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Prefacio

Meu propOsito, ao escrever este livro, foi o de apre-
sentar a filosofia basica do funcionamento humano,
na esperanca de poder transmitir a outras pessoas o
meu amor pela beleza funcional intrinseca que 6 a ba-
se da prOpria vida. Tentei apresentar o ser humano co-
mo uma criatura pensante, sensIvel e ativa, podendo
viver de modo quase automatic°, mas, mesmo assim,
apaz de grande diversidade de funcionamento, o que

caracteriza as formas mais complexas de vida. Nao
existe mdquina, ja projetada, ou que venha a ser pro-
jetada, que possua a emog-go ou a majestade do corpo
humano. Portanto, espero que o leitor aprenda corn
prazer e com entusiasmo como o seu corpo funciona.

Visto que o campo da fisiologia humana é muito
extenso, o miter de urn livro sobre esse assunto e,
necessariamente, determinado pela escolha do mate-
rial que a apresentado. Neste texto, foi feita uma ten-
tativa especial de escolher os aspectos da fisiologia hu-
mana que possam levar o leitor a desenvolver uma
compreensao dos princIpios e dos conceitos basicos.
Contudo, como varios tOpicos da fisiologia humana
ainda sao apenas parcialmente conhecidos, foi feito
urn grande esforco nao somente para separar o fato da
)eoria como tambem para nal) sobrecarregar o leitor
corn detalhes insignificantes que, corn maior proprie-
dade, pertencem a urn texto de referdncia.

Este livro de texto ja foi publicado em cinco edi-
cOes anteriores, as quatro primeiras sob o titulo Fi-
siologia Humana (no original: Function of the Human
Body), e a quinta tambem sob o tftulo Fisiologia Hu-
mana (no original: Physiology of the Human Body).
A mudanga do tftulo foi feita simplesmente para indi-
car que o texto e utilizado amplamente, como se pre-

tendia, .em cursos de fisiologia de muitas escolas em
todo o mundo.

Nesta sexta edicao, o texto foi revisto em sua
maior parte, principalmente porque a fisiologia conti-
nua em estagio muito dinamico de descobertas, corn
novos conhecimentos sobre os seus conceitos basicos
sendo gerados a cada dia. Dentre as areas de maior
desenvolvimento na fisiologia, nos tiltimos anos, me-
recem destaque, primeiro, a base molecular dos meca-
nismos celulares — em especial, a relacao entre os ge-
nes e a funcao celular — e, segundo, as inter-relagOes
entre o funcionamento da celula e o funcionamento
global do complexo de &gabs do corpo.

Al6m da revisal) do texto, todas as figuras foram
redimensionadas, muitas em duas cores, de modo a
destacar os conceitos fisiolOgicos basicos que buscam
ilustrar.

Una texto deste tipo exige a colaboracao de muitas
pessoas diferentes, corn destaque para todos os pro-
fessores que enviam sugestbes para o autor. Isto tern
lido de uma ajuda incalculdvel para tornar as edicoes
anteriores cada vez melhores, o que espero que tam-
be aconteca corn esta sexta edicao, tornando-a ain-
da muito melhor. Tambem desejo expressar os meus
agradecimentos a Sra. Laveda Morgan, a Sra. Gwen-
dolyn Robbins e a Sra. Elaine. Steed-Davis, pelo mara-
vilhoso trabalho de secretariado que desenvolveram
no preparo desta edicao; a Sra. Tomika Mita, por seus
desenhos, a partir dos esbocos originais, e a equipe da
Saunders College Publishing, por sua exceldncia conti-
nuada na producao deste livro, destacando-se o Sr.
Michael Brown e o Sr. Lloyd Black, por sua contribui-
go editorial, eaJ&R Technical Services, por seu
grande traba.lho na confeccao dos fotolitos originais.

Arthur C. Guyton.
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Introducäo
Fisiologia Humana

Resumo

A palavra fisiologia define a ciencia que estuda o funcionamento dos organismos vivos, e
seu estudo é de grande importancia para a explicacao da prOpria vida.

A unidade funcional basica do corpo é a celula, existindo cerca de 75 triihOes delas em
cada ser human°. A major parte das celulas esta viva e, em sua finensa maioria, tambem se
reproduz e, com isso, garante a continuidade da vida.

0 liquido extracelular preenche os espacos entre as celulas. Esse liquid° é chamado de
meio interno do organismo — é nesse meio que as celulas vivem. 0 liquid° extracelular
contdm os nutrientes e outros constituintes necessarios a manutencffo da vida celular. 0
funcionamento da maior parte dos Orgos que formam o corpo a dirigido no sentido de
manter constantes as condic25es fisicas e as concentracOes das substancias dissolvidas nesse
meio interno. Essa condicao de constancia do meio interno é chamada de homeostasia.

0 liquid° que forma o meio interno 6 continuamente misturado em todo o corpo por
efeito (1) do bombeamento de sangue pelo sistema circulatOrio, causado pelo coracab, e
(2) pela difusao de liquid°, atravds da membrana capilar, que ocorre nos dois sentidos,
permitindo as trocas entre a parte do liquid° extracelular do sangue, que é chamada de
plasma, e a parte desse mesmo liquid° extracelular, que ocupa os espacos entre as celulas
dos tecidos, e que é chamada de liquido interstitial.

Cada sistema de orgaos do corpo desempenha urn papel especifico na homeostasia.'Por
exemplo, o sistema respirat6rio controla as concentracoes de oxigenio e de gas carbOnico

• no meio interno.; Os rins removem os produtos do metabolismo dos liquidos organicos en-
quanto que, ao mesmo tempo, controlam as concentracCies dos diferentes ions. 0 sistema
digestivo processa os alimentos a fim de prover os nutrientes adequados para o meio inter-
no. Os mfisculos e o esqueleto dab apoio e locomocdo para o corpo, de modo que este po-
de buscar a compensacaO para suas prOprias necessidades, especialmente aquelas relaciona-
das corn a obtencdo de alimento e de agua para o meio interno. 0 sistema nervoso inerva
os rmisculos e tambem controla o funcionamento de muitos dos Orgos internos, funcio-
nando em associacaO com o sistema respiratOrio, a fim de controlar as concentracOes de
oxigénio e de gas carbOnico. 0 sistema endOcrino controla a maior parte das funcOes me-
tabOiicas do corpo, bem como a velocidade (e a intensidade) das reaches quimicas celula-
res, as concentracOes de glicose, gorduras e aminoacidos nos liquidos corporais, bem co-
mo a sintese de novas substancias necessitadas pelas celulas. Ate mesmo o sistema repro-
dutor tern papel na homeostasia, dado que leva a formacao de novos seres humanos e,
portanto, novos meios internos para substituir os mais antigos, que envelhecem e morrem.

0 Que E a Fisiologia? Poderiarnos passar o res-
tante de nossas vidas tentando definir o termo "fisio-
logia", dado que a fisiologia é o estudo da prOpria vi-
da. E o estudo do funcionamento de todas as partes
de urn organismo vivo, bem como do funcionamento
do organismo como urn todo. A fisiologia tenta en-
contrar respostas para perguntas do tipo "Como e por

que as plantas crescem?", "0 que faz com que as bac-
terias se repliquem?", "Como os peixes retiram OXi-

genio da agua do mar e como o utilizam?", "Como
ocorre a digestdO dos alimentos?", "Qual é a natureza
do processo do pensamento no cerebro?".

Mesmo os menores virus, corn peso. de urn milio-
nesimo do de uma bacteria, vossui as caracteristicas
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da vida, pois se alimentam de constituintes de seu am-
biente, crescem e se reproduzem e excretam seus pro-
dutos nao aproveitaveis. Essas estruturas vivas de di-
mensbes extremamente reduzidas sao o assunto do ti-
po mais simples de fisiologia, a fisiologia virOtica. En-
tretanto, a fisiologia torna-se cada vez mais complica-
da a medida que passa a se ocupar de formas mais e
mais complexas de vida, coma as celulas, as plantas,
os animais inferiores e, finalmente, dos seres huma-
nos. t Obvio, entao, que o assunto deste livro, a "fi-
siologia humana", é apenas uma parte bem pequena
do vasto campo da disciplina fisiolOgica.

Enquanto criancas, comecamos a questionar o que
permite que as pessoas se movam, como é possivel
que falem, como podem apreciar os vastos limites do
mundo e sentir os objetos que as cercam, o que acon-
tece corn o alimento que ingerem, como extraem des-
se alimento 'a energia necessaria para o exercicio e pa-
rk. \irtros tipos de atividades corporais e por qual pro-
cesso reproduzem outras pessoas semelhantes a elas,
de modo que a vida continue, geracao apOs geracao.
Todas essas e muitas outras atividades humanas sao
parte integrante da vicla. A fisiologia tenta explica-las
e, por conseguinte, tenta explicar a prOpria vida.

PAPEL DA CELULA NO
CORPO HUMANO

A unidade funcional basica do corpo é a celula, e cer-
ca de 75 trilhOes de celulas formam o corpo humano.
Cada uma delas é, de per si, urn organismo vivo, capaz
de existir, de realizar reacties quimicas e de contribuir,
corn sua parte, para o funcionamento global do orga-
nismo — tambem capaz, na maioria dos casos, de se
re—rpduzir para substituir as celulas que morrerem.

-As celulas sao as unidades que formam os Orgaos,
e cada Orgao desempenha sua funcao especializada
prOpria. Pode-se avaliar a importanciada celula quan-
do se compreende que a evolucao da celula levou mui-
tos mais milhOes de anos do que a evolucao da celula
ate o ser human°. Portanto, antes que se possa enten-
der como cada urn dos organs funciona ou como to-
dos os Orgaos funcionam em conjunto para manter a
vida, é necessaria a compreensao dos mecanismos pt.&
prios da celula. Os capitulos seguintes sera° dedica-
dos a discussao das funcOes celulares basicas e, pelo
restante deste livro, estaremos nos referindo, muitas
vezes, as funcOes celulares, como base do funciona-
mento de Orgaos e de sistemas organicos.

O Melo Intern° e
a Homeostasia

Todas as celulas do corpo vivem imersas em urn liqui-
do, liquid° esse que permeia todos os espacos dimi-
nutos entre as celulas, que passa para dentro e para
fora dos vasos sangiiineos e que d transportado pelo

sangue a todas as partes do corpo. Essa massa de li-
quid° que constantemente banha o exterior das celu-
las é chamada de liquid° extracelular.

Para que as celulas do corpo continuem a viver,
existe um requisito basico: a composicao do liquid°
extracelular tem de ser controlada, corn muita preci-
sao, de momento a momento, de dia a dia, sem que
qualquer constituinte importante varie, alguma vez,
de mais de uns poucos por cento. Na verdade, a maior
parte das celulas pode sobreviver apOs sua retirada do
corpo humano, desde que seja imersa em liquid° que
tenha a mesma composicao quimica e as mesmas ca-
racteristicas fisicas do liquid° extracelular. Claude
Bernard, o grande fisiologista do sdculo XIX, que ori-
ginou grande parte do nosso pensamento fisiolOgico
moderno, deu ao liquid° extracelular que banha as
celulas o nome de millieu interieur, o "meio interno"
e Walter Cannon, outro grande fisiologista, que traba-,
thou durante a primeira metade deste sdculo, definiu
o processo de manutencao das condic6es constantes
desse liquid° como homeostasia.

Assim, desde o inicio de nossa discussao sobre a
fisiologia do corpo humano, enfrentamos urn proble-
ma fundamental: como é que o corpo mantem essa
constäncia necessaria do meio interno, isto é, a cons-
tancia do liquid° extracelular? A resposta a essa per-
gunta é que pmticamente todos os organs desempe-
tham algum papel no controle de um ou mais de urn
dos componentes desse liquid°. Por exemplo, o siste-
ma circulatOrio, formado pelo coracao e pelos vasos
sangiiineos, transporta o sangue por todo o corpo:
agua e sub stancias dissolvidas difundern-se permanen-
temente entre o sangue e os liquidos que banham a
celula. Dessa forma, a circulago mantem o liquid°
extracelular de uma das partes do corpo constante-
mente misturado corn o de todas as outras partes. Es-
sa funcao do sistema circulatOrio é tao eficaz que, di-
ficilmente, qualquer fracao do liquid° extracelular de
uma parte do corpo permanece sem ser misturada
corn outras fracöes por mais alguns poucos minutos,
de cada vez.

O sistema respiratOrio transfere o oxigdnio do ar
para o sangue e, por sua vez, o sangue o transporta pa-
ra todos os liquidos que cercam as celulas, mantendo
assim o teor de oxigênio que é indispensavel a vida de
todas as celulas. 0 gas carbOnico, excretado pelas
mesmas celulas, passa para esse rnesmo liquid° e, em
seguida, é misturado corn o sangue, de onde é, final-
mente, removido pelos pulmo-es.

O sistema digestivo realiza funcao semelhante para
outros nutrientes que nao 0 oxigénio; ele processa es-
ses nutrientes, apOs o que sao absorvidos pelo sangue
e rapidarnente distribuidos pelos liquidos organicos,
de onde poderao ser utilizados pelas celulas. 0 figado,
as glandulas endOcrinas e alguns outros Orgaos parti-
cipam daquilo que, em seu conjunto, d chamado de
metabolism° intermediario, que converte muitos dos
nutrientes absorvidos do tubo gastrintestinal em subs-
tancias que podem ser diretamente utilizadas pelas ce-
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lulas. Os tins removem os residuos dos nutrientes
apes sua energia ter sido extraida pelas caulas e ou-
tros Orgaos atuam no ouvir, no sentir, no provar, no
cheirar e no ver, que ajudam o animal e o ser humano
na busca e na selego do aliment°, bem como aumen-
tam sua capacidade de protecao dos diversos e dife-
rentes perigos, de modo que pode perpetuar urn meio
interno quase que ut6pico, onde suas cálulas conti-
nuum seus processos vitals.

Dessa forma, podemos enfatizar, mais uma vez,
que as funcOes dos Orgabs do corpo dependem do
funcionamento das caulas- individuals, e que a conti-
nuacao da vida depende da manutencao de urn meio
ambiente adequado nos liquidos extracelulares. Por
sua vez, os Orgaos e as celulas, cada um de urn modo
pr6prio, desempenham pap6is individuals na manu-
tencao da constancia desse meio interno liquid°, pro-
cesso esse que chamamos de homeostasia.

