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FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Areas de atuação:

1) Esporte de alto rendimento.

2) Em populações clínicas

3) Diagnóstico e/ou prognóstico de doenças

4) Medicina ocupacional

5) na pesquisa científica, com o intuito de investigar mecanismos 

fisiológicos subjacentes à melhora do rendimento esportivo e do 

padrão de saúde
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Anatomia I
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Ciclo respiratório



Pressões intrapulmonar e intrapleural durante a respiração



Pleuras : Independência das cavidades pleurais



Pleuras espaço pleural



Pleuras espaço pleural





Retratilidade pulmonar e torácica



Músculos respiratórios



Importância do diafragma



Complacência pulmonar



Compliance: why do I care ?



Surface Tension



Superfície alveolar



Tensão superficial alveolar e retração pulmonar



Composição do surfactante 



Surfactante alveolar
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Determinantes da resistência de vias aéreas: Raio e comprimento



Resistência de vias aéreas: distribuição



Determinantes da resistência de vias aéreas: tipo de fluxo 





Pressão transmural das vias aéreas



Regulação neural da resistência das vias aéreas



Volume pulmonar e resistência das vias respiratórias
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Espirograma



Pressão transmural das vias aéreas



Pressão transmural das vias aéreas



Espirograma



Expiração forçada



Trabalho respiratório em condições normais e patológicas



Trocas gasosas



Espaço morto anatômico

VE - volume expirado X frequência respiratória

Por exemplo:

Vol. exp = 500ml

Freq. resp. = 15 rpm

VE = 7500ml/min

VA - Ventilação alveolar

.

.

.
VE – volume de gás inspirado e 

expirado dos pulmões por minuto.

.





Ventilação alveolar 

Quantidade de ar fresco inspirado disponível 

para troca gasosa. 



Valores normais das variáveis ventilatórias



Valores normais das variáveis ventilatórias

Volume do espaço morto - estimativa

1ml por cada libra (454g) de massa corporal

Sujeito de 70kg – 150ml de espaço morto.

Volume do espaço morto – medida direta

Volume expirado entre o início de uma expiração seguida de

uma inspiração à 100% de O2 e o ponto médio da fase

transicional (lenta elevação da concentração de nitrogênio).



Fatores determinantes da VE
.

..

VE = VA + VEM
. .

Ventilação 

Pulmonar

Ventilação

Alveolar

Ventilação do

Espaço morto



Fatores determinantes da VE
.

Portanto, para um:

VC = 500mL f =   12rpm VEM=150mL

VE = VC X f

VE= 0,5 x 12 = 6L/min

VEM = EM x f onde, EM é volume do espaço morto

VEM = 0,150 x 12 = 1,8 L/min

VA= VE-VEM

VA= 6 – 1,8 = 4,2 L/min.



Padrão respiratório e ventilação alveolar



Padrão respiratório e ventilação alveolar II



Conceitos:

✓ Hiperventilação (ventilação pulmonar > do que a necessidade 

metabólica)

✓ Hipoventilação (ventilação pulmonar < do que a necessidade 

metabólica)

✓ Eupnéia

✓ Dispnéia (respiração for a dopadrão de normalidade)

✓ Hiperpnéia (aumento da amplitude do movimento respiratório)

✓ Taquipnéia (> 20 rpm)

Fisiologia Respiratória



Hipoventilação – VE < necessidade metabólica

PaO2 

PaCO2 

pHa 

Hiperventilação – VE > necessidade metabólica

PaO2 - tende a

PaCO2

pHa

Morfina

Barbirúricos

Mergulho

Etc.

Diabetes

Ácido lático

Emocional.



Sintomas de Alcalose e Acidose

• Alcalose:

tonturas, tremores, formigamento das 

extremidades, câimbras e tetania com 

espasmos localizados.

• Acidose:

cefaléia, perturbações visuais, adinamia 

(perda da força), vômitos, confusão mental, 

coma.



