
QUESTÕES PARA ESTUDO: “TRANSPORTE DE GASES” 
 
1. Qual a importância fisiológica da manutenção dos níveis de saturação da hemoglobina, 
mesmo com variação da PO2 diferenciando em 20 mHg (entre 80 e 100 mmHg)? 
 
Marque V para verdadeiro e F para falso: 
2. ( ) O CO2 é transportado majoritariamente através do componente carbamino, ou seja, ligado 
de modo reversível à hemoglobina. 
3. ( ) 20% do CO2 é transportado de forma dissolvida no plasma. 
4. ( ) Apenas 10% do CO2 é transportado através do bicarbonato. 
5. ( ) A enzima anidrase carbônica catalisa a formação de ácido carbônico, através da ligação de 
CO2 com a H2O, e também a sua reação inversa. 
 
6. Durante o exercício físico, o que ocorre com a curva de saturação da hemoglobina? Quais os 
componentes responsáveis por essa mudança? 
 
7. Marque a opção que não é um principio de toxicidade do envenenamento por CO: 
a) Competição do CO pelo sitio de ligação da hemoglobina com o O2. 
b) Não alteração dos níveis de PO2. 
c) Aumento da afinidade de CO2 pela hemoglobina, em comparação com o O2. 
d) Deslocamento da curva de dissociação HbO2 para a esquerda. 
 
8. Qual a importância clínica do transporte do O2 dissolvido no plasma? 
 
Marque E para situações que desviam a curva de associação/dissociação do O2 e hemoglobina 
para esquerda e D para aquelas que desviam para a direita, e escreva qual o principal fator 
regulatório em cada uma: 
9. ( ) Acidose respiratória. 
10. ( ) Sensação de frio. 
11. ( ) Hipóxia. 
 
12. O que é P50? O que significa estabelecer a P50 em maior valor de PO2? 
13. O que é Efeito Bohr? 
 
14. Levando em consideração a curva de associação/dissociação do O2 e hemoglobina, o que 
faz o O2 dissociar-se da hemoglobina nos tecidos periféricos e associar à hemoglobina nos 
pulmões? 
 
15. Porque, no envenenamento por CO, não há alteração dos níveis de PO2? Por que isso é um 
fator prejudicial à oxigenação? 
 
Marque V, quando verdadeiro, ou F, quando Falso. Explique o erro das incorretas. 
16. ( ) O transporte de O2 na forma dissolvida, apesar de majoritário, é insuficiente para as 
demandas do organismo, sendo fundamental para a homeostase um transporte de qualidade via 
hemoglobina. 
17. ( ) Em resposta a maior pressão parcial de CO2, ocorre aumento na afinidade da 
hemoglobina pelo oxigênio, a fim de favorecer o transporte de oxigênio para os tecidos. 
18. ( ) A ligação de O2 com a hemoglobina tende a deslocar CO2 do sangue, denominado efeito 
Bohr. 
19. ( ) Cerca de 21% do CO2 é transportado através do componente carboxihemoglobina, sendo 
sua maioria transportado quimicamente modificado, na forma de bicarbonato. 
20. ( ) A maior solubilidade de dióxido de carbono em relação ao oxigênio reflete em diferentes 
formas de transporte entre os gases. O oxigênio é transportado principalmente ligado à 
hemoglobina e o CO2 é transportado principalmente dissolvido. 

 



21. Marque a alternativa que só apresenta fatores que reduzem a afinidade da hemoglobina pelo 
oxigênio. 
a) CO2 elevado, aumento de temperatura, aumento do pH e aumento do BPG. 
b) CO2 reduzido, aumento de temperatura, aumento do pH e aumento do BPG. 
c) CO2 elevado, aumento de temperatura, redução do pH e aumento do BPG. 
d) CO2 reduzido, redução da temperatura, aumento do pH e redução de BPG. 

 
22. Explique como o exercício físico altera a afinidade da hemoglobina. 
 
23. Marque a alternativa correta 
a) A maior parte do oxigênio é transportado dissolvido e do CO2 na forma de bicarbonato. 
b) Oxigênio e CO2 compartilham do mesmo sítio de ligação na hemoglobina. 
c) A maior parte do oxigênio é transportado ligado à hemoglobina e do CO2 dissolvido. 
d) Oxigênio e CO compartilham o mesmo sítio de ligação na hemoglobina. 
 