ORGAOS E SISTEMAS DO
CORP.O HUMANO

Devido aqueles estudantes que ainda nao conhecem a
estrutura basica do corpo humane, devemos retroce-
der urn pouco e rever seus principals componentes.

O Esqueleto e os Masculos
nele Fixados

A Fig. 1-1 mostra o esqueleto corn alguns dos mascu-
los que sac) fixados a ele. Cada articulacao do esquele-
to 6 revestida por uma capsula, mais ou menos frou-
xa, e o espaco compreendido pelo interior da capsula
e entre as duas extremidades Osseas é chamado de
)vidade articular. Nas cavidades articulares, existe

- , .
um liquid° espesso e viscoso, contendo acid° hialurO-
nico, substancia semelhante ao muco, que lubrifica as
articulacOes facilitando o movimento. Ao lado de ca-
da articulacao existem fortes ligamentos fibrosos, que
impedem que as .articulacOes se rompam. Muitas ve-
zes, esses ligamentos existem apenas em dois lados da
articulacao, o que permite o livre e amplo movimento
articular em uma direcao, mas o dificulta em outras.
Outras articulacOes, principalmente as dos quadris e
as dos ombros, nao possuindo ligamentos muito res-
tritivos, podem se mover em, praticamente, qualquer
direcao, isto e, podem mover-se (e curvar-se) para a
frente, para tras, ou para qualquer dos lados e, ate
mesmo, podem ter movimentos de rotacao. Nesses ca-
ses, os ligamentos frouxos meramente limitam o grau
do movimento, a fim de impedir o movimento exces-
sivo em uma direcao qualquer.

Os masculos movem os membros e outras partes
do corpo nas direcOes permitidas pelas articulac5es.
No caso dos movimentos da articulacao do joelho,
por exemplo, urn masculo principal, na frente, e
rios eras Sao os responsaveis. Existe disposicao seme-

1-1. Sistemas muscular e esqueletico do corpo huma-

lhante dos masculos anterior e posteriores no torno-
zelo, exceto que os ligamentos dessa articulacao tam-
bem  que o tornozelo possa ser movido late-
ralmente, existindo masculos adicionais, de posicao
lateral, para esse tipo de movimento. Os rnasculos da
coluna vertebral sao especiahnente interessantes, visto
que, contrariamente ao que seria esperado, os mitscu-
los do dorso nab sac) apenas alguns poucos masculos
gran/des, mas sa) formados por cerca de 100 masculos
diferentes, cada urn dos quais realizando fling° eve-
cffica: urn faz a rotacao de vertebra adjacente, um se-
gundo faz a flexao lateral dessa vertebra, urn terceiro
a estende para tras e assim por diante. Isso é analog° a
disposicao da centopeia, visto que cada segmento po-
de-se mover independentemente dos outros. As arti-
culaccies que unem o cranio a coluna vertebral pos-
suem muitos outros masculos, dispostos em todos os
lados, de modo que a cabeca pode ser girada em qual-
quer direcao ou curvada para qualquer lado.

Em resumo, entao, o esqueleto é um arcabouco
Osseo que pode ser encurvado em qualquer direcao.
Cada osso possui sua prOpria firma° e as limitacEies da

Figura
no.
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angulago de cada articulago sao definidas pelos li-
gamentos. 0 joelho curva, principalmente, em uma di-
rego, o tornozelo em duas, e o qualiril tambêm em
duas e mais a rotago; e em geral, pelo menos dois
musculos opostos (antagonistas) existem em cada arti-
culago para cada dirego do movimento que 6 per-
mitida pelos ligamentos de cada articulago.

Os musculos sao tornados por longas fibras mus-
culares. Usualmente, muitos milhares dessas fibras sao
orientadas paralelamente, como os fios em novelo de

Em cada extremidade do musculo, as fibras mus-
culares fundem-se corn fortes fibras tendinosas que
formam um feixe, chamado de tendao muscular. Os
tendOes musculares, por sua vez, penetram nos ossos e
se fundem com eles nas duas extremidades de uma de-
terminada articulago, de modo que qualquer trago
produzird o movimento apropriado.

Todos os musculos nffo sao iguais em tamanho e na
apa. Jcia; por exemplo, o menor musculo esqueletico
do corpo, o estapedio, a urn musculo diminuto no ou-
vido medics, corn comprimento de apenas alguns mill-
metros, enquanto que, o mais longo, o sartOrio, tern
Dxtensffo de cerca de dois tercos de metro, ao longo
de toda a coxa, ligando a pelve ossea a tibia, abaixo
Jo joelho. Alguns musculos, como os da parede abdo-
minal, formam laminas delgadas, outros sao grossos,
pom forma semelhante a de urn charuto, como, por
exemplo, o biceps, que eleva o antebraco, e o gastroc-
iemio, que flete o pe para baixo, quando se deseja

na ponta dos pes.
0 mecanismo preciso da contrago das fibras mus-

mlares ainda nab é conhecido em todos os seus deta-
hes, mas sabemos que os sinais que chegam aos min-
111os pelos nervos fazem corn que cada fibra se encur-

por Urn breve period() de tempo, permitindo que
toda a massa muscular se contraia e, por conseguinte,
reap_ sua fungo. Essa fungi) sera discutida em de-
alhe Cap. 7.

D Sistema Nervoso

O sistema nervoso, mostrado na Fig. 1-2, é formado
pelo cerebro, pela medula espinhal e pelos nervos pe-
rifericos que se estendem todo o corpo. Uma im-
portante furicao do sistema nervoso é a de controlar
nuitas atividades corporais, especialmente a dos mils-

mas, para que esse controle seja exercido de
nodo inteligente, o cerebro deve ser continuamente
nformado sobre tudo o que cerca o corpo. Portanto,
›ara realizar essas diferentes atividades, o sistema ner-
roso é dividido em dois componentes distintos, o
omponente sensorial, que registra e analisa a nature-

das condicOes em tomb e no interior do corpo, e o
omponente motor, que controla os musculos e as se-
ecOes glandulares.
0 componente sensorial atua por meio dos senti-

los da visa(), da audicao, do olfato, do paladar e do
dto. 0 sentido do tato 6, na realidade, formado por

Figura 1-2. Sistema nervoso.

varios sentidos diferentes, uma vez que podem ser re-
gistrados o contato leve, as pontadas de alfinetes, a
pressao, a. dor, a vibrago, a posigo das articulagOes,
o grau de tensao dos musculos e a tensab exercida so-
bre os tendOes.

Uma vez que a. informago tenha sido transmitida
ao cerebro por todos os sentidos, o cerebro determi-
na,

•
 entao, que movimento, caso algum deva ser exe-

cutado, é o mais adequado; em seguida, os musculos
ski chamados a atividade para o desempenho da deci-
sac) tomada.

Uma das mais importantes funcOes do sistema ner-
voso é o do controle da marcha. Ao andar, o corpo
deve ser sustentado contra a ago da gravidade, en-
quanto as pernas devem se mover de forma ritmica,
no movimento da marcha, e o equilibrio deve ser
mantido e a dirego do movimento da marcha das
pernas deve ser dirigido. Portanto,.o inicio e o contro-
le da marcha sao funcöes muito complexas do sistema
nervoso, exigindo a participago das partes principais
do cerebro.

0 Sistema Nervoso Autontimico. 0 sistema ner-
voso autonOmico, que é, na realidade. narte do corn-
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ponente motor do sistema nervoso, controla muitas
das funcOes internas do corpo. Atua, principalmente,
por contracts ou por relaxamento de urn tipo de
mfisculo, chamado de mfisculo liso, que forma partes
importantes de muitos &gabs internos. As fibras mus-
culares lisas sao muito menores que as fibras muscula-
res fixadas aos ossos, chamadas de fibras esqueleticas,
e, geralmente, formam grandes capas musculares.'Por
exemplo, o tubo gastrintestinal, a bexiga urinaria, o
frtero, as vias biliares e os vasos sangiifneos saO com-
postos, em sua maior parte, por capas de mfaculo
so, curvadas em estruturas- tubulares ou esfericas. Al-
guns nervos autonOmicos fazem corn que essas capas
musculares se contraiam, outros fazem corn que se
relaxem.

Os nervos autontimicos tambem controlam a se-
crego de muitas das glandulas do tubo gastrintesti-
nal e em outras regiOes do corpo, e, na maior parte

)do corpo, as terminacties nervosas autontimicas che-
gam ate a secretar hormOnios que podem aumentar
ou diminuir a velocidade das reagOes quimicas nos te-
cidos corporais.

Finalmente, o sistema nervoso autonennico ajuda a
controlar o coracao, que é formado por mitsculo car-
diaco, urn outro tipo de musculo, intermediario entre
o mfiseulo liso e o mfrsculo esqueletico. A estimula-
cab das chamadas fibras nervosas simpaticas do sistema
autonelmico produzem aumento da freqiidncia e da
forca de contracao do coracao, enquanto que a esti-
mulacffo das fibras parassimpaticas do sistema auto-
nennico produzem os efeitos opostos.

Em resumo, o sistema nervoso autonOmico ajuda a
controlar a maior parte das func6es internas do cor-
po.

7

Figura 1-3. Sistema circulatOrio: coracffo e vasos sangilineos.

0. Sistema CirculatOrio

O sistema circulatOrio, mostrado na Fig. 1-3, é forma-
do, em sua maim' parte, pelo coracao e pelos vasos
sangUineos. 0 coracao é formado por duas bombas,
dispostas urea ao lado da outra. A primeira bombeia o
sangue para os pulmaes. Dal, o sangue retorna para a
segunda bomba, de onde é bombeado para as arterias
sistdmicas, que o transport= para todo o resto do
corpo. Das arterias, o sangue flui pelos capilares, a se-
guir, pelas veias e, finalmente, de volta ao coracao, o
que completa o circuito. Circulando repetitivamente
pelo corpo, o sangue atua como um sistema de trans-
porte para a conducao de varias substâncias de urn
ponto para outro do organismo. E o sistema circula-
tOrio que carreia nutrientes para os tecidos e deles re-
tira os produtos de excrecaO.

Os capilares sac) porosos, permitindo a difusao de
liquid° e de nutrientes do sangue para os tecidos a os
excreta em sentido oposto.

0 Sistema Linfatico. Grandes particulas que
aparegam, por qualquer motivo, nos espacos teci-
duais, como, por exemplo, residuos de celulas mortas,
moleculas de proteinas, bactêrias mortas, nab podem
sair dos tecidos pelos pequenos poros capilares. Urn
sistema circulatOrio adicional e especial, chamado de
sistema linfatico, faz o transporte desse tipo de mate-
rial. Os vasos linfaticos tdm origem em pequenos capi-
lares linfaticos, situados ao lado dos capilares sangiif-
neos. E a linfa, que e o liquid() recolhido dos espacos
entre as celulas, flui ao longo dos vasos linfaticos ate
o nivel do pescoco, onde esses vasos desaguam nas
veias cervicais. Os capilares linfaticos sac) muito poro-
sos, de modo que particulas relativamente grandes po-
dem atingir os vasos linfaticos e serem transportadas
pela linfa. Em varios pontos, situados ao longo do
curso dos vasos linfaticos, a linfa passa através de gin-
glios linfaticos, onde a extraida a maior parte dessas
grandes particulas, por processo analog° ao da filtra-

e onde as bacterias sao engolfadas e digeridas por
urn tipo especial de celulas chamadas de celulas reti-
culoendoteliais.
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0 Sistema RespiratOrio

A Fig. 1-4 mostra o sistema respiratOrio, corn os dois
componentes fundamentais do sistema: (1) as vias
a6reas e (2) os vasos sangaineos dos pulmdes. 0 ar é
movido para dentro e para fora dos pulmoes, pela
contracao e relaxamento dos rmisculos respiratOrios, e
o sangue flui continuamente pelos vasos. Apenas uma
membrana muito, delgada separa o ar do sangue e, vis-
to que essa membrana porosa aos gases, ela permite
a livre passagem do oxigénio para o sangue, e do gas
carbOnico, do sangue para o ar.

•0 oxig8nio 6 urn dos nutrientes necessarios pelos
tecidos corporais E transportado pelo sangue e pelos
liquidos teciduais ate as celulas, onde combina-se qui-
micamente corn outros nutrientes, oriundos dos all-
mentos, a fim de liberar energia. Essa energia, por sua
vez, a usada para promover a contrapo muscular, a

)secrecab dos sucos digestivos, a condugo de sinais pe-
las fibras nervosas e a sintese de muitas substancias
necessarias para o crescimento e funcab celulares.

Quando o oxigenio se combina corn os nutrientes
alimentares para liberar energia, a formado o gas car-
bemico. Ele difunde-se pelos liquidos teciduais ate o
sangue sendo entaO carreado pelo sangue ate os pul-
mdes. Nesse ponto, o gas carbOnico difunde-se do san-
gue para o pulmffo, de onde a expirado, misturado ao
ar, para a atmosfera.

0 Sistema Digestivo

0 sistema digestivo é mostrado na Fig. 1-5. 0 alimen-
to, apOs ser deglutido, chega ao estOmago, de onde
passa para o duodeno e, sucessivamente, para o jeju-
no, o fleo e o intestino grosso, para, finalmente, ser
defecado pelo anus. Contudo, durante essa passagem
ao longo do tubo digestivo, o alimento é digerido e
aquelas fracdes do alimento corn valor para o corpo
sao absorvidas pelo sangue. Ao longo de toda a exten-
sao do tubo digestivo, substancias especiais sao secre-
tadas para o interior dessa viscera, em particular,
quando ai existe alimento. Essas secrecdes cont8m
enzimas digestivas que fracionam o alimento em corn-
ponentes corn dimensdes adequadas a sua passagem
pelos poros da membrana intestinal, para o sangue e
os capilares linfaticos subjacentes. Dal, os produtos
da digestab passam para o sangue circulante, pelo qual
sao transportados e usados, onde quer que sejam ne-
cessarios no corpo.

