FISIOLOGIA HUMANA – DFS – UEM
ATIVIDADE DOMICILIAR – HEMÓLISE OSMÓTICA
Instruções:
Leia todo o documento com atenção antes de resolver os problemas sugeridos.
Consulte livros e converse com seus colegas para esclarecer suas dúvidas.
As respostas podem ser digitadas ou manuscritas, em um documento separado deste; lembre-se
de indicar claramente qual questão está sendo respondida.
A atividade pode ser feita individualmente ou em grupos de até 3 pessoas. Respostas idênticas por
mais de uma pessoa ou grupo serão zeradas.
A data de entrega será estipulada após a retomada das atividades do curso de especialização.
1) INFORMAÇÕES INICIAIS
Hemólise osmótica significa o rompimento de hemácias (eritrócitos, as células vermelhas do
sangue) causado por osmose (movimento difusional de água através da membrana celular) para o
meio intracelular. A hemólise resulta da diferença de tonicidade entre o líquido intracelular (LIC) e
a solução.
Ocorre osmose efetiva entre o LIC e a solução (para dentro ou para fora das células) quando
esses dois compartimentos diferem em tonicidade (isto é, não são isotônicos).
A osmolaridade é uma medida da proporção de solutos/água de uma solução. Na
comparação de osmolaridade entre duas soluções (naturais ou preparadas), leva-se em conta
todos os solutos presentes. Uma solução, comparada com outra, pode ser hiperosmótica,
isosmótica ou hiposmótica se tiver uma proporção de solutos/água maior, igual ou menor,
respectivamente, que a outra solução.
Na comparação de tonicidade entre uma célula e uma solução, leva-se em conta apenas os
solutos impermeantes, que são aqueles para os quais a membrana plasmática é impermeável. Os
solutos permeantes podem atravessar a membrana plasmática (pela bicamada, por canais iônicos
ou por carreadores de difusão facilitada), e assim se difundem a favor de seus gradientes de
concentração e não influenciam na tonicidade. Uma solução, comparada com uma célula, pode ser
hipertônica, isotônica ou hipotônica se tiver uma proporção de solutos impermeantes/água maior,
igual ou menor, respectivamente, que a célula.
A ureia é um soluto permeante. Se difunde pela bicamada lipídica ou por meio de
carreadores (difusão facilitada). O sódio (Na) é considerado um soluto impermeante porque,
embora possa se difundir para dentro das células por canais iônicos, é ativamente devolvido ao
líquido extracelular (LEC) por bombas iônicas. O cloreto (Cl) segue o movimento do sódio, só que
sempre por difusão. Dessa forma, o NaCl é considerado um soluto funcionalmente impermeante;
portanto, influencia a tonicidade das soluções.
A osmolaridade celular é de aproximadamente 0,3 Osm (= 300 mOsm ou 0,3 osm/L). Os
solutos intracelulares podem ser considerados como impermeantes: os principais são o potássio
(K), enzimas (que são proteínas) e metabólitos (compostos orgânicos que fazem parte de vias
metabólicas).
2) RESOLVENDO PROBLEMAS
Hemácias podem ser colocadas em soluções de diferentes composições para avaliar o efeito
da tonicidade sobre a osmose pela membrana celular dessas células. Após a solução com
hemácias ser homogeneizada e centrifugada, pode se formar um “pellet” (agregado celular) no
fundo do tubo de ensaio. O pellet reflete macroscopicamente o tamanho das hemácias que o
formam. Dependendo da solução, após a centrifugação a solução fica totalmente vermelha, sem
pellet.
2.1) EFEITO DE DIFERENTES TONICIDADES SOBRE O VOLUME CELULAR

Use a figura acima para responder as seguintes questões:
2.1.a) Classifique cada uma das soluções em relação às hemácias em termos de osmolaridade e
tonicidade (veja os exercícios que foram feitos em sala de aula).
2.1.b) Com base na tonicidade das soluções, o que você sugere que aconteceu em termos de
osmose em cada uma delas? (Houve osmose ou não? Se houve, foi para dentro ou para fora das
hemácias?)
2.1.c) Com base na resposta anterior, explique a diferença de tamanho e intensidade de cor dos
pellets formados.
2.2) EFEITO DO GRAU DE HIPOTONICIDADE SOBRE O VOLUME CELULAR

