
QUESTÕES PARA ESTUDO: “MECÂNICA RESPIRATÓRIA” 
 
O gráfico abaixo demonstra o comportamento Pressão x Volume do pulmão em diferentes 

situações: enfisema pulmonar, normalidade e síndrome do desconforto respiratório (RDS), na 

qual há falta de surfactante pulmonar. Responda a seguir: 

 
1. Qual a função do surfactante nos pulmões? Qual célula o produz? 

2. Qual a curva de maior complacência pumonar?Por quê? 

 

Classifique as alternativas como Falsas (F) ou Verdadeiras (V) 

3. (  ) Um pulmão preenchido por líquido tem sua histerese aumentada. 

4. (  ) A causa da histerese inclui a tendência dos pulmões à retração. 

5. (  ) A síndrome do desconforto respiratório é causada pela excessiva produção de surfactante 

pulmonar, o que gera sensação de “afogamento” pelo recém nascido. 

 

6. Marque a alternativa correta:  

a) Em casos de enfisema, no qual há destruição das paredes alveolares, a capacidade residual 

funcional do pulmão diminui devido à menor forca de recolhimento elástico. 

b) A pressão intrapleural atua como sucção e mantém o equilíbro entre a caixa torácica e o 

pulmão. 

c) A capacidade pulmonar total é o volume na qual a força de recolhimento elástico dos 

pulmões e a força de expansão da caixa toráxica são iguais em magnitude. 

d) A pressão transpulmonar é a pressão que a caixa toráxica faz nos pulmões. 

 

 



7. Qual a relevância da interação do pulmão com a caixa torácica através do espaço intrapleural? 

 

Sobre o clico respiratório, classifique como verdadeiro (V) ou falso (F) e corrija as afirmativas 

falsas: 

8. (  ) A pressão transpulmonar aumenta no inicio da inspiração. 

9. (  ) Na expiração, a pressão alveolar é maior do que a pressão atmosférica. 

10. (  ) O respouso ao final da expiração normal equivale à Capacidade Residual Funcional. 

11. (  ) A pressão transpulmonar representa a força de recolhimento elástico do pulmão. 

 

Paciente do sexo feminino, 68 anos, branca, referindo dispnéia aos médiosesforços há mais de 

20 anos. Há 2 meses apresentou piora da dispnéia,manifestando-a ao repouso e em posição 

ortostática. Negava febre. Tabagista deum maço por dia há 60 anos. Ao exame físico, 

apresentou-se cianótica ++/+++,descorada, com pressão arterial de 90x50mmHg, pulso de 100 

bpm, taquipneica(frequência respiratória de 37 movimentos/min), afebril (36,5°C). O exame 

detórax revelou aumento do diâmetro ântero-posterior, som hipersonoro àpercussão, murmúrio 

vesicular diminuído globalmente. 

Sobre o caso, indique verdadeiro (V) ou falso (F), justificando as falsas: 

12. ( ) Os resultados obtidos no exame físico, atrelados às queixas da pacientee à carga tabágica, 

aumentam as chances de Enfisema Pulmonar. 

13. ( ) Quanto mais fibras elásticas, maior a facilidade dos pulmões expandirem,como ocorre 

nos casos de Fibrose, similares aos descritos na vinheta clínica. 

14. ( ) O conjunto de sintomas como cianose, taquipnéia e tórax emtonél(diâmetro ântero-

posterior aumentado), cursam para síndromes quereduzem a Capacidade Residual Funcional 

como em casos de Enfisema. 

15. ( ) O Tórax em Tonél é indicativo de um desquilíbrio nas propriedadeselásticas entre 

pulmões e caixa torácica, demonstrando predomínio das forçaselásticas dos pulmões (redução 

da complacência pulmonar). 

16. ( ) Enfisema e Fibrose pulmonar assemelham-se muito em relação àcomplacência. 

 

17. Sobre a resistência das vias aéreas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Em reações de hipersensibilidade como na rinite alérgica, o uso demedicamentos anti-

histamínicos é justificado por reduzir a atuação da histamina e proporcionar maior conforto 

respiratórios aos pacientes. 

b) Em situações de estresse, estímulos parassimpáticos são vantajosos poraumentar o fluxo de ar 

pelas vias aéreas. 

c) O Estímulo simpático, aumenta o fluxo pelas vias aéreas por aumentar ocalibre, reduzindo a 

resistência das mesmas. 

d) O fluxo de ar pelas vias aéreas é diretamente proporcional à diferença depressão, havendo 

fluxo sempre de onde há maior pressão para onde hámenores níveis pressóricos. 

 

18. O que cria a pressão negativa no espaço intrapleural? O que acontece com a caixa torácica e 

o pulmão em caso de pneumotórax? 

 

19. Qual a consequência do quadro de Fibrose Pulmonar sobre o trabalho dos 

músculosinspiratórios? 

 

20. Enumere os eventos ocorridos em um ciclo respiratório, partindo do repouso ao final 

da expiração e chegando até o final da expiração. 

(1) Repouso ao final da expiração. 