Sistemas MetabOlicos

Metabolismo e Crescimento. 0 termo metabolis-
m° significa, simplesmente, a totalidade das rendes
quimicas que ocorrenr no organismo animal. Essas
rendes ocorrem no interior das celulas individuals
que compdem os tecidos, e suas funcdes sao as de
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r, prover energia para a realizacao das atividades corpo-
)rais e para formar novas estruturas. E devido aos pro-_

cessos metabOlicos o aumento de tamanho e de flime-
ro das celulas. 0 metabolismo de celulas especializa-
das lhes permite formar estruturas tais como os ossos
e o tecido fibroso, o que causa aumento de todo o
animal. Dessa forma, o metabolismo é a base nab ape-
nas para a energia necessdria ao corpo, mas, tambem,
para o prOprio crescimento.

Metabolismo Intermediario. Muitos dos alimen-
tos que chegam ao sangue, vindos do tubo digestivo,
podem ser usados pelas celulas teciduais sem qualquer
outra alterapo adicional, mas alguns tecidos tern ne-
cessidade de substancias quimicas determinadas que,
normalmente, nao sdo encontradas nos alimentos. Pa-
ra que essas substAncias sejam produzidas, uma grande
parte do alimento absorvido passa por determinadas
Orgffos, onde é transformada nessas substAncias neces-
sdrias as celulas. Esse processo é chamado de metabo-
lismo intermedidrio.

0 Ftgado. 0 figado é urn dos organs internos es-
pecialmente adaptados para o metabolismo interme-
diario e para o armazenamento. Pode desdobrar as
gorduras e as proteinas em molêculas menores, de mo-

do Tie as celulas de outros tecidos as podem uti-
lizar para energia ou para a sintese de substâncias es-
pecificas necessarias as celulas. 0 figado tambem for
ma os produtos necessarios a coagulacao do sangue,
ao• transporte das gorduras, a imunidade contra a in-
feccao e a muitos outros fins. E o figado é capaz de
armazenar grandes quantidades de gorduras, de car-
boidratos e, ate mesmo, de proteinas, liberando-as
mais tarde, quando os tecidos necessitam delas. Uma
pessoa pode viver apenas por algumas horas sem urn
figado funcionante.

Controle do Metabolismo pelos Hormilnios. 0
metabolismo é uma funcdo inerente a cada uma das
celulas do corpo. Entretanto, a intensidade (e a velo-
cidade) do metabolismo em cada celula a aumentada
ou diminuida pela ago controladora de hormOnios,
secretados pelas glándulas endOcrinas, localizadas em
varias partes do corpo. A tireOide, situada no pescoco,
secreta a tiroxina, que atua sobre as celulas para acele-
rar a maior parte das reagOes rnetabOlicas. A epinefri-
na e a norepinefrina, dois hormOnios secretados pela
medula supra-renal, glAndula dupla, situada nos pOlos
dos rins, tambem aceleram o metabolismo de todas as
celulas. Os ovarios secretam o ectrughlin P a nrnapeto.
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rona, enquanto os testiculos secretam a testosterona,
clue participa do controle do metabolismo nos Orgaos
sexuais nos sexos feminino e masculino, respectiva-
mente. A insulina, secretada pelo pancreas, uma glan-
dula situada por tras e por baixo do estOmago, au-
menta a utilizacao de carboidratos e diminui a utiliza-
gaa de gordura em todos os tecidos. Os horrnbnios
sOpra7renocorticais, secretados pelos cortices supra-
re. localizados nos pOlos superiores dos rins, fa-
vorecem a transformagao de protefnas em carboidra-
tos e controlam a passagem de protefnas, de sal e tal-
vez de outras substancias, atraves das membranas ce-
lulares. ,0 ..hormOnio paratireoidiano, secretado pelas
quatro diminutas glandulas paratireoidianas, situadas
por, tras da tireOide, no pescogo, participa no controle
da concentragaa de calcio no sangue e no liquid° ex-
tracelular, pela remogao de calcio dos ossos quando
sua presenga a necessaria nos liquidos organicos. Fi-
nalmente, pelo menos alto hormOnios diferentes, se-
cretados pela glándula pituitaria, localizada na base
do cerebra, controlam grande parte das fungOes cor-
porais, como o crescimento, as secregOes de muitos
outros hormOnios, as fungOes sexuais e a excrecao de
agua e de eletrOlitos pelos rins.

D. Sistema Excretor

)s rins, mostrados na Fig. 1-6, constituem urn sistema
xcretor para livrar o sangue de substancias indeseja-
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produtos finais das reagOes metabOlicas, incluindo os
principais — ureia, acid° Uric°, creatinina, fenOis, sul-
fatos e fosfatos. Se essas substancias viessem a se
acumular no sangue em grandes • quantidades, essas
"cinzas" das fogueiras metabOlicas "apagariam as cha-
mas" muito rapidamente, de modo que nenhuma ou-
tra renal) metabOlica de qualquer tipo ocorreria. Por
esta razao, é importante que os rins removam essas
substancias indesejaveis.

Os rins tambem exercem outra fungao muito im-
portante alem da de excregao de produtos de elimina-
gao: eles regulam a concentracao da maioria dos ions,
presentes nos liquidos organicos. Uma proporgao
muito grande desses ions é formada por ions sOdio e
cloreto, os constituintes do sal comum de cozinha. Os
rins, continuamente, regulam a concentragao tanto do
sOdio como do cloro no sangue e nos liquidos corpo-
rals; tambem regulam, corn muita precisao, as concen-
tragOes de potassio, de magnesia, dos fosfatos e de
muitas outras substancias.

Os rins funcionam principalmente por permitir
que as substancias indesejaveis — como, por exempla,
a uróia pa.ssem facilmente para a urina, enquanto
retem as que sac) necessärias, como a glicose. Igual-
mente, se o sOdio esta presente no sangue em concen-
tragao demasiadamente alta, torna-se substancia inde-
sejavel, e variagOes especiais dos hormOnios que con-
trolam os rins fazem corn que uma grande parte do
sOdio seja excretada pelos rins. Entretanto, se a con-
centragao de sOdio esta muito baixa, passa a ser subs-
tancia necessaria, e os hormOnios controladores, que
serao descritos em capitulo ulterior, evitarao a perda
de s6dio do sangue.

0 Sistema Reprodutor

Todos os sistemas e fungOes do corpo que mantêm a
vida seri= imiteis se nab fossem aquelas responsaveis
pela producao da vida. Os sistemas reprodutivos do
homem e da mulher sat, mostrados na Fig. 1-7. 0 or-
ganismo feminino produz o Ovulo (ovo) de onde se
desenvolvera um novo ser human, mas esse desenvol-
vimento nao pode ocorrer ate que seja fertilizado por.
urn espermatozOide, produzido no organismo masculi-
no. 0 Ovulo fertilizado tern metade das caracteristicas
de seu desenvolvimento derivadas da mae e metade do
pai, que modo que a crianca tem suas caracterfsticas
igualmente divididas entre seus pais.

ApOs o Ovulo ter sido fertilizado, ainda permanece
como celula Unica, mas logo se divide em duas caulas,
em seguida em quatro, e finalmente, em muitas celu-
las, tornando-se, primeiro, urn embriffo e, depois, urn
feto. Gradualmente, as cêlulas recem-desenvolvidas se
diferenciam nas celulas especiais que form= os or-
gaos do corpo.

A mae fornece a nutricab para o feto em cresci-
mento por meio da placenta, uma estniturn g
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Figura 1-7. Sistemas reprodutores: (A) feminino, (B) masculino.

fetal, vindo do feto. Os nutrientes difundem-se desde 4.
o sangue materno para o sangue fetal, atraves da
membrana placentaria, que é muito semelhante
membrana do sistema respiratOrio. Por sua vez, pro-
dutos de excrecd° do feto passam, por mecanismo 6.
idOntico, para o sangue materno. Assim, o feto é nu-
trido por period° de nove meses no corpo da mae, ate
que se tome capaz de manter-se vivo no mundo exte-
rior. A esse tempo, o titer° materno expele o feto.

9.

A ORGANIZACAO GLOBAL
DO CORPO

Quais sao os papeis dos componentes sensorial e motor
do sistema nervoso?
Qual e a funcao do sistema nervoso autonOmico e por
que e o mtisculo liso do organismo  intimamente as-
sociado a esse sistema?
Descreva a Dingo do sistema circulatOrio na mistura dos
liquidos organicos.
Descreva o transporte do oxigenio do ar para as celulas
perifericas e do gas carbanico dessas celulas para o ar.
Que tipo de substancia é secretada no sistema digestivo,
e de que modo essas substancias sffo relacionadas a di-
gestao?
Que papeis salo desempenhados pelo figado e pelos hor-
mOnios no funcionamento global do organismo?
Alem da excregao de produtos de eliminagffo pelos rins,
que outra fling -do importante a desempenhada por esses
organs?

5.

7.

8.

10.

Deveria ser Obvio, ate este ponto, que nenhuma parte
isolada do corpo pode sobreviver separadamente, mas
que cada parte do corpo é necessaria para o funciona-

)mento continuado das outras. 0 animal humano é um
organismo que sente, que pensa e que se move e que,
em virtude de sistemas hormonal e neural de controle,
pode se adaptar a maior parte dos ambientes ofereci-
dos pelo planeta Terra. Suas atividades sffo iniciadas e
controladas, em parte, de modo involuntario, em par-
te, por intuiga° e, em parte, por raciocinio. No con-
junto global de Orgos e de outros tecidos, existem
cerca de 35 —trilhöes de celulas individuais, cada uma
das quais é uma estrutura viva. E a magica dessas ce-
lulas que torna possivel o corpo humano. Nos prOxi-
mos capitulos descreveremos a funcab prOpria da ce-
lula.

TEMAS PARA ESTUDO

1. 0 que e meio interno e qual e a relacao que ele tern corn
o liquid° extracelular?

2. 0 que e homeostasia e qual e sua importancia para o
funcionamento do corpo?

3. Quais ski as inter-relacties entre o esqueleto, os ligamen-
tos e os mtisculos? Por que sff.o necessarios dois mtiscu-
los para cada dirego de movimento de uma articulagffo?
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FISIOLOGIA CELULAR



A Celula
e sua Composiceio

Resumo

As celulas sao formadas, em sua maior parte, por cinco substancias basicas: (1)dgua, que
esta presente em concentracdes de 70 a 85%; (2) proteinas que normalmente constituem
de 10 a 20% da massa celular; (3) lipidios, formando cerca de 2% das celulas em geral,
mas ate 95% das "celulas de gordura adiposas"; (4) carboidratos, com cerca de 1% da mas-
sa celular total; e (5) varios Ions, incluindo especialmente o potassio, o magnesia o fosfa-
to, o sulfato, o bicarbonato, e pequenas quantidades de sOdio, de cloro e de ado.

Cada celula contem muitas estruturas fisicas altamente organizadas, chamadas de orga-
nelas. As caracteristicas e funcoes de algumas das principais organelas sao descritas a se-
guir.

Membrana Celular. E uma estrutura elastica muito delgada, corn cerca de 7,5 a
10 nm (nanOmetros) de espessura. Sua estrutura basica a uma delgada camada de lipidios,
com espessura de duas moleculas (folheto bimolecular) que funciona como barreira a pas-
sagem de agua e de solutos hidrossoliweis entre o liquido extrizcelular, que banha as celu-
las, e o liquido no interior dessas mesmas celulas, chamado de liquido intracelular. Boian-
do nessa delgada camada lipfdica bimolecular, existe grande mimero de moleculas de
protein, muitas das quaffs atravessam toda a espessura da membrana celular, representan-
do passagens, chamadas de poros, por onde podem fluir agua e substancias hidrossoltiveis.

Membrana Nuclear. E semelhante a membrana celular, exceto por separar o nucleo-
plasma do citoplasma circundante. Na verdade, é uma dupla membrana, formada por dois
folhetos bimoleculares, cada um semelhante ao que forma a membrana celular. Mesmo as-
sim, a membrana nuclear é bem mais porosa que a membrana celular..

Reticulo Endoplasmatico. E um sistema de tdbulos e de cámaras achatadas interco-
nectados, semelhantes a prateleiras, que se estende por quase todo o citoplasma. As mem-
branas do reticulo endoplasmatico sao semelhantes a membrana celular e 6, na superficie
dessas membranas, que é realizada a maior parte das reacOes quimicas da celula. Presos a
muitas areas do reticulo endoplasmatico estao os ribossomas, presentes em grande mime-
ro, que sintetizam as proteinas, muitas passando diretamente dos ribossomas para o inte-
rior do reticulo endoplasmatico, por onde sao transportadas para outras regioes da celula.

Complexo de Golgi. E semelhante ao reticulo endoplasmatico e funciona em
associacao corn ele. Geralmente, as proteinas e as outras substancias sintetizadas pelo re-
ticulo endoplasmatico passam para o complexo de Golgi, onde sofrem as Illtimas etapas
de seu processamento, formando, assim, componentes intracelulares adicionais como as
vesiculas secretOrias, os lisossomas etc.

MitocOndrias. Sao cámaras alongadas e fechadas que, em geral, tern comprimento de
cerca de 1 micron (p). Muitas delas sab distribuidas por todo o citoplasma, chegando, al-'
gumas vezes, a urn niimero de varias centenas em uma Unica celula. Essas estruturas sao
chamadas de "usinas" celulares, por converterem a energia do alimento ern energia que é
armazenada sob a forma de trifosfato de adenosina (ATP). 0 ATP, por sua vez, é utiliza-
do por toda a celula para energizar as diferentes reacOes celulares. Por exemplo, o ATP
energiza (a) o transporte de substancias atraves da membrana celular, como o transporte
de potassio para dentro das celulas e do sOdio para o exterior, (b) a sintese de proteinas e
de outras substancias intracelulares, como os fosfolipidios, o colesterol e muitas outras, e
(c) a contracffo muscular, promotora de todos os movimentos corporais.
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Lisossomas. Sao pequenos pacotes esfericos de enzimas digestivas, envolvidos por
membrana de dupla camada de lipidios. Quando essa membrana é rompida, as enzimas di-

_ gestivas sao liberadas no interior celular, onde digerem as estruturas of localizadas. Ou,
tambem podem digerir substancias estranhas, como as bacterias que invadem as celulas.

Nikko. 0 micleo é o centro de controle da celula. Contem os cromossomas que, por
sua vez, sao os locais onde ficam situadas centenas de milhares de moleculas de dcido de-
soxirribonucleico, que formam os genes. Os genes controlam as funcOes qufinicas especi-
ficas das celulas, bem como controlam, tambem, a reprodugab celular; o que sera discuti-
do no Cap. 4.

