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TrocasTrocas gasosasgasosas



TrocasTrocas gasosasgasosas

Refere-se à difusão simples de O2 e 
CO2 nos pulmões e tecidos periféricos



TrocasTrocas gasosasgasosas

Depende do equilíbrio entre 
ventilação alveolar e perfusão

dos capilares alveolares

Fluxo sanguíneo da 

artéria pulmonar

Fluxo sanguíneo 

para veias

A. Equilíbrio entre ventilação e perfusão

B. Espaço morto C. Shunt



PressãoPressão parcialparcial dos gasesdos gases

LEILEI DEDE DALTONDALTON

�������� Pressão parcial: equivale a pressão exercida por um gás caso ocupasse o volume total da
mistura

�������� Pressão total: equivale a soma das pressões parciais individuais



LEILEI DEDE DALTONDALTON

Px = PB X F (gás seco)

PressãoPressão parcialparcial dos gasesdos gases

Px = pressão parcial do gás (mmHg)
PB = pressão barométrica (mmHg)
F = fração de concentração do gás

Aplicação biológica: pressão parcial de um gás sobre a superfície das vias respiratórias
e dos alvéolos é proporcional à força de impacto das moléculas desse gás. Portanto, o
poder de difusão de tal gás é proporcional a sua pressão parcial.



LEILEI DEDE HENRYHENRY

Gases também exercem pressão parcial na fase líquida

PressãoPressão parcialparcial dos gases dos gases nosnos líquidoslíquidos

CO2 é 25 vezes mais solúvel no sangue em relação ao O2

Aplicação biológica:  trocas gasosas no pulmão dependem da diferença de pressão parcial na fase
gasosa e na fase líquida



LEILEI DEDE HENRYHENRY

PressãoPressão parcialparcial dos gases dos gases nosnos líquidoslíquidos



DifusãoDifusão dos gasesdos gases

LEILEI DEDE FICKFICK

Lei de difusão simples (transferência de gases através das membranas celulares)

D = (∆∆∆∆P x A x S)/d x √PM

D = taxa de difusão do gás

Taxa de difusão ∝

área de superfície x gradiente de pressão parcial x

permeabilidade da membrana

espessura da membrana

D = taxa de difusão do gás
∆P = diferença de pressão parcial do gás
A = área de secção transversa
S = solubilidade
d = distância
PM = peso molecular

Solubilidade



FatoresFatores queque afetamafetam a a difusãodifusão dos gases dos gases 
nana membranamembrana respiratóriarespiratória



FatoresFatores queque afetamafetam a a difusãodifusão dos gases dos gases 
nana membranamembrana respiratóriarespiratória



PressõesPressões parciaisparciais dos gases dos gases aoao entrarementrarem e e sairemsairem dos dos pulmõespulmões



PressõesPressões parciaisparciais dos gases no dos gases no alvéoloalvéolo

A pressão parcial dos gases nos 
alvéolos difere daquela da 
atmosfera

Essa diferença é causada por uma 
combinação de fatores:

• Umidificação do ar inalado nas 
vias aéreas

• Troca gasosa constante entre 
os alvéolos e os capilares os alvéolos e os capilares 
alveolares

• Renovação frequente do ar 
alveolar



TrocasTrocas gasosasgasosas



LimitaçõesLimitações de de perfusãoperfusão e e difusãodifusão

�������� Troca gasosa limitada pela perfusão: o gradiente de pressão parcial não é mantido, nesse caso
a manutenção das trocas gasosas depende do fluxo de sangue



LimitaçõesLimitações de de perfusãoperfusão e e difusãodifusão



LimitaçõesLimitações de de perfusãoperfusão e e difusãodifusão

�������� Troca gasosa limitada pela difusão: o gradiente de pressão parcial é mantido, nesse caso a
manutenção das trocas gasosas independe do fluxo de sangue, sendo limitada pelas
propriedades de difusão da membrana alvéolo-capilar

Aumento do 
débito 

cardíaco



RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão

É indicativo da proporcionalidade entre a ventilação e perfusão dos pulmões

Uma causa importante de inadequação das trocas gasosas é o desequilíbrio entre os suprimentos
de ar para os alvéolos e o suprimento sanguíneo alveolar = Hipoxemia

Mede a funcionalidade do sistema respiratório



�������� A PO2 alveolar depende do equilíbrio entre a
taxa de remoção de O2 pela circulação
pulmonar e o aporte de gás pela ventilação