( ) Aumento da pressão transpulmonar 

( ) Recolhimento do Pulmão 

( )Pressão Pleural torna-se subatmosférica 

( ) Expansão do pulmão 

( ) Contração do Diafragma e expansão do tórax 

( ) Ar do alvéolo fica comprimido 



( ) Relaxamento do diafragma e retração do tórax 

( ) Pressão alveolar torna-se subatmosférica 

( ) Pressão pleural retorna ao valor pré-inspiratório 

( ) Fluxo de ar para o alvéolo 

( ) Repouso ao final da inspiração 

() Pressão transpulmonar retorna retorna ao valor pré-inspiratório 

(14) Fluxo de ar para fora dos alvéolos 

 

MPJR, 29 anos, feminino, solteira, é vítima de ferimento por arma branca em região torácica. 

Ao chegar ao Pronto Socorro, é acolhida e encaminhada para Radiografia. O médico plantonista 

diagnostica um pequeno pneumotórax.  

Sobre o caso clínico em questão marque V, quando verdadeiro, e F, quando falso.  

21. ( ) O pneumotórax é definido como a presença de ar livre na cavidade pleural.  

22. ( ) Obrigatoriamente, é necessário que ocorra perfuração pulmonar para que ocorra o 

pneumotórax, isso porque é necessário canalização da zona condutora para que o ar entre nas 

vias aéreas inferiores, passando pelo pulmão para atingir a cavidade pleural.  

23. ( ) Em casos de pneumotórax, os pulmões tendem a expandir e o tórax a retrair, provocando 

colapso pulmonar.  

 

24. Em relação ao surfactante, marque a alternativa correta:  

a) O surfactante pulmonar, produzido pelos pneumócitos tipo I, é uma substância tensoativa que 

reduz bastante a tensão superficial. 

b) O surfactante, produzido pelos pneumócitos tipo II, é uma substância tensoativa que aumenta 

o trabalho respiratório. 

c) O surfactante pulmonar, produzido pelos pneumócitos tipo I, é uma substância tensoativa que 

aumenta as chances de atelectasia quando produzido em excesso. 

d) O surfactante, produzido pelos pneumócitos tipo II, é uma substância tensoativa que reduz 

bastante a tensão superficial, aumentando a complacência pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DAS QUESTÕES PARA ESTUDO: “MECÂNICA RESPIRATÓRIA” 
 

1. O surfactante é produzido pelos pneumócitos do tipo II e é uma molécula tensoativa que 

reduz a tensão superficial nos alvéolos pulmonares. 

2. A curva do enfisematoso. Pacientes com enfisema pulmonar apresentam destuição de 

tecido alveolar e, assim, perdade elasticidade pulmonar, redução de retração elástica e 

aumentoda complacência pulmonar. Como a complacência é uma propriedade 

relacionada a maior facilidade em expandir os pulmões, na curva do enfisematoso é 

necessário menores pressões para atingir maiores volumes, caracterizando uma maior 

complacência.  

3. F 

4. V 

5. F 

6. B 

7. A interação entre o pulmão e a caixa torácica por meio do espaço intrapleural garante 

que a contração dos músculos respiratórios inseridos na caixa torácica atue na mecânica 

pulmonar. 

8. V 

9. V 

10. V 

11. F; a pressão transpulmonar representa a força de expansão do pulmão. 

12. V 

13. F; quanto mais fibras elásticas, menor a facilidade dos pulmões expandirem, como 

ocorre na Fibrose. No caso relatado, os pulmões encontram-se expandidos, indicando 

menos fibras elasticas pela destruição do tecido alveolar, caracterizando um caso de 

Enfisema Pulmonar. 

14. F; o Enfisema Pulmonar aumenta a Capacidade Residual Funcional. 

15. F; há predomínio das forças expansivas da caixa toracica em relação as forças de 

retração do pulmão (aumento da complacência pulmonar). 

16. F; o Enfisema Pulmonar aumenta a complacência do pulmão, enquanto a 

FibrosePulmonar a reduz) 

17. B 

18. As causas da negatividade desse espaço são a tendência do pulmão de se retrair, a 

tendência da parede torácica de se expandir e o bombeamento de fluido do espaço 

intrapleural pelos vasos linfáticos. 

Em casos de pneumotórax, o pulmão retrairia e a caixa torácica expandiria por agirem 

como sistemas isolados. 

19. A fibrose Pulmonar aumenta a carga de trabalho dos músculos inspiratórios para 

compensar a maior elasticidade do sistema e consequente menor complacência. 

20. 1; 4; 12; 3; 5; 2; 13; 9; 6; 10; 7; 8; 11; 14. 

21. V 

22. F; como a pressão no espaço intrapleural é subatmosférica, no instante da abertura e 

comunicação com o ambiente, mesmo que não se tenha perfuração pulmonar, ocorre 

fluxo de ar do ambiente para a cavidade pleural até que as pressões se igualem. 

23. F; Os pulmões tendem à retração, justificando o colapso pulmonar. A caixa torácica 

tende à expansão. 

24. D 

 

 

 

 

 

 
 