O corpo humano contem cerca de 75 trilhaes de celu-
las, cada uma das quais 6 uma estrutura viva. No cor-
po, existem cerca de algumas centenas de tipos celu-
lares basicos, e cada tipo desempenha papel especial
no funcionamento do corpo. Entretanto, apesar das
diferencas entre esses diversos tipos celulares, todos
possuem em comum algumas funcOes, como, por

, , exemplo, a capacidade de viver, de crescer e, na maio-
ria dos casos, de se reproduzir. 0 propOsito dente ca-
pitulo é principalmente o de enfatizar essas semelhan-
cas entre as celulas e como essas celulas funcionam.
Contudo, vamos, inicialmente, descrever a estrutura
basica da celula e, em seguida, alguns dos diferentes
tipos celulares e de suas estruturas correlatas.

ESTRUTURA CELULAR

muito apropriado comecar esta discussffo sobre a
celula ao ser focalizada a celula original, da qual se *de:
senvolve todo o corpo; o Ovulo humano. A Fig. 2-1
mostra urn Ovulo, visto por meio de urn microscOpio
Optico. 1J bem maior do que as outras celulas, corn
diametro cerca de 10 a 15 vezes maior, mas o Ovulo

undado o ancestral de todas as outras celulas.
Amda mais, mesmo sendo de dimensOes bem meno-
res, as outras celulas ainda conservarn os mesmos
componentes basicos, mostrados nessa figura. Para
formar o corpo humano, o ovo se divide, por muitas
gerace5es sucessivas, para formar os 75 trilhöes de ce-
lulas que formam o corpo. Entretanto, para ilustrar
guff° inthnamente relacionado é o corpo, quando
pronto, ao ovo original, se todas as celulas, em cada
geracäb, se dividissem, apenas 47 geracaes a partir do
ovo seriam necesthrias para formar o corpo. Mas, com
o decorrer das geracries sucessivas de divisffo celular,
muitas caracteristicas dessas celulas ficam drastica-
mente modificadas, urn processo chamado de diferen-
ciacdro celular.

Apenas algumas das caracteristicas fundamentais
da celula podem ser visualizadas corn facilidade pelo
microscOpio Optic°. Essas caracteristicas, identifica-
das nessa figura, sao (1) a membrana celular, (2) o ci-
toplasma, (3) o aide°, (4) a membrana nuclear, (5)
o nucleoplasma e (6) o nucleolo, no interior do ai-
de°. Discutiremos essas estruturas corn mais detalhes,

logo apis considerarmos a organizacab intracelular
que é revelada pela microscopia eletrOnica.

Estruturas Intracelulares

Ate quatro ddcadas atras, nosso conhecimento das es-
truturas intracelulares era limitada, em sua maior par-
te, ao que podia ser identificado pela microscopia
Optica. Mas, corn o advento da microscopia eletremi-
ca, foi revelado o mundo maravilhoso da arquitetura
e da organizacao intracelular. A Fig. 2-2 mostra a re-
construcao de uma celula tipica, ilustrando mtiltiplas
estruturas especializadas. Algumas delas determinam
as caracteristicas fisicas das celulas, outras, chamadas
de organelas celulares, realizam funcaes celulares bem
d efinid as .

1. Membrana Celular. E um envelope extrema-
mente delgaclo que circunda toda a celula. E for-
mada, principalmente, por substancias lipidicas
(gordurosas), mas tambem contem grande Mime-
ro de moleculas de proteina que bOiam na matriz
da membrana. Essa membrana separa o
intracelular, no interior da celula, do liquido ex-
tracelular, que circunda as celulas.

2. Citoplasma. E a substancia que preenche o es-
paco limitado pela membrana celular e que cerca

Nuclëolo

Figura 2-1. A celula viva basica: esta e uma imagem de um
Ovulo, extraido de ovario humano, a partir do qual vai-se
desenvolver o corpo humano.
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Retfculo endoplasmatico granular Reticulo endoplasmatico liso (agranular)

Figura 2-2. ReconstrugEo de celula tfpica, mostrando as organelas internas no citoplasma e do micleo.

o ndcleo celular. Basicamente, é uma solucao de
nutrientes, de ions e de muitas outras substancias
que sao importantes para a vida da celula. Tam-
1)6m contem muitas particulas em suspen go e es-
truturas funcionais especiais. As mais importan-
tes delas go descritas nos paragrafos seguintes.

3 Reticulo Endoplasmdtico. uma extensa es-
trutura membranosa que existe em grandes areas
do citoplasma, na maioria das celulas. As mem-
branas do reticulo . endoplasmatico formam urn
sistema fechado de tubos e de cisternas (rede de
canals). Substancias podem ser transportadas ao
longo de toda a celula no interior desses tubos e
cisternas. Tambem, as paredes membranosas do
reticulo endoplasmatico contem enzimas para a
sintese de diversas substancias. 0 reticulo endo-
plasmatico liso sintetiza carboidratos e substan-
cias gordurosas. 0 reticulo endoplasmatico rugo-
so (granular) sintetiza principalmente protelnas
e alguns carboidratos.

4. Ribossomas. Sao muitas, pequenas e sOlidas es-
rvrn rurt-d- cart o rIcal e nu n &it-.

sintetizadas as moldculas de proteina da celula. A
major parte dos ribossomas esta fixada ao reticu-
lo endoplasmatico, e é sua apardncia granular que
da o nome de "granular" (ou "rugoso") a parte
do reticulo endoplasmatico onde estab fixados.

5. Aparelho de Golgi. Tambem é uma estrutura
membranosa semelhante ao reticulo endoplasma-
tico. As substancias sintetizadas pelo reticulo en-
doplasmatico passam, usualmente, logo apOs para
o aparelho de . Golgi, onde sofrem uma nova eta-
pa de seu processamento. Em seguida, o aparelho
de Golgi, por sua vez, libera pequenas vesiculas,
chamadas de grdnulos secretOrios ou vesiculas se-
cretOrias, para o citoplasma. Essas estruturas con-
tern as indmeras substancias que foram sintetiza-
das pelo reticulo endoplasmatico e pelo aparelho
de Golgi. Os gránulos secrethrios, por sua vez, po-
dem ser utilizados para outras finalidades no inte-
rior da celula, ou podem ser extrudados para o
exterior, atraves da membrana celular, fornecen-
do, desse modo, componentes especiais, ffsicos
ou qulmicos, para o espaco extracelular, ou se-
rrpniigse rise divpreaq aial1l11i1As (in corno_ comb



por exemplo, as glandulas salivares e as glandulas
gastricas.
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entre o nixie° e as diferentes partes do compar-
timento citoplasmatico.

6. Mitocemdthis. Cada celula contem uma centena
ou mais de mitocOndrias. A mitocOndria e uma
estrutura membranosa em forma de saco, que ex-
trai energia dos alimentos, conforme sao metabo-
lizados corn oxigénio e, em seguida, torna essa
energia disponlvel para as outras partes da celu-
la, sob a forma de urn composto de alta energia,
o trifosfato de adenosina. Por sua vez, é essa
substancia que energiza as diferentes reacOes qui-
micas da celula. 0 trifosfato de adenosina é tab
importante que sera discutido, em detalhe, nos
Caps.31 e 32.

7. Lisossomas. Sao inirmeras vesiculas pequenas
que flutuam no citoplasma, contendo grandes
quantidades de enzimas digestivas. Os lisossomas
podem liberar essas enzimas para digerir as partes
mortas das celulas ou para destruir as substancias
anormais, como as bacterias que penetram nas ce-
lulas.

8. Microtabulos. Presentes em muitas celulas e
para servir a diversos fins, um dos quais e o de
conduzir liquidos especiais de uma parte da celu-
la para outra, sao, tambem, razoavelmente rigi-
dos e, portanto, funcionam em muitas celulas co-
mo urn arcabouco estrutural intracelular.

9. Centriolos. Cada celula possui dois centriolos,
que sat, estruturas sOlidas, formadas por microta-
bulos. Antes da divisao celular, os centriolos se
reduplicam, originando o arquiteto estrutural in-
tracelular, chamado de aparelho mitOtico, meca-
nismo de orientacao para a celula, durante o pro-
cesso da divisao celular.

10. Microfilamentos. Sao elementos alongados
ou eldsticos. Em, algumas celulas, reforcam a
membrana celular e, em celulas especiais, como
as celulas musculares, representam a base para a
contracdo muscular.

11. Membrana Nuclear e Nacleo. Geralmente, o
!Video é uma estrutura grande, redonda ou ovOi-
de, limitada por sua prOpria membrana celular.
Cada celula, na maioria dos casos, possui apenas
um nircleo. Entretanto, algumas celulas nao pos-
suem como as hemacias, e alguns tipos de
celulas possuem nircleos mdltiplos, como as celu-
las dos mirsculos esqueleticos. A membrana nu-
clear é semelhante, em sua estrutura, a membra-
na celular, exceto que é uma membrana dupla. 0
espaco entre as duas camadas esta em comunica-
cao corn o reticulo endoplasmatico, o que repre-
sents um canal para o transporte de substancias

12. Os Cromossomas e o ADN. As principais estru-
turas do ndcleo sao os cromossomas. 0. ndcleo da
celula humana contem 46 cromossomas e eles,
por sua vez, sao formados, principalmente, por
moleculas de acid° desoxirribonucleico (ADN).
0 ADN forma os genes da celula, existindo cerca
de 100.000 genes em cada celula. Os genes deter-
minant as caracteristicas hereditarias de celula
bem como a funcao celular. Este tOpico sera o
imico assunto de todo o Cap. 4.

13. Nucleolo. E uma estrutura situada no interior
do nircleo que contem mistura de protein e de
dcido ribonucMico (ARN). 0 material que forma
o nucleolo, eventualmente, forma os ribossomas
que saem do nucleo e se distribuem por todo o
citoplasma.

Em resumo, a arquitetura intracelular da celula é
muito complexa. E capaz de utilizar os alimentos para
extrair energia e de sintetizar miriades de compostos
quimicos especiais, dos quais os mais importantes sao
os diferentes tipos de protelnas. As substancias sinte-
tizadas; em seguida, sao usadas para o crescimento de
novas estruturas intracelulares, ou para a formacao de
celulas, inteiramente novas, pelo processo da
celular, ou essas substancias podem ser extrudadas pa-
ra o exterior da celula para formar os elementos estru-
turais nos espacos entre as celulas.

ALGUNS TIPOS REPRESENTATIVOS DE
CELULAS E DE TECIDOS

A Fig. 2-3 mostra diferentes tipos de celulas e de teci-
dos que servem a diferentes funcOes no corpo. 0
exemplo A mostra o tecido conjuntivo frouxo, que
mantem unidas as diferentes estruturas do corpo. Es-
se tecido contem celulas, chamadas de fibroblastos,
que ficam retidas nas malhas das fibras coMgenas e
eldsticas. Os fibroblastos secretam substancias que,
polimerizadas, formam as fibras, e as fibras, por sua
vez, fornecem a energia tensil para os tecidos, o que
os mantém unidos.

0 exemplo B mostra diversas celulas sangiiineas,
brancas e vermelhas (hemacias).. As celulas verme-
lhas transportam o oxigenio no sangue que circula dos
pulmOes para os tecidos e gas carbOnico no sangue
que circula em sentido inverso, isto 6, dos tecidos
para os pulmoes. As celulas brancas (leucOcitos) lirn-
pam o sangue e os tecidos de materiais indesejaveis,
como as bacterias, os detritos de tecidos em degene-
racao e assim por diante.

0 exemplo C mostra uma celula nervosa do ce-
rebro. 0 prolongamento longo e descendente dessa
celula é o axOnio que, ocasionalmente, node atin2ir
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A B

Figura 2-3. Exemplos de diferentes tipos de celulas: (A) tecido conjuntivo, (B) glObulos sanghlneos vermelhos e brancos, (C) ce-
lula nervosa, (D) celulas musculares, (E) tecido renal.

ate 1 metro de comprimento. Impulsos eletroquimi-
,os passam ao longo da superficie da celula nervosa
,J ao longo da membrana do axOnio para transmitir
informagffo de uma parte do corpo para outra.

0 exemplo D mostra celulas musculares, que tarn-
bern  transmitir impulsos eletroquimicos ao
longo de suas membranas, mas que so diferentes das
celulas nervosas por possuirem longas miofibrilas que
se estendem por todo o comprimento do miisculo e
que se contraem quando urn impulso eletroquimico
passa pela membrana da celula muscular.

0 exemplo E mostra diversos tipos e estruturas do
rim, Sao mostrados varios tubulos renais, revestidos
por celulas epiteliais; essas estruturas participam da
formacab da urina, como sera explicado em capitulo
adiante. Tambem so mostrados dois pequenos vasos
sangiiineos, ambos em cortes transversais nessa figu-
ra; esses vasos estao cheios corn hemacias e o tecido
conjuntivo esta presente em todos os espacos para
manter unidas todas as diferentes estruturas.

As celulas e tecidos representatives mostrados na
Fig. 2-3 sao apenas alguns dos muitos tipos presentes
no corpo, mas apresentam grande variabilidade entre
os diferentes tipos de celulas. Essas dessemelhancas
nermitem aue as celulas desemnenhem funenes dife-

rentes. 0 restante do presente capItulo, contudo,
apresenta as semelhancas entre as celulas e nab suas
dessemelhancas. Em capitulos fututos, muitos tipos
diferentes de celulas especializadas serao descritos em
detalhes, bem como sera discutido seu funcionamento.

A composicAo QUIMICA
DA CE LULA

As diferentes substancias que compOem a celula sao
coletivamente chamadas de protoplasma. 0 protoplas-
ma é formado, principalmente, de cinco substancias
bdsicas: agua, Ions, protelnas, lipidios e carboidratos.

Agua. E o principal meio liquid° da celula, pre-
sente em concentracao entre 70 e 85%. Muitas
substancias quimicas da celula estao dissolvidas na

agua; outras existem em suspensao, sob a forma de
particulas dirninutas. As reacOes quftnicas se realizam
entre as substancias quimicas dissolvidas ou.nas.super
ficies limites entre as particulas tm suspensao e a
agua.

