício.  

 

 

CO2 + H2O HCO3- + H+ 

Tecidos 

Pulmões 



Volume minuto respiratório (VC x FV) 

- Volume de ar mobilizado nos pulmões por minuto 

- Em repouso: 0,5L x12 = 6L/min (bola basquetebol) 

- Exercício: 4 L x 35 = 140 L/min (devido à contração muscular) 

 

Volumes pulmonares. 

1) Volume residual (VR) Volume de ar que fica 

nos pulmões após uma expiração forçada (1,2 L) 

2) Volume corrente (VC): Quantidade de ar que 

mobilizamos em cada ciclo respiratório, em repouso 

(0,5 L) 

3) Volume de reserva inspiratório (VRI): Volume de ar que se 

consegue introduzir nos pulmões, após uma inspiração normal, i.e., 

realizar uma inspiração forçada (3L) 

4) Volume de reserva expiratório (VRE): Volume de ar que se 

consegue expirar, após uma expiração normal (1,1 L) 

- O volume corrente é de 0,5 L, mas desses 0,5 L, só 350 ml 

chegam aos alvéolos. Portanto, em cada inspiração só 350ml de ar é 

que é renovado, precisando de 7 ciclos para renovar os 2,3 L que 

ficam nos pulmões após a expiração normal (permitir que as trocas gasosas continuem) 

 

Capacidades pulmonares (somatório de volumes) 

1) Capacidade pulmonar total (CPT) VR+VRI+VRE+VC = 5,8 L 

- Volume máximo que os pulmões podem alcançar com o máximo esforço inspiratório (bola 

basquetebol) 

2) Capacidade Vital (CV) VRI+VRE+VC = 4,6 L 

- Quantidade máxima de ar que um indivíduo pode eliminar (expiração forçada), depois de 

uma inspiração forçada. 

3) Capacidade inspiratória (CI)  VRI+VC = 3,5 L 

- Quantidade de ar mobilizada após inspiração forçada e expiração normal. 

4) Capacidade residual funcional (CRF)  VRE+VR = 2,3 L 

- Quantidade de ar que fica nos pulmões após expiração normal, para permitir a hematose. 



Ventilação Pulmonar 

Ventilação minuto (VE) – Volume de ar respirado a cada minuto~ 
VE = Frequência respiratória (FR) X Volume Corrente (VC) 

Repouso – VE = FR (12/min) X VC (0,5L) = 6L/min 
Exercício – FR=35 a 40/min (60 a 70 atletas de elite) 

        VC= 2L 
        VE = Pode alcançar os 100L/min 

Atletas masculinos de resistência – 160L/min 
Jogador profissional de futebol americano – 208L/min 

ATENÇÃO: este volume de ar não corresponde ao utilizado nos alvéolos já que há que 

retirar aquele que circula na zona condutora (espaço morto anatómico) na qual não ocorre 

qualquer troca gasosa. 

 

Fatores que explicam a tendência ao colapso: 

1) Fibras elásticas do pulmão (1/3) 

2) Tensão superficial do líquido interalveolar (2/3)  

- O pulmão tende a colapsar (esvaziar), devido à elevada percentagem de H2O nos 

alvéolos. A tensão superficial existe em qualquer líquido em contacto com o ar (grande atração 

das moléculas de água). Esta tensão cria uma atração que tende a aproximar as paredes 

alveolares, diminuindo a superfície, expulsando o ar. 

 

Fatores que impedem o colapso: 

1) Surfactante 

- O surfactante coloca-se entre a água e o ar, e em vez de se criar um interface entre a água 

e o ar, cria-se um entre a água e o surfactante. As moléculas que constituem a camada superficial 

atraem-se menos, logo a tensão superficial diminui. 

 

2) Pressão negativa intra-pleural 

Intervêm na manutenção do ar residual 

- Após a expiração, fica cerca de 1,2 L de ar nos pulmões de modo a permitir que as trocas 

gasosas se continuem a processar. A pressão entre as pleuras parietal e visceral é sempre negativa 

(vácuo), o que permite que estejam sempre em contacto, impedindo o colapso. A pleura parietal 

puxa a visceral, evitando o colapso. 



Controlo da respiração 

Um sistema complexo controla a respiração em função das necessidades metabólicas e 

otimiza os gastos energéticos dos músculos respiratórios. Este sistema é capaz de manter os gases 

do sangue arterial dentro de limites estreitos, mesmo em circunstâncias fisiológicas extremas, 

como o esforço físico muito intenso ou a estadia em grandes altitudes, e num grande número de 

situações patológicas. 