Mecanismos Reguladores do 

pH do Meio Interno

• Tampões químicos

• Ventilação Pulmonar

• Função Renal



Conceito de Tampão Químico

• Solução que resiste às modificações de pH 

acrescentando ou diminuindo H+ de acordo 

com a necessidade

• Geralmente é composto por um ácido fraco 

e sua base conjugada

• Ex.: tampão ácido carbônico/bicarbonato



Tampão Bicarbonato

CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3
-

ácido fraco

Equação de Henderson-Hasselbalch

pH = pK + log10 
[HCO

3
-]

[CO
2
]

base 

conjugada



Compensação Respiratória

[H+]a

Quimioceptores

Centro 

Respiratório

Hiperventilação

[CO2]apH = pK + log10
[HCO3

-]

[CO2]a



Principais Tampões Químicos

• Tampões Celulares:

Proteínas

Tampão Fostato

Tampão Bicarbonato

• Tampões Sangüíneos:

Tampão Bicarbonato

Proteínas

Hemoglobina



Ventilação pulmonar

Ápice

Pressão intrapleural mais negativa 

Ventilação < no ápice

Base

Pressão intrapleural menos negativa 

Ventilação > na base



Difusão do meio gasoso para o líquido

Difusão refere-se ao movimento aleatório das moléculas gasosas



Lei de Dalton



Membrana respiratória

Alvéolo

Capilar

Membrana respiratória



Barreira de difusão I

Solubilidade do gás e peso molecular



Barreira de difusão



PO2, PCO2, PN2, PH2O alveolares 





Lei de Fick

A velocidade de transferência de um gás através de uma barreira de tecido é 

proporcional a:

• área do tecido

• diferença de pressão parcial entre os dois lados

• espessura do tecido

• constante de difusão (solubilidade e peso molecular do gás). 



Difusão

Fatores que influenciam a velocidade de transferência de um 

gás através da barreira hematogasosa:

1. Área do tecido

2. Diferença da pressão parcial dos gases

3. Espessura do tecido   

Diretamente proporcional

Inversamente proporcional



Limitações da Difusão e Perfusão

Transferência de CO – limitada pela difusão

Transferência de N2O – limitada pela perfusão

Transferência de O2 – a sua evolução cronológica fica entre a 

do CO e do óxido nitroso.



Tempos de equilíbrio para O2 e CO2



Tempos de equilíbrio para O2 e CO2
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Tempos de equilíbrio para O2 e CO2

SpO2(%)
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Circulação brônquica 

X

Circulação pulmonar





Circulações pulmonar e sistêmica



Circulações pulmonar e sistêmica

Diferenças da circulação pulmonar  em relação a circulação sistêmica:

•Paredes muito mais finas

•Menos músculo liso

•280 bilhões de capilares pulmonares

•Menor resistência ao fluxo sanguineo

•Mais distensíveis e compressíveis

•Pressões mais baixas



Anatomia IV



Variação regional do fluxo sangüíneo pulmonar

Pressão transmural = pressão interna – pressão externa



Circulação pulmonar



Pressão alveolar e fluxo sangüíneo capilar



Aumento do fluxo sanguíneo            redução da resistência vascular pulmonar

distensãorecrutamento

Aumento do fluxo sanguíneo Aumento do gradiente de 

pressão transmural



Reserve de capilares



Recrutamento capilar



Circulação pulmonar: regulação local



. .



. .

Causas da hipoxemia:

•Hipoventilação (morfina, barbituricos, entre outras)

•Difusão (barreira espessada, exercício)

•Shunt (desvio) (fluxo desviado para unidades mal ventiladas)

•Desigualdade da ventilação e perfusão



Shunt absoluto e relativo



Espaço morto alveolar



Relação ventilação / perfusão





OBRIGADA!



Hemoglobina



Transporte de O2



Curva de saturação da Hb: repouso e exercício



Gás carbônico
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Elementos básicos do sistema de controle



Regulação da Respiração

• Controles voluntário e automático

• Ritmo respiratório espontâneo

• Interação com outros centros reguladores

• Produção do menor trabalho respiratório

• Ajuste da respiração às necessidades 
metabólicas : VCO2, VO2,  pH

• Distúrbios do controle respiratório

Características gerais



Localização anatômica do centro respiratório 

Geração da ritmicidade espontânea



Localização anatômica do centro respiratório 

Centro respiratório bulbar

NTS – local primário de projeção das fibras aferentes do vago e glossofaríngeo (PaO2, PaCO2, pH).