Ions. Os mais irnportantes Ions da celula sao o
potcissio, o magnesio , o fosfato, o sulfato, o bicarbo-
nato e nennp naR nuantitia'apR cridin elnrptn P efil-
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do. Esses ions sera° discutidos no Cap. 5, onde serao
consideradas as inter-relacOes entre os liquidos intra
e extracelular.

Os ions estao dissolvidos na agua celular e forne-
cem os compostos quimicos inorganicos para as rea-
cOes celulares. Tambem sao necessarios para o funcio-
namento de alguns dos mecanismos celulares de con-
trole. Por exemplo, os ions que atuam a nivel da
membrana celular permitem a transmissao de impul-
ses eletroquimicos em fibras nervosas e musculares,
enquanto que os Ions intracelulares determinam a
atividade de diferentes reacOes que sao catalisadas por
enzimas, e que sao necessarias para o metabolismo
celular.

proteinas. Exceto pela agua, as proteinas repre-
sent= a substancia mais abundante na maioria das
celulas, formando, em condicOes normais, cerca de
10 a 20% da massa celular. Essas proteinas podem ser
livididas em dois tipos, as proteinas estruturais e as
proteinas globulares que sao, em sua maior parte,
enzimas.

Para se dar urns ideia do que se quer dizer corn
proteinas estruturais, deve-se apenas chamar atencao
para o fato de que o couro a formado quase que
exclusivamente por proteinas estruturais e que o ca-
belo, de igual modo, a formado em sua quase totali-
dade por proteinas estruturais. As proteinas desse
tipo estao presentes na celula sob a forma de longos
e finos filamentos que sao polimeros de muitas mole-
culas proteicas. A utilizacao mais proerninente des-
ses filamentos intracelulares é o de atuar como o me-
canismo contratil para todos os mlisculos, como sera
discutido no Cap. 7. Entretanto, os filamentos tam-
bêm ocorrem organizados em microtithulos, que sao a
base estrutural dos cilios e dos fusos mitoticos das ce-
lulas em reprodugao. De igual modo, as proteinas fi-
yilares extracelulares sao encontradas principalmente

nas fibras colagenas e elasticas do tecido conjuntivo,
dos vasos sanguineos, dos tendOes, dos ligamentos etc.

As proteinas globulares, por outro lado, represen-
tam tipo inteiramente diverso de proteina, formadas,
usualmente, por moleculas individuais de proteins ou
por agregados de, no maxim°, algumas moleculas, sob
forma globular e nab em forma fibrilar. Essas protei-
nas sao principalmente as enzimas das celulas e, em
contraste corn as proteinas fibrilares, sao muitas vezes
solfiveis nos liquidos celulares ou estao absorvidos ou
aderentes as superficies membranosas de estruturas
no interior da celula. As enzimas entram em contato
direto com as .outras substancias no interior celular,
catalisando as reacOes quimicas. Por exemplo, as rea-
cOes quimicas que quebram a molecula da glicose em
suas fracOes componentes e, em seguida, as combi-
nam corn o oxigenio para formar gas carbOnico e
agua, liberando, dessa forma energia para a funcao ce-
lular, sao catalisadas por serie de enzimas proteicas.

Tipos especiais de proteinas .sao encontrados em
diferentes partes das celulas. De importancia parti-
cular sao as nucleoprotanas do nUcleo que contem o

dcido desoxirribonucleico (ADN) que forma os genes;
ester controlam a funcao global da celula bem como a
transmissao das caracteristicas hereditarias de celula a
celula. Essas substancias sao ta° importantes que
sera° consideradas em maiores detalhes, no Cap. 4.

Lipidios. Os lipidios sao formados por tipos di-
ferentes de substancias que possuem em comum a
propriedade de serem soliweis em solventes de gordu-
ras. Os mais importantes lipidios, na maioria das celu-
las, sao os fosfolipidios e o colesterol, que formam
cerca de 2% da massa total da celula. Esses dois tipos
de compostos sao os constituintes principais de diver-
sas membranas, como, por exemplo, a membrana
celular, a membrana nuclear e as membranas das orga-
nelas citoplasmaticas, como as do reticulo endoplas-
matico e das mitocOndrias, entre outras. A importan-
cia especial dos fosfolipidios e do colesterol na celu
la a por serem pouco soluveis ou totalmente insohl-
veis em agua.

Mem dos fosfolipidios e do colesterol, algumas ce-
lulas ainda contém grandes quantidades de trigliceri:
dios, tambem chamados de gordura neutra. Nas cha-
madas "celulas adiposas", os trigliceridios podem re-
presentar ate 95% da massa celular. E a gordura ar-
mazenada nessas celulas forma o principal depOsito
de que disp6e o organismo de urn nudiente rico em
energia, que pode ser degradado e usado por seu teor
de energia, sempre que a ingestao de alimento no mo-
mento for suficiente para suprir a energia necessaria.

Carboidratos. Em geral, os carboidratos exer,
cem muito poucas funcOes estruturais nas
exceto como parte das moleculas de glicoproteinas,
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mas desempenham papel fundamental na nutrigo das
cehilas. 0 carboidrato, sob a forma de glicose, esta
sempre presente no meio extracelular circundante, de
modo que é facilmente disponivel para a celula. Alen
disso, uma pequena quantidade de carboidrato é, em
geral, armazenada nas ceulas, sob a forma de glico-
genio — cerca de 1% da massa celular total — que é
urn polimero insoluvel da glicose, que pode ser mobi-
lizado rapidamente por ate 12 horas, para suprir as
necessidades energeticas das celulas, mas que é insu-
ficiente para esse fim se o jejum é prolongado por
dias.

A ORGANIZAQÃO FISICA
DA CELULA

As Estruturas Membranosas
Cklula

A Fig. 2-4 mostra, de forma esquematica, as es-
truturas fisicas da Praticamente todas sao re-

. vestidas por membranas, formadas, em sua maior par-
te, por lipidios e por proteinas. Os lipidios atuam
como uma barreira que impede o livre movimento da
agua .e de substancias hidrossoliweis de uma celula
para outra. As moleculas de protein, por outro lado,
interrompem a continuidade da barreira lipidica e,
portanto, produzem pertuitos — atraves das prOprias
moleculas proteicas — para a passagem de diversas
substancias atraves da membrana. As diversas mem-
branas celulares incluem a prOpria membrana celular,
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a membrana nuclear, a membrana do reticulo endo-
plasmatico e as membranas, das mitocendrias, dos li-
sossomas, do complexo de Golgi etc.

A Membrana Celular. A membrana celular, que
envolve completamente a celula, é uma estrutura elas-
tica muito delgada, corn espessura de 7,5 a 10 nano-
metros (nm). 1 formada quase que totalmente por
proteinas e por lipidios; sua composicao aproximada
é 55% de proteinas, 25% de fosfolipidios, 13% de
colesterol, 4%de outroslipidios e 3% de carboidratos.

A Barreira Lipidica da Membrana Celular. A Fig.
2-5 mostra que a estrutura basica da membrana celu-
lar é a dupla camada que é uma delgada ca-
mada de lipidios, corn a espessura de apenas duas mo-
leculas, e que é continua por toda a superficie celular.
Dispersas nessa camada lipidica existem grandes mo-
leculas globulares de proteina.

A dupla camada lipidica é formada quase que
exclusivamente por fosfolipidios e por colesterol, o
que faz corn que essa dupla camada seja quase que
completamente impermeavel a agua e as substancias
hidrossohiveis comuns, como os ions, a glicose, a
urea e outras. Por outro lado, substancias lipossoliz-
veis como o codgenio, o gas carbOnico e os alcoois
podem atravessar essa regiffo da membrana.

Caracteristica especial da dupla camada lipidica é
o fato de ser urn fluido e nffo um sOlido. Como conse-

partes da membrana podem, literalmente,
fluir de urn ponto a outro dessa membrana. As protei-
nas ou outras substancias, dissolvidas ou flutuando na
dupla camada lipidica, tendem a se difundir para
todas as areas da membrana celular.

Figura 2-5. Estrutura da membrana celular, mostrando que 6 composta principalmente por uma dupla camada lipidica, mas
que apresenta grande nimero de moleculas proteicas atravessando esta camada e projetando-se para ambos os lados da mesma.
Tambem fracdes de carboidratos estEo aderidas as moleculas proteicas na parte externa da membrana e moleculas proteicas
adicionais sao encontradas na parte interna. (De Lodish e Rothman: Sci. Am., 240: 18, 1979. © 1979 by Scientific American,
Inc.)
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As Proteinas da Membrana Celular. A Fig. 2-5
tambern mostra diversas massas globulares, flutuando
na dupla camada lipidica. Essas massas sac) as protei-

•41;6,
Matriz

nas celulares, a maioria delas sendo glicoproteinas
(proteinas a que estao fixados radicais carboidratos).
Existem dois tipos de proteinas: as proteinas integrals,
cujas moleculas atravessam toda a espessura da mem-
brana, e as proteinas perifericas, apenas fixadas a Reticulo

vessa-la. As proteinas integrals formam pertuitos

endoplasmatico

Reticulo

parte externa da superficie da membrana, sem atra-

estruturais por onde a agua e os compostos hidros-

granular

endoplasmatico
agranular

soliveis — em especial, os ions — podem-se difundir
•entre os liquidos intra e extracelular, formando, as-
sirn, os chamados "poros" da membrana celular. Figura 2-6. Estrutura do reticulo endoplasmatico. (Modifica-

Entretanto, essas proteinas possuem caracteristicas do .de De Robertis, Saez e De Robertis: Cell Biology, e ed.,

rencial, mais intensa, de alguns compostos, dificul-
 W. B. Saunders Co., 1975.)

de seletividade que promovem uma difusao prefe-

>do a de outros. Algumas dessas proteinas podem,
tamb6m, atuar como enzirnas.

As proteinas perif6ricas ocorrem ou inteiramente mostrada na Fig. 2-6. 0 espago no interior dos tii-

ou quase que inteiramente dentro da espessura da bulos e das vesiculas esta cheio de matriz endoplas-
mdtica; um meio liquido que diferente do liquid°membrana e, na maioria dos casos, estao fixadas a

uma proteina integral. Essas proteinas perifericas. que banha o exterior do reticulo endoplasmatico. As
atuam quase que exclusivamente como enzimas, que microfotogr

afias eletrOnicas mostram que o espaco no

controlam muitas das rendes quimicas no interior da interior do reticulo endoplasmatico esta ligado ao
espago entre as duas membranas da dupla membrana

Os Carboidratos da Membrana. Os carboidratos nuclear.
saoda membrana, quase que invariavehnente, estao locali- diferentesAs substfincias que formadas em

zados na face externa da membrana celular; sao as partes da celula penetram nos espagos do reticulo
poryies "glico" das moleculas de glicoproteinas que endoplasmatico e sao por ele conduzidas a outras par-
protraem da membrana. Esses radicais carboidratos tes da celula. Ao mesmo tempo, a imensa area da su-
sao as partes da membrana que participam das reagdes perficie desse reticulo, bent como sews multiplos sis-
imunes, que discutiremos no Cap. 25, e, muitas vezes,  temas enzirnaticos, formam a maquinaria para uma

parte bastante significativa das fungdes metabOlicasatuam como moleculas receptoras para liormOnios
nue al vao-se fixar — como ocorre corn a insulina — da celula.
r

ye estimulam tipos especificos de atividades celu- -
lares.

Os Ribossomas e o Reticulo Endoplasmatico Gra
Existe urn grande rainier° de pequenas parti-

. nular.
A Membrana Nuclear. A membrana nuclear, culas granulare

s fixadas as superficies externas de
mostrada na Fig. 2-11, 6 formada, na verdade, por muitas partes do reticulo endoplasmatico. Essas parti
duas membranas, uma eat . redor da outra, Tim man- culas sao os ribossomas. Quando existem, o reticulo e
tondo um amplo espago entre elas. Cada uma dessas chamado de reticulo endoplasmatico granular, ou
membranas a quase igual a membrana celular, pos- rugoso. Os ribossomas sao formados, principalmente,

suindo uma estrutura basica de dupla camada lipidica por acido ribonucleico, que participa na sintese de
corn proteins globulares flutuando nessa matriz lipidi- proteina pela celula.
ca. Em muitos pontos, as duas membranas sao fundidas 0 Reticulo Endoplasmatico Agranular. Parte do
e, nesses pontos, a membrana nuclear 6 extremamente reticulo endoplasmatico nao possui ribossomas. Essa
permeavel, de modo que quase todas as substancias parte 6 chamada de reticulo endoplasmatico agranular,

em solucao ou em suspensao, incluindo os ribossomas ou liso. 0 reticulo endoplasmatico agranular atua, es-

recem-formados, corn grandes dimensdes, podem pas- pecialrnente, na sintese de substancias lipidicas, bem

sar, corn facilidade, do allele° para o citoplasma. como em muitas outras atividades enzimaticas das

0 Reticulo Endoplasmatico. A Fig. 2-4 mostra celulas.
de Golgi,Golgi. 0 complexo de Golgique. existe no citoplasma uma rede continua de estru- 0 Cornplexo

turas tubulares e vesiculares achatadas, formadas por mostrado na Fig. 2-7, é intimamente relacionado ao
membranas de dupla camada lipidica-proteina, cha- reticulo endoplasmatico. Possui membranas seme-
mada de reticulo endoplasmatico. A area total da su- lhantes as do reticulo endoplasmatico agranular.

perficie dessa estrutura, em algumas celulas — como Usuahnente, e formado por quatro ou mais camadas
as do figado, por exemplo — pode chegar a ser de 30 de vesiculas delgadas e achatadas, ernpilhadas umas
a 40 vezes major do que a area da superficie da pro- sobre as outras, e localizadas prOximas ao Em

1_,. ‘,,,•rp
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sao responsaveis pela maim parte de seu metabolismo
energetico.