Um sistema complexo controla a respiração em função das necessidades A regulação da 

respiração pode ser nervosa, química ou mecânica e consiste em respostas integradas de três 

elementos básicos: 

1. Recetores, que recebem informação e enviam-na para os 

2. Centros Respiratórios, que coordenam a informação e ativam ou inibem a ação dos 

3. Músculos da Respiração, responsáveis pela Ventilação. 

A respiração é controlada pelo Sistema Nervoso Central. A respiração voluntária é regulada 

pelo córtex, e a respiração automática pelos centros respiratórios do bolbo e da ponte. Os 

músculos respiratórios são inervados pelo nervo frénico e pelos nervos intercostais. Esta regulação 

ajusta a ventilação de maneira a manter pressões sanguíneas de oxigénio e de dióxido de carbono 

apropriadas. Existem vários recetores que enviam informação para os centros respiratórios, tais 

como quimiorrecetores, mecanorrecetores e outros. 

 

A regulação da respiração é feita basicamente por 2 mecanismos: 

1) Mecanismos Nervosos (recetores no SNC e periféricos) 

2) Mecanismos Humorais (Concentrações de CO2 no sangue, o pH e a concentração de O2) 

 

Mecanismos Nervosos 

Centro Respiratório: Fica no tronco cerebral, na região da ponte e do bolbo. É constituído 

por 4 estruturas. No início da atividade física, os recetores propriocetivos dos tendões enviam 

mensagens ao centro respiratório. 

1 Grupo Respiratório Dorsal (Centro Inspiratório): Situa-se no bolbo raquidiano e é 

constituído principalmente por neurónios inspiratórios. Qualquer atividade neste grupo provoca a 

respiração (inspiração). Este grupo comanda a respiração em repouso (eupneica). O nervo frénico 

traz os axónios dos neurónios inspiratórios e vai-se ligar ao centro frénico situado no diafragma, 

inervando as fibras do diafragma (auto-despolariza-se). Durante a respiração normal em repouso, 

o sinal nervoso transmitido aos músculos inspiratórios é fraco, mas aumenta progressivamente de 

intensidade num padrão “tipo rampa” durante cerca de 2 segundos – Sinal Inspiratório em 

Rampa. Durante os próximos 3 segundos cessa bruscamente, interrompendo a estimulação do 



diafragma e permitindo a retração da parede torácica e dos pulmões – expiração passiva. De 

seguida, o sinal inspiratório inicia outro ciclo que se repete, sucessivamente, intercalando a 

expiração. O Sinal Inspiratório em Rampa permite um aumento do volume pulmonar harmonioso 

e uniforme durante a inspiração. 

2 Grupo Respiratório Ventral (Centro Expiratório) - Situa-se no bolbo. É constituído 

principalmente por neurónios expiratórios, contendo também neurónios inspiratórios. Este grupo 

comanda a expiração. Este grupo está inativo em repouso porque a expiração é passiva. No 

exercício, esta zona torna-se ativa, provocando a contração dos abdominais. 1- Os neurónios do 

centro respiratório ventral permanecem praticamente inativos durante a respiração em repouso. 

2-Este centro contribui tanto par aa inspiração como para a expiração. A estimulação elétrica de 

alguns neurónios provoca a inspiração (neurónios I), enquanto outros causam a expiração 

(neurónios E). 3 – É responsável pela génese e transmissão de impulsos nervosos para os músculos 

expiratórios, durante a expiração ativa. 4 – Funciona como um mecanismo de potenciação dos 

sinais respiratórios, auxiliando o centro respiratório dorsal, quando níveis mais elevados da 

ventilação pulmonar são necessários, especialmente durante o exercício. 

3 Centro Pneumotáxico: Localiza-se na região superior da ponte. Está relacionado com a 

frequência ventilatória/respiratória (aumento ou diminuição do tempo de inspiração) Quando este 

centro está em atividade a inspiração demora cerca de 0,5 seg. (exercício) Quando a atividade é 

intensa nesta zona, a frequência ventilatória pode subir até 30-40 ciclos por minuto. Durante a 

atividade física há muita atividade no centro Pneumotáxico. Quando a atividade é baixa, a 

inspiração pode durar 5 a 10 seg. Esta zona bloqueia o impulso respiratório no início do exercício 

(assume o comando). Constituído por neurónios do núcleo “Parabraquial”. Envia fibras eferentes 

para o centro respiratório dorsal. A sua principal função é regular a duração da inspiração 

controlando o ponto limitante do sinal inspiratório em rampa. Quando o sinal pneumotáxico é 

intenso, a inspiração pode durar apenas 0,5 segundo, mas quando o sinal é fraco, a inspiração 

pode continuar durante mais de 5 segundos, preenchendo os pulmões com grandes quantidades 

de ar. Quando o centro pneumotáxico é inativado, a inspiração tona-se muito prolongada – 

apneusis (> 10seg). Um sinal pneumotáxico intenso pode aumentar a frequência respiratória para 

30-40 ciclos/minuto (a limitação da inspiração também encurta a expiração e, portanto todo o 

ciclo respiratório), enquanto que um sinal fraco pode reduzir a frequência para apenas alguns 

ciclos por minuto. 