Use a figura acima para responder as seguintes questões:
2.2.a) Classifique as soluções em relação às hemácias em termos de osmolaridade e tonicidade.
2.2.b) Com base na tonicidade das soluções, o que você sugere que aconteceu em cada uma
delas? (Houve osmose ou não? Se houve, foi para dentro ou para fora das hemácias?)
2.2.c) Com base na resposta anterior, explique a diferença entre o tubo com solução de NaCl e os
dois outros tubos (com água pura e com solução de ureia).
2.2.d) Os tubos com água pura e com solução de ureia ficaram com a mesma aparência. Há
diferença entre eles em termos de tonicidade? Há diferença entre eles no que aconteceu com as
hemácias?
2.3) EFEITO DA COMBINAÇÃO DE SOLUTOS SOBRE AS PROPRIEDADES DA SOLUÇÃO

Use a figura acima para responder as seguintes questões:
2.3.a) Qual a osmolaridade total (em Osm) da solução?
2.3.b) Qual a tonicidade da solução quando comparada com o meio intracelular das hemácias?
2.4.c) Em função do que você respondeu em b), deduza se as hemácias do pellet mostrado estão
normais, com volume aumentado ou com volume reduzido. Justifique sua resposta.
3) IMPLICAÇÕES FISIOLÓGICAS
O organismo humano tem um controle muito rigoroso da osmolaridade de seus líquidos
corporais. Embora a composição do LIC e do LEC seja diferente em vários aspectos (concentração
dos diferentes íons, quantidade de proteínas, etc), a osmolaridade de ambos é mantida em 290
mOsm (usamos 300 mOsm ou 0,3 Osm nos exercícios acima como aproximação). Em outras
palavras, o LIC e o LEC são mantidos isotônicos entre si.
3.a) Se o LEC ficasse hipertônico em relação às células, o que aconteceria com elas? E se o LEC
ficasse hipotônico?
Uma das formas de manter a osmolaridade/tonicidade corporal é o mecanismo da sede.
Quando a tonicidade do LEC aumenta, nosso cérebro (especificamente, o hipotálamo) ativa nosso
desejo de beber água.
3.b) Quais das situações abaixo podem resultar em sede?
( ) produção de muito suor
( ) dia frio
( ) ingestão de alimentos salgados
( ) exercício intenso
( ) ressaca alcoólica
( ) ingestão de doces
( ) dormir
( ) dia muito quente
Beber água aumenta o suprimento de solvente (água) para diluir os solutos corporais e
normalizar a osmolaridade/tonicidade. Além disso, para reduzir a perda de água o hipotálamo
secreta um hormônio chamado hormônio antidiurético (ADH) que age sobre os rins, fazendo com
que produzam urina hipertônica em relação aos líquidos corporais.
3.c) Se a urina, na presença de ADH, é hipertônica, qual sua proporção de solutos/água em
comparação com o LIC: maior, igual ou menor?
A água que não é excretada na urina fica retida no corpo e ajuda a normalizar a
osmolaridade/tonicidade corporal.
Animais terrestres como os humanos estão muito sujeitos a enfrentar situações que tendem
a causar aumentos de osmolaridade corporal. Isso porque o ambiente terrestre não tem água em
todas as partes, e também porque o ar, especialmente no calor, causa evaporação de água. Assim,
o risco de desidratação é grande. Beba água sempre que puder!
3.d) Mas, um alerta. Beber água demais pode causar hipotonicidade do LEC. Com base no que
você leu e respondeu até aqui, assinale as alternativas que considerar corretas para essa situação
(hipotonicidade do LEC):
( ) a proporção de solutos/água da urina é grande
( ) a proporção de solutos/água da urina é normal
( ) a proporção de solutos/água da urina é pequena
( ) a secreção de ADH e a sede não serão estimuladas pelo hipotálamo

( ) a secreção de ADH e a sede serão estimuladas pelo hipotálamo
( ) a urina produzida vai ser hipotônica
( ) a urina produzida vai ser hipertônica
Se você prestar atenção, vai ver que o controle da osmolaridade corporal ilustra pelo menos
dois princípios importantes da fisiologia:
1) A homeostase do meio interno: O meio interno é o LEC, onde vivem todas as células. Quando o
hipotálamo e os rins controlam a osmolaridade do LEC, mantendo-o isotônico com as células,
assegura que todas elas estejam em homeostase osmótica (condições estáveis de osmolaridade),
de forma que a água não vai sofrer osmose para dentro ou para fora das células, o que perturbaria
seu funcionamento.
2) A retroalimentação negativa: quando a osmolaridade do LEC aumenta, os mecanismos
corretivos (sede e ADH) são ativados e ela diminui (normaliza). Acontece o inverso quando a
osmolaridade do LEC diminui.
Nos exercícios acima, o LEC natural das células (o meio interno) foi substituído pela solução
onde as hemácias foram colocadas. Manipulando a composição dessas soluções, foi possível
avaliar os efeitos da tonicidade sobre a osmose e, consequentemente, o volume celular.