A estrutura basica da mitoceindria é mostrada na
Fig. 2-8, que a. mostra ser composta, principalmente,
por duas membranas de dupla camada lipidica-pro-
teina: uma membrana externa e outra membrana in-
terna. Muitas dobras da membrana interna formam as
cristas, onde ficam fixadas as enzimas oxidativas da
celula. Alem disso, a cavidade interna da mitocOndria
é cheia por uma matriz de gel, contendo grandes
quantidades de enzimas dissolvidas, necessärias para a
extracao da energia dos nutrientes. Essas enzimas
atuam em associacao corn as enzimas oxidativas das
cristas, causando a oxidacao dos nutrientes, corn for-
mago de gas carbemico e de agua. A energia que
assim liberada é usada para sintetizar urn composto
rico em energia, chamado de trifosfato de adenosina
(ATP). 0 ATP 6, em seguida, transportado para fora
da mitocOndria e se difunde por toda a celula para li-
berar sua energia onde quer que seja necessaria para
a realizacao das funcOes celulares. A funcao do ATP 6
tat, importante para a celula que sera discutida em de-
talhe, mais adiante.

As mitocOndrias sao auto-replicativas, o que signi-
flea que uma mitocOndria pode dar origem a uma se-
gunda, ou uma terceira e assim por diante, sempre
que houver na celula aumento da necessidade de ATP.

Os Lisossomas. Os lisossomas representam urn
sistema digestivo intracelular que permite a digestao
pela celula, corn a conseqiiente remocao de todas as
substancias e estruturas indesejaveis, especialmente
aquelas que estiverem lesadas ou que forem estranhas
a celula, Como é o caso das bacterias. 0 lisossoma,
mostrado na Fig. 2-4, tem diametro entre 250 e
750 nm e é cercado por membrana de dupla camada
lipidica tipica. E cheio corn grande namero de peque-
nos granulos, que sao agregados proteicos de enzimas
hidroliticas (digestivas). Uma enzima hidrolitica
capaz de dividir uma molecula organica em duas ou

Figura 2-7. Complexo de Golgi tipico, mostrando suarelagffo
corn o reticulo endoplasmatico e com o niicleo.

nesse tipo celular, fica localizado na parte da celula
onde vai ocorrer a extrusao das substancias secretadas.

0 complexo de Golgi funciona, principalmente,
em associacao corn o reticulo endoplasmatico. Como
é mostrado na Fig. 2-7, pequenas "vesiculas transpor-
tadoras" sao continuamente formadas a partir do reti-
culo endoplasmatico e, logo em seguida, fundem-se
com o complexo de Golgi. Por esse mecanismo, as
substancias sao transportadas do reticulo endoplas-
matico para o complexo de Golgi. Ai, as substancias
que foram transportadas sofrem uma nova etapa de
processamento, corn a formacab de vesiculas secreto-
ras, lisossomas e outros componentes citoplasmaticos.

,0 Citoplasma e suas Organelas

0 citoplasma esta cheio de organelas e de particulas
cujas dimensOes variam de pequenas (alguns poucos
nanOmetros) a grandes (corn cerca de 3 micra) de dia.-
metro. A parte liquida clara onde ficam dispersas
essas particulas é chamada de hialoplasma e contem,
principalmente, proteinas, ions, glicose e pequenas
quantidades de fosfolipidios, de colesterol e de acidos
graxos esterificados, tudo em solugo.

Entre as grandes particulas dispersas no citoplasma
devem ser mencionados os glObulos de gorduras neu-
tras, os granulos de glicogenio, os ribossomas, os gra-
nulos secretOrios e duas organelas especialmente im-
portantes — as mitocOndrias e os lisossomas.

As Mitoctindrias. As mitocOndrias sao chamadas
de "usinas" celulares, visto que extraem a energia dos
nutrientes e do oxigenio e, em seguida, fornecem
energia em forma mais utilizavel, para energizar, prati-
camente, todas as funcOes celulares. 0 nirmero de mi-
tocOndrias por celula varia desde menos de uma cen-
tena a muitos milhares, dependendo da quantidade de
energia necessitada pela celula. Ainda mais, as mito-
atindrias ficam concentradas nas re gieSes da (Aida nth.

Membrana externa

Figura 2-8. Estrutura de uma mitocOndria. (Modificado de
De Robertis, Saez e De Robertis: Cell Biology, 6

a. ed., W. B.
Canrirli.re n 1 07 C
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Figura 2-9. Granulos de secrecab em celulas acinares do
pancreas.
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mais fracOes ao fazer reagir o hidrogenio de uma mo-
lecula de igua corn uma fracab do composto e a oxi-
drila restante corn outra fracao. Por exemplo, a pro-
teina é hidrolisada a aminoacidos e o glicogênio e hi-
drolisado em glicose. Mais de 40 diferentes hidrolases
acidas já foram identificadas nos lisossomas e as prin-
cipais substincias que sao digeridas por essas enzimas
incluem proteinas, acidos nucleicos, mucopolissacari-
dies, lipidios e glicogdnio.

Comumente, a membrana que envolve o lisossoma
impede que as enzimas hidroliticas al contidas entrem
em contato corn outras substincias da celula. Contu-
do, .existem muitas condic5es que causam a ruptura
de, pelo menos, alguns lisossomas, permitindo a libe-
racao de enzimas. Como resultado, essas enzimas pas-
sam a fracionar .todas as moleculas orgänicas corn que
entrain em contato, ate transforms-las em substancias
de pequenas dimensOes, muito difusiveis, como os
aminoicidos e a glicose.

OUTRAS ESTRUTURAS E ORGANELAS
CITOPLASMATICAS

Veslculas Secretenias. Uma das importantes fun-
ccies de muitas celulas é a secrecao de substancias de-
terminadas. Quase todas as substâncias secretadas sao
sintetizadas no sistema reticulo endoplasmatico-com-
plexo de Golgi, sendo liberadas do complexo de Golgi
sob a forma de vesiculas de armazenamento, chama-
das de vesiculas secretoras, ou, algumas vezes,
los secretores.. A Fig. 2-9 mostra vesiculas secretoras
tipicas, no interior de celulas acinares pancreaticas,
no interior das quais existem enzimas de estrutura
protOica; que al ficam armazenadas. Essas enzimas
itrab secretadas mais tarde, atraves da membrana ce-

lular, para o conduto excretor pancreatico.
Os Microfilamentos e os Microtfibulos. As pro-

teinas fibrilares do citoplasma celular sao, geralmen-
te, organizadas em microfilamentos ou em microtfi-
bulos. Essas estruturas sao originadas a partir de mo-
lecular precursoras de proteinas, sintetizadas pelos ri-
bossomas. Inicialmente, aparecem em solucao no cito-
plasma. Em segtrida, polimerizam para formar os mi-
crofilamentos. Um grande ndmem desses microfila-
mentos ocorre, frequentemente, na zona mais externa
do citoplasma, chamada de ectoplasma, onde forma
uma sustentacao elastica para a membrana celular. De
igual modo, em celulas musculares, os microfilamen-
tos_mostram-se organizados em um mecanismo con-
tratil especial, que é a base da contracao muscular em
todo o corpo.

Os microfilamentos tambem ocorrem, muitas ve-
zes, organizados em estruturas tubulares, cis microtti-
bulos. Quase que invariavelmente, cada microttibulo
contern 13 microfilamentos, corn orientacab parale-
la em circulo, formando urn longo cilindro oco, corn

diametro de 25 nm e comprimento de 1 a muitos mi-
cra. Esses microtirbulos podem ter a disposicao de fei-
xes, o que lires di, em conjunto, uma resisténcia es-
trutural muito acentuada. Contudo, os microtthulos
go estruturas rigidas que quebram quando sao muito
eircurvadas. A Fig. 2-10 mostra microtfibulos tipicos,
que foram isolados do flagelo de urn espermatozOide.
Outro exemplo de microtlibulos é a estrutura mecini-
ca tubular dos cilios, que lhes confere resistência me-
cánica, irradiando-se desde o citoplasma celular ate
a ponta do cflio. Igualmente, os centriolos e os fusos
mitOticos da celula em reproducao sao formados por
microtirbulos rigidos.

Dessa forma, uma funcao primaria dos microttibu-
los é a de atuar como se fora um citoesqueleto, ser-
vindo como estruturas fisicas rigidas para certas
partes das celulas. Tambem, tern sido notado que o ci-
toplasma, muitas vezes, flui na vizinhanca de micro-
tdbulos, o que poderia resultar do movimento de ra-
mos que se projetam para fora. dos micro-a:1111os.

0 NOcleo

O micleo é o centro de controle da célula. Controla
tanto as reagOes quimicas que ocorrem na celula,
como a reproducao da prOpria célula. Resumidamen-
te, o nncleo contem grandes quantidades de dcido
desoxirribonucleico, que, por muitos anos, temos cha-
mado de genes. Os genes controlam a formacab das
enzimas proteicas do citoplasma e, dessa forma, con-
trolam a atividade citoplasmatica. Para o controle da
reproducab, os genes primeiro se reproduzem e, apOs
isso ter lido realizado, a célula se divide por urn pro-
cesso especial, chamado de mitose, formando dual
celulas-filhas, cada uma das quais recebe um conjun-
to completo de genes.

A apardncia do micleo ao microscOpio nab di mui-
tas pistas sobre o mecanismo de suas atividades de
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Figura 2-10. Microttibulos obtidos do flagelo de um esperma-
tozOide. (De Porter, .K.R.: Ciba Foundation Symposium:
Principles of Biomolecular Organization. (Boston, Little,
Brown, 1966.)

controle. A Fig. 2-11 mostra a imagem obtida por mi-
croscOpio Optic°, durante a interfase (period° entre
duas mitoses sucessivas), evidenciando o material cro-
matinico, distribuido por todo o liquid° nuclear.
Durante a mitose, o material cromatinico torna-se fa-

)_,mente identificavel como parte dos cromossomas,
altamente estruturados, visualizados corn grande faci-
lidade pelo microscOpio Optic° (como é mostrado no
Cap. 4). Mesmo durante a interfase, a cromatina ainda

25

existe, organizada sob a forma de estruturas cromos-
sOmicas fibrilares, exceto que riff() pode ser evidencia-
da, a nab ser em alguns tipos celulares.

Os Nucleolos. Os niicleos de muitas celulas con-
tem uma ou mais estruturas, que se coram fracamen-
te, chamadas de nucleolos. 0 nucleolo a uma estrutu-
ra proteica que contem uma grande quantidade de
dcido ribonucleic°, que posteriormente é condensado
para formar os ribossomas. Uma vez formados, os ri-
bossomas migram atraves dos poros da membrana nu-
clear, passando para o citoplasma, onde vao se fixar
ao reticulo endoplasmatico, quando, entab, desem-
penham papeis essenciais na formacao das proteinas.

COMPARAcAO DA CELULA ANIMAL
COM OUTRAS FORMAS PRE-CELULARES
DE VIDA

Muitos de nos pensam que a celula é o nivel mais in-
ferior da vida. Entretanto, a celula é uma estrutura
muito complexa que, provavelmente, necessitou de
quase 1 WM° de anos para se desenvolver, a partir
de uma forma mais elementar de vida, algum organis-
mo semelhante ao virus atual, ter aparecido na Terra.
A Fig. 2-12 mostra as dimensOes relatives do menor
virus conhecido, de urn virus maior, de uma rickettsia,
de uma bacteria e de uma celula, demonstrando que
uma celula tern didmetro cerca de 1.000 vezes maior
do que o do menor virus e, conseqiientemente, urn
volume urn bilhao de vezes maior. De modo corres-
pondente, as funcOes e a organizacgo anatOmica de
uma celula sao, tambem, muito mais complexas do
que as do virus.

0 principal constituinte do menor virus é urn
dcido nucleic° envolto em capa de proteina. Esse aci-
do nucleic° é semelhante ao que é encontrado na
celula e é capaz de se reproduzir, desde que exista su-
primento dos nutrientes adequados. Dessa forma, o

Figura 2-11. Estrutura do nUcleo.
Figura 2-12. Comparaca-o dos tamanhos de organismos
subcelulares e de uma celula media do organismo humano.
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FungOes

Quadro 2-1. As Estruturas Celulares e suas FuncCies Basicas

Estruturas Principais:
Nixie°
Citoplasma

Estruturas Membranosas:
Membrana celular

Membrana nuclear

Reticulo
endoplasmatico
Parte granular

(rugosa)
Parte agranular

(lisa)
Aparelho de Golgi

Vesfadas (ou
grinulos secretores)

Lisossomas

Mit ocOndrias

Centro de controle da celula
Local da maior parte da

atividade metabOlica da
celula.

Separa o liquid° intracelular
doliquido extracelular.

Separa o compartimento
nuclear do compartimento
citoplasmatico.

Transporta substâncias de uma
parte para outra da celula.

Sintetiza proteinas e
carboidratos.

Sintetiza lipfdios e
carboidratos.

Compacta as secregOes do
retfculo endoplasmatico e
extruda as veskulas
secretoras.

Contem os produtos de
secregffo.

Vesfculas que contem enzimas
digestivas.

Formam o composto rico em
energia ATP que energiza as
fung6es intracelulares.

Estruturas onde as proteinas
sffo sintetizadas; usualmente,
est5o fixados ao retfculo
endoplasmatico granular.

Transporte de substincias pelo
interior da celula. •

Estrutura formada por
microttibulos que participam
da reprodugio celular.

Estruturas proeminentes
formadas por microhibulos
que promoverd omovimento
de liquid° ao longo da
superficie celular.

Elementos tenseis das celulas;
°dab resistencia as
membranas; do a base '
molecular da contragff.o
muscular.

LocalizagEo do ADN, que
forma os genes.

Estruturas intranucleares onde
sEo formados os ribossomas,
antes de migrarem para o
citoplasma.

Ribossomas

Microttibulos

Centrfolos

Cilios

Microfilamentos

Cromossomas

Nucleolo

virus é capaz de propagar sua linhagem de geracffo a
geracffo e, portanto, é uma estrutura viva, como tam-
bem sab a celula e o ser humano.

Corn a evolucâb da vida, outras substincias, alêm
dos acidos nucleicos e das proteinas simples passa-
rain a fazer parte integral do organismo, e as funcOes
especializadas comegaram a se desenvolver em partes
diferentes do virus. Uma membrana se formou em
torno do virus e, por dentro da membrana, apareceu
uma matriz liquida. Nessa matriz, desenvolveram-se
diversos compostos capazes de desempenhar diferen-
tes funcOes; muitas enzimas proteinas, capazes de Ca-
talisar reagOes quImicas e, portanto, de controlar as
atividades do organismo.