4 Centro Apneústico: - Localiza-se na porção inferior da protuberância (ponte) e envia 

impulsos elétricos para o núcleo respiratório dorsal, prevenindo ou retardando o ponto limitante 

do sinal respiratório em rampa. Isto é, faz o contrário do centro pneumotáxico. O volume 

pulmonar aumenta progressivamente e apenas, ocasionalmente ocorrem pequenos suspiros 

expiratórios. A função deste centro ainda não está totalmente esclarecida, mas é provável que em 

associação com o centro pneumotáxico controle a profundidade e duração da inspiração. 

 

 



Reflexo de Hering-Breuer 

- É um reflexo nervoso-protetor. Influencia o centro respiratório, protegendo os pulmões. 

Há recetores de estiramento dentro dos brônquios e dos bronquíolos, que enviam impulsos para a 

zona inspiratória (G.R.D.), visando o bloqueio da inspiração, limitando o volume corrente. Este 

reflexo é ativado quando o volume corrente ultrapassa os 1,5 L. 

 

Mecanismos Humorais (atuam sobre os de natureza neurogénica) 

A) Quimiorrecetores centrais Estão localizados no SNC, no tronco cerebral, ao lado 

do grupo respiratório. São neurónios quimiosensíveis à PaCO2 e ao H+. A zona 

onde estão localizados os quimiorrecetores centrais chama-se zona 

quimiosensível. 

 Os quimiorrecetores centrais localizam-se na superfície ventro-lateral do bolbo 

raquidiano, entre as origens dos sétimo e decimo nervos cranianos, perto dos 

centros respiratórios. São responsáveis por cerca de 75% da hiperventilação 

induzida pelo aumento da PaCO2; os restantes 25% são da responsabilidade dos 

quimiorrecetores periféricos. A [H+] no LCR é diretamente proporcional á PaCo2 

e a estimulação da ventilação é diretamente proporcional ao aumento [H+]. 

Alterações na [H+] tem menores efeitos do que alterações na PaCO2. Portanto 

paradoxalmente, são libertados mais hidrogeniões na área quimiosencitiva 

respiratória quando aumenta a PaCO2 do que quando aumenta a [H+]. O 

Aumento da [H+] estimula a ventilação e a diminuição inibe-a. 

B) Quimiorrecetores periféricos Estão localizados fora do SNC. São os corpúsculos 

aórticos e carotídeos (nas ramificações das artérias). São sensíveis ao H+, à PCO2 e PaO2 (mais). A 

sua principal função é detetar alterações na PaO2, apesar de também serem sensíveis às 

alterações da PaCO2 e da [H+]. Transmitem impulsos para os centros respiratórios cerebrais que 

regulam a atividade respiratória. Os quimiorrecetores respondem a diminuições da PaO2 e do pH 

sanguíneo e a aumentos da PaCO2. No Homem os mais importantes são os corpos carotídeos. 

 

Regulação química da Respiração 

A respiração permite manter concentrações adequadas de oxigénio, dióxido de carbono e 

hidrogeniões (H+) nos tecidos. Os mecanismos de regulação química controlam a ventilação de tal 

maneira que PaCO2 é mantida dentro de valores normais, os efeitos do excesso de H+ no sangue 

são rapidamente transportados, e a PaO2 é regulada evitando hipóxias potencialmente perigosas. 

A ventilação é regulada de acordo com as necessidades respiratórias do organismo. Por 

exemplo, durante o exercício as taxas de utilização de O2 e de formação de CO2 podem aumentar 

mais de 20 vezes, exigindo maiores volumes correntes. O volume respiratório é proporcional á 



taxa de metabolismo, no entanto, o elo de ligação entre metabolismo e a ventilação é o CO2 e não 

o O2. 

Os centros respiratórios cerebrais (ventral, dorsal e pneumotáxico) não são sensíveis a 

alterações químicas no sangue ou no LCR. A regulação química da ventilação é mediada pelos 

quimiorrecetores respiratórios. Estes recetores são sensíveis a alterações da pressão do CO2 do 

O2 e alterações do pH, e enviam impulsos nervosos para os centros respiratórios cerebrais. Um 

aumento da PaCO2 ou da [H+] ou uma diminuição da PaO2 ativam os centros respiratórios 

cerebrais (apos estimulação dos quimiorrecetores) que despolarizam os nerónios motores dos 

músculos respiratórios. 