GRD – responsável pelo acionamento do diafragma. 



Localização anatômica do centro respiratório 

Centro respiratório bulbar

GRV – localizado bilateralmente no núcleo retrofacial, ambíguo e retroambíguo.

células do complexo de Botzinger ritmo respiratório. 



Localização anatômica do centro respiratório 

Geração da ritmicidade espontânea

Axônios que se projetam a partir do

GRD e GDV, córtex e outras áreas

supraespinhais descem na substância

branca a fim de influenciar os músculos

da respiração. Podem também sofrer

influencias de reflexos medulares

locais.



Vias medulares



• Reflexo de insuflação de Hering – Breuer (atua para limitar o VC)

• Reflexo de desinsuflação de Hering – Breuer (    freq. resp. na expiração muito rápida. Suspiro)

• Reflexo paradoxal de Head (suspiro ou primeira respiração do neonato)

Mecanismos reflexos de controle respiratório



Mecanismos reflexos de controle respiratório

• Receptores irritantes

• Receptores vasculares pulmonares (receptores J)



Mecanismos reflexos de controle respiratório

• Receptores localizados nos músculos, tendões e articulações.

• Respostas reflexas à dor. 



Influências dos centros superiores:

• permitem as maiores VE (VVM)

• ritmo respiratório suprimido temporariamente (apnéia, fala)



Sistema de feedback negativo           controle efetivo do ambiente 

“químico” interno do corpo



Quimiorreceptores arteriais

• Corpúsculo carotídeos (bifurcação das carótidas)

• Corpúsculo aórtico (arco da aorta)

PaO2 baixa

PaCO2 alta

pHa baixo



Resposta ao CO2



Quimiorreceptores periféricos e centrais



Quimiorreceptores centrais



Resposta aos íons hidrogênio



Resposta à hipoxia



Esquema geral

Córtex Cerebral

Regiões frontal, parietal

motora e sub-cortical

Ponte

Grupos respiratórios pontinos

(Ponte de Varólio)

BULBO

Grupo respiratório dorsal 

(NTS)

Grupo respiratório ventral 

(NF, NA, NRA)

Motoneurônios espinhais

Neurônios sensoriais

Quimioceptores

Aórticos e carotídeos

Tórax

Músculos torácicos

Pulmões

Receptores sensíveis 

ao estiramento

de respostas rápida e 

lenta

Receptores J

Quimioceptores

Centrais

Nervo vago

Nervo vago e 

glossofaríngeo



1. Qual o padrão respiratório resultante num gato cujo cérebro foi 

secionado logo acima do centro apnêustico pontino e os vagos 

também foram seccionados?

2. Qual dos seguintes itens no sangue arterial exerce o controle 

mais importante na ventilação sob condições normais? PO2, PCO2

ou pH ? Porque?

3. Os quimiorreceptores periféricos respondem, principalmente, à 

PO2 no sangue arterial ou venoso misturado? O envenenamento 

brando por monóxido de carbono aumenta a ventilação?

4. Explique porque um paciente hipoxêmico com retenção crônica 

de CO2 pode desenvolver uma PCO2 arterial muito alta, quando 

lhe é fornecido O2 a 100% para respirar.



5. Qual o efeito sobre a PaO2,CO2 e pH de uma apnéia 

voluntária? E de uma hiperpnéia?

6. Qual dos seguintes fatores tem uma função no aumento da 

ventilação sob exercício moderado? (a) reflexos provenientes de 

membros em movimento, (b) aumento da temperatura corporal, 

(c) queda da PO2 arterial, (d) elevação da PCO2 arterial. 

7. A estimulação de receptores de insulflação de Hering-Breuer 

produz qual efeito na ventilação?
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