
QUESTÕES PARA ESTUDO: “TROCAS GASOSAS” 
 
Sobre as leis que fundamentam as trocas gasosas responda V ou F, justificando as falsas: 
1. (  ) A Lei de Dalton cursa sobre a pressão parcial dos gases sobre uma superfície. Como o O2 
é o gás de maior pressão parcial na superfície alveolar, é o gás que mais é transportado dos 
alvéolos para o sangue, por ter maior poder de difusão. 
2. (  ) A Lei de Henry diz que gases também exercem pressão parcial na fase diluída, portanto, a 
pressão de um gás em solução é determinada pela concentração e pelo coeficiente de 
solubilidade do mesmo. 
3. (  ) Como fundamentado pela lei de Henry, a concentração de PO2 no sangue é a mesma da 
PO2 alveolar pois os gases exercem pressão parcial na fase diluída. 
4. (  ) A Lei de Fick versa sobre a difusão simples, tendo como aplicação clínica a facilitação da 
difusão de O2 em casos de edema pulmonar pelo aumento do líquido aumentar a solubilidade 
desse gás. 
 
5. Considerando a Lei de Henry, explique por que em situações de edema de pulmão (liquido no 
interstício), a pCO2 pode se manter constante, enquanto a pO2 diminui. 
 
6. Uma situação clínica patológica de shunt é o não fechamento do forame oval, que cursa com 
baixa oxigenação dos tecidos. Explique o que são shunts e dê ao menos dois exemplos 
fisiológicos. 
 
7. Marque a alternativa correta: 
a) Em situações de hipoventilação alveolar, ocorre uma vasodilatação reflexa, na tentativa de 
facilitar uma troca gasosa que encontra-se dificultada. 
b) Em situações de hipoventilação alveolar, ocorre uma vasoconstrição reflexa, na tentativa de 
facilitar as trocas gasosas nesses alvéolos pouco ventilados. 
c) Em situações de hipoventilação alveolar, ocorre uma vasoconstrição reflexa, na tentativa de 
redirecionar o fluxo sanguíneo para alvéolos melhores ventilados. 
d) Em situações de hipoventilação alveolar, o espaço morto fisiológico é reduzido por uma 
vasodilatação reflexa. 
 
Sobre a relação Ventilação/Perfusão marque V ou F, justificando as falsas (considerar a posição 
ortostática): 
8. (  ) No ápice pulmonar temos uma relação inferior a 1, pois é uma região altamente 
perfundida mas pouco ventilada o que se justifica pelo fato de os alvéolos do ápice partirem de 
um volume inicial maior, devido à ação gravitacional. 
9. (  ) Na base pulmonar, encontramos o maior enchimento alveolar e uma perfusão favorecida 
pela gravidade, sendo portanto o local em que a relação é igual a 1, “valor ideal”. 
10. (  ) Na base pulmonar, a perfusão é favorecida pela ação gravitacional, nessa região os 
alvéolos também são bem ventilados, contudo, a perfusão é mais favorecida que a ventilação, 
gerando um índice menor que 1. 
 
11. Existe uma diferença da pressão parcial dos gases nos alvéolos daquela da atmosfera. A(s) 
causa(s) dessa diferença se dá por: 
a) Umidificação do ar inalado nas vias aéreas.  
b) Troca gasosa entre os alvéolos e os capilares alveolares.  
c) Renovação frequente do ar alveolar. 
d) Todas as alternativas acima. 
 
12. O efeito shunt está relacionado com relação V/Q maior, igual ou menor que 1? Em que local 
no pulmão (base ou ápice) é mais favorável a ocorrência desse evento? 
 
 
 



Paciente, 59 anos, sexo feminino, chega à emergência com importante taquipnéia. Ao examiná-
la, o médico percebe que ela se encontra com edema agudo de pulmão. Os exames subsequentes 
indicam extenso infarto agudo do miocárdio comprometendo o ventrículo esquerdo. Sua pressão 
arterial é de 80x40 mmHg. A gasometria arterial mostra os seguintes resultados: pO2 de 
58mmHg, SO2 (saturação) de 83%, pCO2 de 28mmHg e pH de 7,48. 
Classifique as alternativas como falsas (F) ou verdadeiras (V). 
13. (  ) A elevação do pH sanguíneo tem relação com a baixa pCO2 arterial.  
14. (  ) A alcalose respiratória é decorrente da hipoventilação pulmonar.  
15. (  ) Ocorre hiperventilação a fim de tentar compensar a baixa pO2 arterial, o que provoca a 
baixa pCO2 arterial. 
16. (  ) A difusão dos gases está prejudicada devido ao aumento da distância entre os capilares e 
os alvéolos pulmonares. 
 
17. Dispondo de uma gasometria, como diferenciar hipoxemia por hipoventilação daquela por 
alteração V/Q? 
 
18. A capacidade de difusão para o CO é medida num indivíduo normal primeiro quando ele 
respirar ar, e então após respirar O2 a 100%. Qual medida é mais baixa e por quê? 
 
19. Quando uma pessoa está de pé, o fluxo sanguíneo nos pulmões é: 
a) igual nos ápices e nas bases.  
b) maior nos ápices por causa dos efeitos da gravidade sobre a pressão arterial. 
c) maior nas bases porque é aí que a diferença entre as pressões arterial e venosa é maior. 
d) menor nas bases porque é aí que a pressão alveolar é maior que a pressão arterial. 
 