FatoresFatores queque afetamafetam a a pressãopressão parcialparcial dos gases no dos gases no 
alvéoloalvéolo (PAO(PAO22))

pulmonar e o aporte de gás pela ventilação
alveolar

- Ventilação

- PO2 do ar atmosférico



FatoresFatores queque afetamafetam a a pressãopressão parcialparcial dos gases no dos gases no 
alvéoloalvéolo (PAO(PAO22))

�������� Hipoventilaçaõ = Hipoxemia (redução da PO2 arterial)



�������� Vasoconstrição local em resposta a diminuição da PO2 alveolar

�������� Resposta de ajuste da distribuição do fluxo sanguíneo

MecanismoMecanismo de de vasoconstriçãovasoconstrição hipóxicahipóxica



Shunt = sangue que entra no sistema vascular esquerdo sem ser oxigenado pelo pulmão

���� Shunt entre as circulações coronária e/ou brônquica e a circulação sistêmica

���� Efeito shunt quando o sangue venoso perfunde alvéolos não ventilados (perfusão sem
ventilação) = Hipoxemia

PressõesPressões parciaisparciais de de oxigêniooxigênio no no sanguesangue arterial (PaOarterial (PaO22))



Espaço morto anatômico 
+

Espaço morto alveolar (outros volumes que não participam das trocas gasosas)

Inadequação entre ventilação alveolar e fluxo sanguíneo pulmonar 

EspaçoEspaço mortomorto fisiológicofisiológico

Espaço morto 

Árvore 

traqueobrônquica

Ventilação Espaço morto 

anatômico

Espaço 

morto 

fisiológico

Ventilação 

por minuto

Ventilação 

alveolar



Determina a troca gasosa por unidade do pulmão

V/Q = Valor ideal = 1

RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão regionaisregionais no no pulmãopulmão

Sangue venoso

O2 = 40 CO2 = 45

Sangue arterial

O2 = 100 CO2 = 0

V/Q = 0

Shunt

V/Q = 1

Normal

V/Q = ∞∞∞∞

Espaço morto



RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão regionaisregionais no no pulmãopulmão

Redução V/Q



A relação V/Q aumenta progressivamente da base para o ápice do pulmão na vertical

RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão regionaisregionais no no pulmãopulmão



DistribuiçãoDistribuição dada ventilaçãoventilação

�������� Região dependente do pulmão sujeito a ação da gravidade

�������� Pressão intrapleural é menos negativa na base do que no ápide do pulmão devido ao peso do orgão

�������� Alvéolos da base do pulmão ventilam-se mais do que aqueles do ápice



DistribuiçãoDistribuição dada ventilaçãoventilação

Zona 
inferior

Zona média
Zona 

superior



DistribuiçãoDistribuição dada perfusãoperfusão

�������� Diferença de pressão hidrostática no interior dos vasos sanguíneos
�������� Sistema pulmonar é de baixa pressão
�������� Diferença de pressão entre topo e a base do pulmão é de aproximadamente de 23 mmHg



Perfusão encontra-se reduzida nos ápices devido à força
gravitacional. Esse fato permite aos alvéolos se expandirem. Essa
expansão pode comprimir os vasos sanguíneos, diminuindo a
perfusão sanguínea

RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão

Perfusão é aumentada nas bases pulmonares devido à
gravidade. Os vasos sanguíneos com maior diâmetro favorecem
a perfusão sanguínea.



RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão

3 9

10 10 1

20 12

VariaçõesVariações regionaisregionais do do pulmãopulmão sobresobre a a perfusãoperfusão sãosão maioresmaiores



RelaçãoRelação ventilaçãoventilação//perfusãoperfusão

ÁpiceBase



EfeitosEfeitos dos dos desequilíbriosdesequilíbrios V/Q V/Q sobresobre as as trocastrocas gasosasgasosas

FLUXO DE AR FLUXO DE SANGUE

SHUNT
VENTILAÇÃO 

REDUZIDA NORMAL
PERFUSÃO 

REDUZIDA ESPAÇO MORTO

Sem ventilação

Sem trocas gasosas

PO2 & PCO2 do sangue =

Ventilação <<<< Perfusão Ventilação & Perfusão =

Trocas gasosas ótimas
Ventilação >>>> Perfusão Sem perfusão

Sem trocas gasosas

PO2 & PCO2 do alvéolo =



EfeitosEfeitos dos dos desequilíbriosdesequilíbrios V/Q V/Q sobresobre as as trocastrocas gasosasgasosas



DistribuiçãoDistribuição dada relaçãorelação V/QV/Q

Pulmão normal Pulmão com enfisema


