Em situações de suprimento insuficiente
ou limitado de oxigênio (hipóxia), as
adaptações envolvem:
Melhoria na captação e transporte do
oxigênio disponível
Utilização mais econômica do oxigênio
disponível
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GRANDES ALTITUDES

Além da hipóxia hipobárica (por baixa pressão

Baixa pressão atmosférica (baixa PO2): hipóxia hipobárica

atmosférica), pode haver outras formas de
hipóxia (para animais aquáticos ou terrestres)?

Sim. Alguns microambientes terrestres como
túneis subterrâneos podem ter saturação de
oxigênio inferior a 21%. Vegetação aquática,
temperatura e salinidade também podem
reduzir a saturação de oxigênio da água abaixo
do mínimo necessário. Taxas de ventilação
inferiores ao consumo corporal de oxigênio
também resultam em hipóxia.

6

7

Efeitos agudos da hipóxia em humanos (não-aclimatados):

DOENÇA CRÔNICA DA MONTANHA:

4000 m: tontura, apatia, fadiga muscular e mental, cefaleia,
náusea, euforia

•
•
•
•
•

6000 m: espasmos, convulsões

7500 m: coma, morte

Eritrocitose excessiva (hematócrito aumentado)
Hipertensão arterial pulmonar
Viscosidade sanguínea aumentada
Hipertrofia ventricular direita
Edema pulmonar não-inflamatório

DOENÇA AGUDA DA MONTANHA:
-Edema cerebral agudo (vasodilatação arteriolar cerebral –
filtração capilar excessiva)

Óxido Nítrico
(vasodilatador)

-Edema pulmonar agudo (vasoconstrição arteriolar
pulmonar regional – aumento do fluxo nos capilares
restantes – filtração capilar excessiva)
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Tibetanos 1%

Andinos 16%
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1) Adaptações da Ventilação Pulmonar
FASE AGUDA

FASE CRÔNICA

Baixa PO2

Baixa PO2

Ativação dos quimiorreceptores
periféricos

Ativação dos
quimiorreceptores periféricos

Aumento da ventilação
pulmonar

Aumento da ventilação
pulmonar
Redução da sensibilidade dos
quimiorreceptores centrais
Aumento da excreção renal de
bicarbonato, menos alcalose

Redução da PCO2, alcalose
Inibição dos
quimiorreceptores centrais
Redução da ventilação
pulmonar

! Aumento do metabolismo muscular e cardíaco

! Maior evaporação respiratória de água
! Maior perda evaporativa de calor
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No quadro anterior, na fase aguda da aclimatação, o
aumento da ventilação pulmonar resulta em alcalose.
1) Esse aumento é chamado hiperventilação ou
hiperpneia?
2) Como esse quadro resulta em alcalose (aumento do pH
sanguíneo)?
3) Como a excreção renal de bicarbonato reduz a alcalose
na fase crônica?
1) Hiperventilação
(aumento
da
ventilação
não
decorrente de aumento do consumo de oxigênio ou da
produção de dióxido de carbono);
2) A eliminação de mais dióxido de carbono desloca a
reação do bicarbonato do sangue no sentido do
consumo de hidrogênio;
3) Com menos bicarbonato para a reação, o hidrogênio
permanece no sangue;
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2) Adaptações da Difusão de Oxigênio
Aumento do volume pulmonar*
Posicionamento mais horizontal das costelas*
Aumento do grau de vascularização pulmonar

Maior área de superfície para as trocas alveolares

4) Adaptações do Transporte de Oxigênio
Aumento da concentração de hemácias (! maior trabalho cardíaco)
Aumento da afinidade da hemoglobina por oxigênio*

Aumento do grau de vascularização tecidual

Maior área de superfície para as trocas teciduais
Aumento da concentração muscular de mioglobina

Maior armazenamento do O2 nos tecidos
3) Adaptações da Utilização de Oxigênio
Metabolismo anaeróbio
Favorecimento de vias glicolíticas
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*Humanos nativos de grandes altitudes não tem Hb de maior afinidade
que nativos de baixas altitudes
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O caso especial dos camelídeos
Todos os camelídeos (de terras baixas e altas) têm afinidade
da Hb pelo O2 mais alta do que outros mamíferos.
Os fetos de lhama exibem hipometabolismo hipóxiainduzido, o que prolonga o tempo de gestação.
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ADAPTAÇÃO AO MERGULHO EM ANIMAIS
DE RESPIRAÇÃO AÉREA
Invertebrados Traqueados
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Quanto tempo uma foca poderia mergulhar se:

Vertebrados Pulmonados

•Sua reserva de O2 fosse de 86 mL/kg de peso corporal

1) Estoques de Oxigênio para o Mergulho

•Seu peso fosse de 450 kg

Volume pulmonar aumentado

•Seu consumo de O2 fosse de 2000 mL/min

Maior quantidade de mioglobina muscular
CERCA DE 20 MINUTOS

Maior concentração de hemácias (contração do baço)
Maior volume sanguíneo

Animal
Focas

Pulmões

Sangue

Músculo

12,6 – 21,8 16,6 – 36,9 11,7 – 27,2

Homem

12,2

12,9

0,90

Dissolvido

Total

2

52,1 – 78,7

2
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Valores em mL de O2/kg de peso corporal
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2) Uso do Oxigênio Durante o Mergulho
Redução acentuada da frequência cardíaca
Vasoconstrição no miocárdio, vísceras e músculo
esquelético

Manutenção da pressão arterial

Metabolismo muscular anaeróbio

Hipometabolismo generalizado
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Quanto mais intensa a bradicardia,
maior o volume de sangue ejetado a cada ciclo cardíaco.

25

O tempo de recuperação entre mergulhos depende
também da normalização dos níveis de H+ e CO2.
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Responda as questões 44 e 45 da lista para
estudo.
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