G1. MT- 03/09 “Casal é encontrado morto em veículo e legista indica sinais de intoxicação por 
Monóxido de carbono” 
24. Com base em seus conhecimentos sobre transporte de gases, explique: por que a inalação de 
CO é potencialmente perigosa? 
25. Qual a interferência da intoxicação por CO na saturação da hemoglobina por O2 e na PaO2? 

 
 
 
GABARITO DAS QUESTÕES PARA ESTUDO: “TRANSPORTE DE GASES” 
 

1. Para que a hemoglobina ainda tenha alta afinidade pelo oxigênio e mantenha-se quase 
totalmente saturada.  

2. F  
3. F 
4. F 
5. V 
6. Há desvio da curva para a direita. Os fatores responsáveis são a diminuição do pH, 

aumento da temperatura corporal, aumento de BPG e aumento do PCO2 . 
7. C 
8. Ser responsável pela PO2 determinada pela gasometria. 
9. D; aumento de CO2 e diminuição do pH sanguíneo. 
10. E; diminuição da temperatura corporal. 
11. D; aumento de 2,3-DPG. 
12. P50 é o valor de PO2 no qual a hemoglobina está 50% saturada. Ela é importante, pois 

relaciona-se com o grau de afinidade da hemoglobina pelo O2. Por exemplo, quando a 
P50 esta estabelecida em maior valor de PO2, significa dizer que a afinidade da Hb por 
O2 está baixa e há um desvio da curva de associação/dissociação do O2 e Hb para a 
direita. 

13. É a tendência do O2 de ser liberado da hemoglobina quando a PCO2 aumenta. Isso 
acontece, pois a ligação do CO2 à hemoglobina diminui sua afinidade com o O2. 

14. O O2 se dissocia da hemoglobina nos tecidos periféricos porque a PO2 sanguínea está 
menor, em torno de 40 mmHg. Já nos pulmões, onde a PO2 está acima de 90mmHg, 
ocorre a associação de O2 com a hemogobina. Portanto, o que diferencia a 
associação/dissociação de O2 nessas duas situações é a PO2. 

15. Porque o envenenamento por CO provoca alteração apenas no transporte de O2 ligado à 
hemoglobina e não interfere no O2 dissolvido no plasma, que é o responsável pela PO2. 
Isso é prejudicial, pois são os valores baixos de PO2 os responsáveis pelo controle 
nervoso sobre a respiração e, sem essa alteração, não há comando nervoso para uma 
hiperventilação compensatória.  



16. F; O transporte na forma dissolvida não é majoritário. A maior parte do transporte 
ocorre via hemoglobina. 

17. F; A explicação para esse fato está no efeito Bohr. Nos tecidos periféricos, há maior 
pressão parcial de CO2, dessa forma, enquanto o sangue atravessa os tecidos, o CO2 se 
liga a hemoglobina. Dessa forma, a curva de saturação se desloca para a direita 
reduzindo a afinidade O2-Hb favorecendo a liberação de O2 para os tecidos. 

18. F; Na verdade, esse é o efeito Haldane. 
19. F; A ligação de CO2 e hemoglobina forma o componente carbaminohemoglobina. A 

carboxihemoglobina é formada a partir da ligação entre a hemoglobina e o CO 
(monóxido de carbono). 

20. F; Majoritariamente, o CO2 é transportado na forma de bicarbonato. 
21. C 
22.  Durante o exercício, vários fatores desviam a curva de dissociação da hemoglobina 

para a direita, liberando quantidade extra de O2 para as fibras musculares. Durante o 
exercício físico, os músculos produzem mais CO2, são liberados ácidos que junto com o 
CO2 contribuem para produção de H+ e redução do pH. Além disso, durante o 
exercício ocorre aumento da temperatura muscular. 

23. D 
24. O monóxido de carbono se combina coma a hemoglobina no mesmo ponto em que a 

molécula de hemoglobina se combina com o O2. OCO pode, portanto, deslocar o O2 da 
hemoglobina, diminuindo assim, a capacidade de transporte de O2 do sangue. 

25. A hemoglobina estará menos saturada por O2 estando saturada por CO vide que sua 
afinidade pela hemoglobina é cerca de 250 vezes maior. Em relação à PaO2, ela 
geralmente encontra-se normal, pois ela é definida pela concentração de O2 dissolvido e 
não ligado à hemoglobina. 

 
 