 

Resposta ventilatória ao CO2 

A variável mais importante na regulação da ventilação em condições normais é a PaCO2. A 

sensibilidade deste controlo é elevada, visto que, durante a atividade diária com períodos de 

repouso e de exercício, a PaCO2 não se altera mais de 3 mmHg. A PaCO2 normal é 

aproximadamente 40 mmHg. Quando há um aumento resultante de hípermetabolismo tecidual, a 

ventilação é estimulada e a taxa de libertação de CO2 aumente a até a PaCO2 atingir novamente 

níveis normais. 

Quando uma mistura de ar contendo CO2 é inalada, a PaCO2 aumenta, aumentando a 

PaCO2 e estimulando a ventilação á medida que o sangue contem mais CO2 atinge o bolbo 

raquidiano e os quimiorrecetores periféricos. Portanto, aumentos relativamente grandes na 

pressão de CO2 inspirado (ex. 15 mmHg) produzem aumentos relativamente pequenos na PaCO2 

(ex., 3 mmHg). Contudo, a PaCO2 não cai ate níveis normais, e um novo equilíbrio acima do valor 

basal é atingido, persistindo a hiperventilação enquanto o CO2 for inalado. 

Resposta ventilatória á hipoxia (falta de O2) 

Apesar da PaCO2 ser a principal variável controlada, o oxigénio também pode tornar-se 

importante na regulação da respiração, quando a PaO2 diminui para valores muito baixos. A 

estimulação dos quimiorrecetores periféricos é, portanto, um mecanismo de emergência que é 

ativado na hipoxia grave. Quando os sensores de O2 nos glomus são estimulados a ventilação 

aumenta. Se os corpos carotídeos forem removidos ou desnervados, a hipoxia deprime a 

respiração, uma vez que a diminuição da pressão cerebral de O2 deprime a atividade neuronal do 

tronco cerebral. Quando a percentagem de O2 no ar inspirado está diminuída, há um aumento de 

volume respiratório por minuto. A estimulação é fraca enquanto a pressão de O2 for superior a 60 

mmHg, e marcada para níveis inferiores. Contudo, qualquer declínio na PaO2, abaixo de 100 

mmHg produz descargas sucessivamente mais intensas nos nervos quimiorrecetores carotídeo e 

aórtico, isto é, a relação entre PaO2 e a ventilação é a hiperbólica. 

Resposta ventilatória ao pH 

Na acidose metabólica (ex. cetoacidose diabética) há uma estimulação respiratória 

pronunciada (Respiração de Kussmaul). A hiperventilação compensatória diminui a PaCO2 e 



aumenta o pH sanguíneo. Na alcalose metabólica (ex. vómitos intensos) a ventilação é deprimida e 

a PaCO2 aumenta, aumentando a [H+] sanguínea para níveis próximos do normal. Se houver um 

aumento na ventilação que não é secundário á diminuição do pH arterial, a PaCO2 diminui abaixo 

do normal aumentando o pH sanguíneo (alcalose respiratória); paralelamente, a hipoventilação 

que não for secundaria a diminuições da [H+] plasmática causa acidose respiratória.  

Os efeitos do ião H+ e do CO2 na estimulação da ventilação são aditivos, ao contrário do 

que acontece na relação entre os efeitos do CO2 e O2. Isto é, níveis de PaCO2 mais baixo 

produzem a mesma estimulação respiratória. Acurva de resposta ao CO2 desloca-se 0.8 mmHg 

para a esquerda por cada nanomole de aumento de [H+].  

 

- Na regulação da respiração, os 

quimiorrecetores centrais (PaCO2 e H+) são os 

mais importantes. 

- Os periféricos são mais importantes 

quando há falta de O2 (Ex: altitude). 

- No dia-a-dia a regulação da respiração 

é humoral, principalmente pelo H+ do sangue e 

da PaCO2. 

- A zona quimiosensível é que comanda 

a respiração em repouso, através da influência 

que exerce sobre o G.R.D. 

 

 

 

 



Adaptações respiratórias ao treino aeróbio 

• O funcionamento do sistema respiratório, regra geral, não é limitador das performances. 

• No entanto, tal como o sistema cardiovascular, o sistema respiratório adapta-se com o 

treino para maximizar a sua eficiência. 

• Frequência respiratória em repouso e em exercícios submáximos diminui ligeiramente 

(maior eficiência pulmonar). 

• A diferença arteriovenosa aumenta com o treino aeróbio, refletindo um aumento da 

capacidade de extração de O2 pelos tecidos e uma mais efetiva distribuição sanguínea (mais fluxo 

para a musculatura ativa). 

• Aumenta o gradiente de pressão entre capilares e tecidos (maior libertação de O2 pela 

HMB). 

• Aumenta a concentração de mioglobina (melhoria do transporte de O2 para as 

mitocôndrias). 

• Adaptações mitocondriais (atividade enzimática). 

• Com o treino aeróbio consome-se mais gorduras do que hidratos de carbono (“glycogen 

sparing efect”). 