20. Considerando a distribuição da ventilação-perfusão na postura ereta, assinale a alternativa 
correta sobre a relação ventilação-perfusão (V/Q) no pulmão:  
a) No ápice do pulmão o fluxo sanguíneo é menor que a ventilação. Por isso, temos uma região 
em que a relação V/Q tende ao infinito. Como consequência há formação de um espaço morto 
fisiológico. 
b) No ápice do pulmão o fluxo sanguíneo é maior que a ventilação. Por isso, temos uma região 
em que a relação V/Q tende a zero. Como consequência o sangue é pouco oxigenado. 
c) Na base do pulmão o fluxo sanguíneo é menor que a ventilação. Por isso, temos uma região 
de V/Q que tende ao infinito. Como consequência há formação de um espaço morto fisiológico. 
d) Na base do pulmão o fluxo sanguíneo é maior que a ventilação. Por isso, temos uma região 
em que a relação V/Q tende ao infinito. Como consequência o sangue é pouco oxigenado. 
e) No ápice do pulmão o fluxo sanguíneo é maior que a ventilação. Por isso, temos uma região 
em que V/Q tende ao infinito. Como consequência há formação de um espaço morto fisiológico. 
 
O edema agudo de pulmão (EAP) é uma síndrome clínica em que ocorre acúmulo de fluido nos 
espaços alveolares e intersticiais dos pulmões, podendo ser decorrente de causas diversas. O 
resultado do processo é caracterizado por hipoxemia, aumento no esforço respiratório, redução 
da complacência pulmonar e redução da relação ventilação/perfusão 
Sobre a síndrome apresentada faça o que se pede: 
21. É possível que a PCO2 arterial do paciente esteja normal? Justifique. 
22. Qual o reflexo esperado nos vasos que irrigam os alvéolos mais edemaciados, 
vasoconstrição ou vasodilatação? 
 
Sobre o edema agudo de pulmão e outras patologias pulmonares, marque V ou F, justificando as 
falsas. 
23. ( ) Quando o sangue venoso perfunde alvéolos não ventilados, caracteriza-se um shunt. 
24. ( ) Em casos de fibrose, ocorre duplo prejuízo nas trocas gasosas. Ocorre espessamento da 
membrana alvéol-capilar, reduzindo a difusão, além disso, ocorre redução da complacência 
pulmonar, reduzindo a ventilação alveolar. 
25. () No enfisema, ocorre redução da área de superfície para trocas gasosas. 



 
GABARITO DAS QUESTÕES PARA ESTUDO: “TROCAS GASOSAS” 
 
1. V 
2. V  
3. F; a Lei de Henry de fato determina que os gases exercem pressão na sua fase diluída, 
contudo, devido à baixa solubilidade do O2 no sangue, para exercer uma pressão parcial 
próxima à alveolar, se faz necessário uma concentração gasosa inferior. 
4. F; nos casos de edema pulmonar, o líquido no espaço intersticial aumenta a distância da 
membrana respiratória, dificultando a troca gasosa de O2 por difusão, contudo sem alterar a 
solubilidade, característica intrínseca do gás. 
5. Porque o CO2 possui alta solubilidade em líquidos (CO2 é 25 vezes mais solúvel no 
sangue em relação ao O2) e, por isso, ele consegue ultrapassar a membrana respiratória mesmo 
na presença de líquido intersticial. 
6. É um desvio no qual o sangue entra no sistema vascular esquerdo sem ser oxigenado 
pelo pulmão. Exemplos fisiológicos ocorrem entre a circulação coronária e/ou brônquica e a 
circulação sistêmica, assim como quando o sangue venoso perfunde alvéolos não ventilados. 
7. C 
8. F; no ápice pulmonar temos uma relação V/Q superior a 1. Isoladamente, perfusão e 
ventilação reduzem no ápice, porém, as variações regionais são maiores sobre a perfusão. 
9. F; na base pulmonar, a relação V/Q é inferior a 1. Isoladamente, perfusão e ventilação 
aumentam na base, porém, as variações regionais são maiores sobre a perfusão. 
10. V 
11. D 
12. O efeito shunt está relacionado com relação V/Q menor que 1, quando alvéolos mal 
ventilados são perfundidos. Esse evento é mais favorável de ocorrer na base pulmonar quando 
em ortostatismo. 
13. V 
14. F 
15. V 
16. V 
17. A hipoxemia por hipoventilação usualmente se acompanha de hipóxia e produz estado 
acidótico denominado acidose respiratória (alta pCO2 arterial). Já a hipoxemia por alteração 
V/Q pode cursar com níveis normais ou até mesmo baixos de pCO2 arterial. 
18. A segunda medição será menor porque o O2 com o CO para a hemoglobina e está, 
portanto, reduzida. 
19. C 
20. A 
21. A PCO2 arterial pode ser normal devido à alta solubilidade do CO2. 
22. O reflexo esperado é de vasoconstrição, a fim de priorizar a perfusão de alvéolos mais 
ventilados, melhorando a relação ventilação/perfusão desses alvéolos. 
23. V 
24. V 
25. V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