Em estagfos ainda mais tardios, particularmente
nos estagios de rickettsia e de bacteria, desenvolve-
ram-se as organelas no interior do organismo, cada
uma delas representando um agregado de compostos
quimicos que sob essa forma desempenham certas
funcOes de forma mais eficiente do que säo capazes os
mesmos compostos, quando dispersos na matriz liqui-
da. E, finalmente, na celula, desenvolveram-se organe-
las ainda mais complexas, das quais a mais importante
é o ?video. 0 micleo distingue a celula das demais for-
mas elementares de vida; essa estrutura permite o fun-
cionamento de urn centro de controle para todas as

mecanismo para a reprodugo de novas celulas, gera-
ca° apOs gerago, cada nova celula tendo, essencial-
mente, a mesma estrutura de seu genitor.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva as partes ffsicas de uma celula tfpica.
2. Enumere os constituintes qufmicos do protoplasma.
3. Quais sgo as principais fungOes das proteinas nas ce-

lulas?
4. Quais sh.-o as principais fungOes dos lipfdios nas celulas?
5. Descreva a membrana celular.
6. Quais sab as fungOes do retfculo endoplasmatico?
7. Qual e a estrutura da mitocOndria e o que existe em seu

interior?
8. Descreva as relagOes do aparelho de Golgi corn o reti-

cule endoplasmatico. •
9. Que tipos de enzimas sab encontradas nos lisossomas e

quais as suas fung6es?
10. Qual e a mais importante substincia funcional encon-

trada no micleo?
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Sistemas Funcionais
da Celula

Resumo

As organelas celulares representam •diferentes sistemas funcionais que mantem a vida da
celula. Entre todos eles, merecem destaque os seguintes:

Ingestab e Digestao dos Nutrientes pela Celt& Muitos dos nutrientes necessarios a
manutengo da vida celular atingem o interior de uma celula pelo processo da endocitose,
quando a membrana envolve o material a ser digerido, formando uma vesicula. Uma vez
completamente formada, a vesicula a solta da membrana celular, migrando para o interior
da celula. A endocitose de grandes partIculas, como, por exemplo, uma bacteria, uma ou-
tra celula, ou tecido em degeneracao, é chamada de fagocitose. Por outro lado, a endoci-
tose de quantidades diminutas de liquid° celular, contendo substancias em solucao, é cha-
mada de pinocitose. Uma vez que a vesicula, tanto a fagocftica como pinocitica, atinge o
interior celular, os lisossomas fundem-se corn ela, para formar uma vesicula digestiva. Nes-
sa vesicula digestiva, multiples enzimas digestivas oriundas do lisossoma digerem o mate-
rial ingerido, tornando-o disponivel para urn use nutritivo pela

Extracdo da Energia dos Nutrientes, a Funcao das Mitocondrias. A maior parte dos
nutrientes que penetra nas celulas atinge, eventualmente, as mitocOndrias, onde reage qui-
micamente corn o oxigénio, para formar moleculas de agua e de gas carbOnico. Durante
esse processo, grandes quantidades do composto rico em energia, o trifosfato de ade-
nosina (chamado simplesmente de ATP), go formadas no interior das mitocemdrias. Uma.
vez formado, o ATP 6 transportado das mitocemdrias para o citoplasma, onde 6 usado
para energizar a maioria das funcOes celulares. Essas funcOes incluem, de modo espe-
cial, (1) o transporte de substancias atraves das membranas celulares, (2) a sintese de novos
compOstos quimicos e (3) realizacao de trabalho mecanico pela celula, sob a forma de
contracab muscular, movimento amebOide, ou motilidade dos cflios celulares.

Sfntese e Formacao das Estruturas Celulares pelo Reticulo Endoplasmatico e pelo
Complexo de Golgi. As extensas superficies membranosas do reticulo endoplasmatico
e do complexo de Golgi sao sede de muitos dos processos sinteticos da  Isso é o re-
sultado da presenca de muitas das enzimas responsaveis por essas sinteses estarem situadas
nessas membranas. De igual modo, ninnero muito grande das estruturas enzimaticas espe-
dais para a sintese de proteinas, os ribossomas, ocorre fixado a grandes areas do reticulo
endoplasmatico, dando a essas regiOes a designago especifica de reticulo endoplasmatico
granular, distinguindo-as das demais regiOes, chamadas de reticulo endoplasmatico liso.
Conforme as proteinas sao sintetizadas pelos ribossomas, a maior parte delas ingressa nos
canals tubulares do reticulo endoplasmatico e é transportada para o complexo de Golgi.
Alem disso, as substancias lipidicas como os carboidratos sao tambem sintetizadas pe-
lo reticulo endoplasmatico e pelo complexo de Golgi, junto corn as proteinas. No com-
plexo de Golgi, todas essas substancias sac) compactadas no interior das pequenas vesi-
culas secretoras, formadas a partir das superficies externas do complexo de Golgi. Algu-
mas delas sao usadas na formacao de novas membranas celulares, outras carregam substan-
cias que vffo ser secretadas atraves a membrana celular para o meio extracelular (como as
secret es glandulares); algumas sao transformadas em lisossomas e outras atendem a diver-
sas fun oes celulares.

7c/
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Movimento Celular — Movimento Amebbide e Motilidade Ciliar. 0 movimento ame-
bOide define o movimento de toda a celula, em relnao ao meio, como, por exemplo, o
movimento dos leucôcitos atraves dos tecidos. Esse movimento comeca corn a emissao de
urn pseudbpode de uma extremidade celular, por adelgnamento da membrana celular
nesse ponto. Em seguida, as demais regioes da membrana celular se contraem, forcando a
maior parte do contetido celular para a regiao do pseudOpode. De modo geral, os pseudo-
podes sao formados em resposta a alguma substancia quirnica, localizada prOxima a urn
ponto da membrana, a substancia quimiotaxica, e o movimento resultante é a quimio-
taxia. Por exemplo, substancias quimiotaxicas sao liberadas pelos tecidos infectados, e
essas substancias promovem a migracao de leucOcitos para . a area infectada, onde ajudam a
debelar a infenao.

Algumas superficies epiteliais do corpo, especialmente as do aparelho respirathrio e das
trompas uterinas, sao revestidas por nirmero imenso de cilios, que sao protrusOes de pon-
tas afiladas, semeihantes a pelos, que se estendem por 3 a 4 micra, acima da superficie ce-
lular, chegando, em alguns casos, a mais de 100 por celula epitelial. Esses crlios movem-se
de modo analog° ao de uma chicotada em uma direcao, corn movimento lento de retor-
no, na direcao oposta. 0 movimento semelhante a chicotada faz com que os liquidos em
contato corn a superficie do epitaio se movam lentamente, acompanhando essa superfi-
cie. No interior de cada existe estrutura de sustentnao formada por värios micro-
tfibulos. Uma internao complexa desses microtithulos, energizada por ATP, produz a mo-
tilidade celular.

Neste capftulo, discutiremos a maioria dos siste-
mas funcionais da celula, mas Bois deles sao ta° im-
portantes que merecem ser discutidos em capftulos
especiais. 0 primeiro deles, a funcao do micleo e de
seus genes no controle da sintese de proteinas, das
renties qufmicas intracelulares e da reproducEo ce-
lular, sera discutido no capftulo seguinte (Cap. 4). 0
segundo, o movimento de substancias atraves da
membrana celular, sera discutido no Cap. 5.

INDIGESTA0 E DIGESTAO DE
I■1 UTRIENTES PELA CELULA

Endocitose — Fagocitose
e Pinocitose

Urn dos meios para as celulas ingerirem materiais es-
tranhos é pela endocitose, o processo pelo qual a
membrana celular engloba matória particulada ou li-
quid° extracelular e seus componentes. Tanto a fag°-

. citose como a pinocitose sao tipos de endocitose.
Por fagocitose define-se a ingestao de materia par-

ticulada de grandes dimensOes pela celula, como a in-
gestao (1) de bacteria, (2) de outra celula, ou (3) par-
ticulas de tecido em degenernao. Por outro lado, a
pinocitose define o processo de ingestao de quanti-
dades diminutas de liquid° extracelular e de substan-
cias nele dissolvidas, sob a forma de pequenas vesf-
culas. As vesiculas pinociticas sao Cab pequenas que
so foram identificadas apOs o advento do microscO-
pio eletrOnico. Ao contrario, a fagocitose é conheci-
da desde os primeiros estudos corn o microscOpio
Optico.

Ocorre fagocitose quando determinados objetos
entram em contato corn a membrana celular. Em ge-
ral, os objetos que possuem carga eletronegativa sao
repelidos, enquanto os corn carga eletropositiva sao
especialmente suscetiveis a fagocitose. A diferenca,
presumivelmente, resulta do fato de que as celulas fa-
gociticas possuem, nas condicOes normais, carga ele-
tronegativa e, como resultado, repelem outros obje-
tos tambem eletronegativos. A maioria dos objetos
particulados normais do liquid() extracelular possui
carga negativa; ao contrario, os tecidos lesados e os
invasores, vindos de fora do organismo, que tenham
sido especialmente preparados para a fagocitose, pela
fixacao de anticorpos — urn processo chamado de
opsonizactio adquirem, comumente, cargas positi-
vas e, por isso, sao fagocitados.

A pinocitose tambem ocorre em resposta a certos,
tipos de substancias que entram em contato corn a
membrana celular. As duas mais importantes sao as
proteinas e as solucOes iemicas concentradas. g espe-
cialmente significativo que as proteinas causem pino-
citose visto que a pinocitose representa o Unico me-
canismo que permite a passagem de quantidades im-
portantes de proteina atraves da membrana celular.

A Fig. 3-1 mostra as etapas sucessivas da pinocito-
se, corn o primeiro contato de três moleculas corn a
membrana celular, corn sua fixacao pelo processo sim-
ples de adsorgao. A presenca dessas proteinas faz com
que fiquem modificadas as propriedades da superfi-
cie da membrana, de modo que essa membrana fique
invaginada nesse ponto e, rapidamente, se feche, en-
globando as mol6culas de protefna. Imediatamente
apOs, a parte invaginada da membrana se soita da su-
perficie celular, formando uma vesicula pinocitica.
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Figura 3-1. Mecanismo de pinocitose.

As ves'iculas fagociticas sao formadas por mecanismo
'emelhante.

0 que faz corn que a membrana celular passe por
todas as modificaciies necessarias a forrnaggo das ye-
siculas pinociticas e fagociticas permanece urn mist&
rio. Entretanto, é sabido que o processo necessita de
energia da celula; essa energia é fornecida pelo trifos-
fato de adenosina, o composto rico em energia, que
sera discutido adiante neste capftulo. Tambem, a
endocitose necessita da presenca de ions calcio no 11-
quido extracelular e, provavelmente, de um mecanis-
mo contratil por microfilamentos, situados logo abai-
xo da membrana celular.

Organelas Digestives da Cdlula —
Os Lisossomas

Quase que imediatamente apOs o aparecimento de
vesicula fagocItica ou pinocitica no interior de

uma celula, urn ou mais lisossomas fixam-se a essa ve-
sicula e transferem suas hidrolases para o interior des-
sa vesicula, como é mostrado na Fig. 3-2. Desse mo-
do, é formad.a uma vesicula digestiva, onde as hidro-
lases comecam a hidrOlise das proteinas, do glicog6-
nio, dos lipidios, dos acidos nucleicos, dos mucopolis-
sacarfdios e de outras substancias, presentes no inte-
rior da vesicula. Os produtos dessa digestgo sao mole-
culas pequenas de aminoacidos, de glicose, de acidos
graxos, de fosfatos etc. que podem difundir-se atraves
da membrana da vesicula para o citoplasma. O que
resta da vesicula digestiva, chamado de corpo resi-
dual, representa a totalidade das substancias ngo di-
geriveis. Na maior parte dos casos, a finalmente extru-
dado atraves da membrana celular, por urn processo
chamado de exocitose, que é, em sua esséncia, o opos-
to da endocitose.

Dessa forma, os lisossomas podem ser charnados de
organelas digestives das celulas.

Regiess5o dos Tecidos e AutOlise Celular. Muitas
vezes, os tecidos corporais regridem ate uma dimen-
sgo menor. Por exemnlo. isso ocorre no atero anOs

uma gravidez, em natisculos durante longos periodos
de inatividade e nas mamas, apOs period() de lacta-
go. Os lisossomas sao os responsaveis pela maior
parte dessa regressgo.

Outra func go especial dos lisossomas é a remocao
de celulas lesadas ou de partes lesadas de tecidos — ce-
lulas lesadas por calor, por frio, por trauma, por agen-
tes quimicos ou por qualquer outro fator. A lesao
celular faz corn que os lisossomas se rompam e as hi-
drolases assim liberadas comegam imediatamente a
digerir as substancias organicas circundantes. Se a le-
sao é moderada, apenas uma parte da celula sera re-
movida, seguida por reparo da estrutura celular. En-
tretanto, se a lesgo é grave, toda a celula sera digeri-
da, um processo chamado de autOlise.

Os lisossomas tambern contem agentes bacterici-
dal que podem matar as bacterias fagocitadaS antes
que possam causar lea° celular. E, nos lisossomas,
existem enzimas armazenadas que, quando liberadas
no citoplasma, podem digerir goticulas de gordura ou
granulos de glicogênio, tornando os lipidios e o glico-
gdnio disponiveis para o use celular ou em outra parte
do corpo. Na falta dessas enzimas, o que pode ocorrer
em certos tipos de distfirbios genáticos, quantidades
imensas de lipidios e de g,licogdnio podem ficar
acumuladas nas celulas de muitos Orgos, especial-
mente nas do figado, favorecendo a morte precoce.

EXTRAQAO DA ENERGIA DOS
NUTRIENTES A FUNQA0
DAS MITOCONDRIAS

Os principais nutrientes de onde as celulas extraem
energia sao o oxigenio e urn ou mais tipos de alimen-
tos. A Fig. 3-3 mostra o oxigênio e os alimentos —

acidos graxos e aminodcidos — penetrando em

Figura 3-2. Digestdb de substancias na vesicula pinocItica por
enzimas derivadas dos lisossomas. (Reproduzido corn modifi-
cagdo de C. De Duve, em Lysosomes, ed. por Reuck e
enmp.ent, React-rya, T a ne,1
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A energia liberada dos nutrientes d usada na forrnac-go
do trifosfato de adenosina, geralmente designado pela
sigla ATP, cuja formula estrutural é

uma caula. Em seu interior, essas substancias alimen-
tares reagem quimicamente corn o oxigenio, sob a in-
fluencia de varias enzimas que controlam a intensida-
de e a velocidade dessas reagOes, canalizando a energia
liberada para urn fim adequado.

Formagbo do Trifosfato de
Adenosina (ATP

Figura 3 -3. Formaglo de trifosfato de adenosina na celula
mostrando que a maior parte do ATP é formada nas mito-
cOndrias.
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bem mais que a energia armazenada no tipo mêdio
de ligago qufmica da maior parte dos compostos or-
ganicos, o que justifica a expressa-o "ligacffo de alta-
energia". Ainda mais, a ligacffo-fosfato de alta energia
é extremamentè labil, de modo que pode ser quebra- .
da instantaneamente, sempre que houver necessidade
de energia para a promogo de outras reacOes celu-
lares.

Quando o ATP libera sua energia, é perdido urn
CO2 coaf radical de acid° fosfOrico, corn a formapo do difosfa-

to de adenosina (ADP). Entab, a energia extraida dos
H20 nutrientes permite a rend .° do ADP corn acido fosfO-

rico, em recombinac-do para formar novo ATP; esse
processo pode ocorrer repetitivamente. Par essas ra-

o ATP tern sido chamado de moeda energetica
da pois pode ser consumido e refeito por vezes
repetidas.

Processor Quirnicos na Formacdo de ATP-- 0 Pa-
pel das MitocOndrias. A maior parte do ATP forma-
do na cêlula é sintetizada nas mitocOndrias, urn pro-
cesso que sera descrito, em detalhes, no Cap. 31. Pelo
momento, o processo, em linhas gerais, é o seguinte:
os diversos alimentos sao inicialmente digeridos no
aparelho digestivo de uma pessoa, produzindo glico-
se, acidos graxos e aminoacidos. Principalmente nes-
sas formas, sao transportados ate as cólulas. Nas celu-
las, ao eventualmente convertidos em acetil-co-A
que, no interior das mitocemdrias, é desdobrado em
atomos de hidrogênio e gas carbemico : 0 gas carbei-
nico difunde-se para fora das mitocemdrias e, final-
mente, para fora das celulas. 0 atom° 'de hidrogénio
combina-se corn substancias carreadoras e é transpor-
tado para as cristas, mostradas na Fig. 3-4, que proe-
minam para o interior das mitocOndrias. Fixadas a
essas cristas existem enzimas oxidativas bem coma
glObulos protrusos de ATPase, a enzima que catalisa
a conversao do ADP em ATP. As enzimas oxidativas,
por serie de reacOes seqiienciais, fazem corn que os
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0 ATP é urn nucleoadio, formado pela base ni
trogenada adenina, o actIcar pentose ribose , e tr6s ra-
dicals fosfato. Os dois iiltimos radicais fosfato sao
presos ao restante da molecula por ligacOes-fosfato
de alta-energia, que sao representadas pelo simbo-
lo . Cada uma dessas ligacOes contern cerca de
8.000 calorias por mol de ATP, nas condicoes fisicas
do corpo (7.000 calorias nas condicOes padrffo), que

Ribossomo SINTESE
PROTEICA

CONTRACAO MUSCULAR

Figura 3-4. Uso de trifosfato de adenosina no suprimento de
energia para as tres maiores fung5es celulares: (1) transporte
atraves da membrana, (2) sintese proteica; e (3) contragdo
muscular.
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atomos de hidrogenio reajam corn o oxigdnio. Duran-
te essas reacOes, a energia liberada pela combinacaa
do hidrogenio corn o oxigdnio é usada para ativar a
ATPase e dirigir a rend° para producao de imensas
quantidades de ATP, a partir do ADP. Em seguida, o
ATP é transportado para fora da mitocemdria e para
todas as partes do citoplasma e do nucleoplasma,
onde sua energia é utilizada para energizar as funcoes
celulares.

Usos do ATP para o
Funcionamento Celular

modo quase exclusivo, onde quer que seja necessa-
rio na cdlula. Para substituir o ATP utilizado pela
lula, reacOes quimicas muito mais lentas fracionam os
carboidratos, os lipidios e as proteinas, utilizando a
energia assim obtida para formar o novo ATP.

SINTESE E FORMACAO DAS
ESTRUTURAS CELULARES
PELO RETICULO ENDOPLASMATICO E
PELO COMPLEXO DE GOLGI

0 ATP 6 usado para a producaa de tres categorias de
funceies celulares: (1) transporte atravês de membra-
nas, (2) sintese de compostos quimicos, em toda a cd-
lula e (3) trabalho mectinico. Esses tres usos do .ATP
sao mostrados na Fig. 3-4: (a) para fornecer energia
)para o transporte de sOdio atravds da membrana ce-
lular, (b) na promocab da sintese de proteinas pelos
ribossomas e (c) para suprir a energia necessaria du-
rante a contrac -do muscular.

Mem do transporte de sOdio atravds da membrana
celular, a energia do ATP é necessdria para o transpor-
te de Ions sOdio e, em certas cdlulas, de ions calcio,
de ions fosfato, de ions cloreto, de Ions urato, de
Ions hidrogenio e de muitas outras substancias espe-
ciais. 0 transporte atravds de membranas a tab im-
portante para a funcao celular que algumas celulas,
como, por exemplo, as cdlulas dos ttibulos renais, uti-
lizam ate 80% do ATP que formam, para apenas essa
funcao.

Aldm de sintetizar proteinas, as c6lulas tamb6m
sintetizam fosfolipidios, colesterol, purinas, pirimi-
dinas, e urn grande ninnero de outras substancias. A
sintese de praticamente qualquer composto demanda
)1ergia. Por exemplo, uma Unica molecula de protei-
n pode ser formada por varios milhares de aminoaci-
dos, ligados entre si por ligaccies pepticas; a formacao
de cada uma dessas ligacOes necessita da ruptura de tres
ligaVies ricas em energia; assim, muitos milhares de mo-
leculas de ATP devem liberar sua energia para a forma-
cab de uma moldcula de proteina. Em verdade, algumas
cdlulas utilizam cerca de 75% de todo o ATP formado
na cdlula simplesmente para sintetizar novas compos-
tos; isso é verdade, especialmente, durante a fase de
crescimento celular.

0 Ultimo use de importancia primal-la do ATP e o
de suprir energia para que as cdlulas especializadas
realizem trabalho meanie°. Veremos, no Cap. 7, que
cada contragab de uma fibrila muscular necessita de
quantidades imensas de ATP. Outras caulas realizam
trabalho 'meanie° por dois outros meios, por movi-
men to amebOide e ciliar; ambos serao descritos adian-
te neste capitulo. A fonte de energia para todos esses
tipos de trabalho mecanico é o ATP.

Em resumo, portanto, o ATP esta sempre dispo-
nivel para liberar energia corn muita rapidez e de

A sintese da maior parte das substancias intracelulares
cameo no reticulo endoplasmatico, mas os produtos
formados nesse reticulo endoplasmatico sao transfe-
ridos, em seguida, para o complexo de Golgi, onde
sao ainda mais processados, antes de serem liberados
na cOlula. Mas, primeiro, vamos destacar os produtos
especificos que sao sintetizados nas poroes especiais
do reticulo endoplasmatico e do complexo de Golgi.

Formacdo de Proteins pelo Reticulo Endoplas-
matico Granular. 0 reticulo endoplasmatico granu-
lar é caracterizado pela presenca de grande mimero de
ribossomas fixados as superficies externas da mem-,
.brana do reticulo. Como discutiremos no capItulo se-
guinte, as moldculas de proteinas sao sintetizadas no
interior da estrutura do ribossoma. Ainda mais, os
ribossomas extrudam muitas das moldculas sintetiza-
das de proteina nab para o hialoplasma, mas, sim,
atraves da membrana do reticulo, para a matriz endo-
plasmAtica.

Nessa matriz endoplasmdtica, as mole'culas de pro-
teina sao processadas ainda mais, durante os mimitos
seguintes. Na presenca das enzimas da parede do reti-
culo endoplasmatico, as moleculas lineares de protei-
nas sao muitas vezes dobradas e/ou enroladas e mo-
dificadas de muitas outras maneiras. Aldm disso, a
maior parte delas é rapidamente conjugada corn radi-
cais carboidratos para formar glicoproteinas.

Sintese de Lipidios e Outras FuncOes do Reticulo
EndoplasmAtico Liso. 0 reticulo endoplasmatico
so sintetiza muitos lipidios, inclusive fosfolipfdios e
colesterol, ao invds de proteinas. Os fosfolipielios e o
colesterol sao rapidamente incorporados a dupla Ca-
mada lipidica do prOprio reticulo endoplasmatico, o
que faz corn que esse reticulo endoplasmatico liso
cresca continuamente. Contudo, pequenas vesiculas
estab sendo sempre formadas por esse reticulo endo-
plasmatico liso. Veremos, adiante, que essas vesiculas,
em sua malaria, migram rapidamente para o comple-
xo de Golgi.

Outras funcOes importantes do reticulo endoplas-
matico sao:

1. Contern as • enzimas que control= a hidrOlise do
glicogdnio quando o glicogdnio precisa ser usado
para energia.
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2. Cont6m grande mimero de enzimas que sao capa-
zes de detoxificar substãncias que sao lesivas a ce-
lula, como, por exemplo, os medicamentos. Reali-
za essa funcgo por coagulacgo, oxidacgo, hidrOlise
e conjugacgo corn acid° glicurOnico e por muitos
outros meios.

3. Pode sintetizar varios radicais carboidratos que sao

usualmente conjugados com proteins, para for-
' mar glicoprotefnas.

FUNQOES DO COMPLEXO DE GOLGI

Embora a principal funcgo do complexo de Golgi seja
a de processar substãncias clue foram formadas no re-
ticulo endoplasmatico, tambem tern a capacidade de
sintetizar determinados carboidratos que nao podem
ser formados nesse reticulo endoplasmatico. Isso é es-
pecialmente verdade para o acid°  para a fruto-
/se e para a galactose. Alem disso, tambem pode pro-
vocar a formach.-o de polfmeros de sacarfdios, os mais
importantes deles sendo o acid° hialurtmico e o sulfa-
to de condroitina. Algumas das muitas funcOes do dci-
do hialuthnico e do sulfato de condroitina, no orga-
nismo, sao as seguintes:

1. Sao os componentes principais dos proteoglicanos,
secretados no muco e em outros produtos glandu-
lares.

2. Sao os principais componentes da substincia fun-
damental dos espacos intersticiais, atuando como
urn "enchimento" entre as fibras coldgenas e as ce-
lulas.

3. Sao os principais componentes da matriz orgánica
na cartilagem e no osso.

Processamento das Secrecties Endoplasmaticas
pelo Complexo de Golgi — a Formacao de Vesiculas
Intracelulares. A Fig. 3-5 resume as principais fun-
goes do reticulo endoplasmatico e do complexo de
Golgi, mostrando, tambem, a formac go de vesiculas

RETICULQRETICULO ENDOPLASMATICO COMPLEXOEN DOPLASMATICO DE GOLGI
RUGOSO LISO

Figura 3-5. Formagffo de proteinas, lipiclios e vesiculas celula-
res pelo reticulo endoplasmatico e pelo complexo de Golgi.

secretoras pelo complexo de Golgi. Conforme as
substAncias sao formadas no reticulo endoplasmatico,
em especial as proteinas, elas sao transportadas pelos
tfibulos para as regiCes do reticulo endoplasmatico
liso que ficam mais prOximas do complexo de Golgi.
Nesses pontos, pequenas vesiculas "transportadoras",
formadas pelo reticulo endoplasmatico liso, continua-
mente se soltam e difundem para as camadas proxi-
mais do complexo de Golgi, carregando em seu inte-
rior as proteinas e demais produtos que foram sinteti-
zados. • Essas vesiculas, instantaneamente, fundem-se
corn o complexo de Golgi e seu contefido 6 liberado
nos espagos vesiculares dessa estrutura. Usualmente,
nesse ponto, alguns radicais carboidratos sao adiciona-
dos as secre96es, mas, em geral, a principal funcgo do
complexo de Golgi 6 a de compactar as secrecOes do
reticulo endoplasmatico em massas muito concentra-
das. Conforme essas secrecCes passam para as cama-
das distais do • complexo de Golgi, essa compactacgo
e o processamento continuam, de modo que, na ca-
mada mais distal, vesiculas, grandes e pequenas, sao
continuamente liberadas pelo complexo de Golgi,
transportando em seu interior as substdncias secreta-
das compactadas, e difundindo, ent

-g
o, pelo interior

da caula.
Para se ter uma ideia do decurso temporal desses

processos, se uma cêlula glandular 6 imersa em solu-
cgo de aminodcidos radioativos, moleculas de protef-
na radioativas e ream-formadas podem ser detecta-
das no reticulo endoplasmatico dentro de 3 a 5 mi-
nutos. Dentro de 20 minutos, essas moleculas rec6m-
formadas de protefna sao identificadas no complexo
de Golgi e, dentro de 1 a 2 horas, as proteinas radioa-
tivas sao secretadas pela celula.

Em célula muito secretora, as vesiculas formadas
pelo complexo de Golgi sao, em sua grande maioria,
vesiculas secretoras, contendo, especificamente, as
substáncias proteicas que devem ser secretadas atra-
yes da membrana celular. Essas vesiculas difundem-
se ate a superffcie, fundindo-se corn a membrana celu-
lar e esvaziam seu contefido para o exterior, por urn
mecanismo chamado de exocitose, que 6, essencial-
mente, o oposto da endocitose.

Por outro lado, algumas das vesiculas sao destina-
das ao use intratelular. Por exemplo, regiOes especia-

lizadas do complexo de Golgi formam os lisossomas,
que já foram discutidos.

MOVIMENTO CELULAR

Indiscutivelmente, o tipo mais importante de movi-
mento celular que ocorre• no corpo é o das celulas
musculares especializadas que ocorre nos mtisculos
esqueletico, cardiac° e liso, forrnadores ,de quase 50%

de toda a massa corporal. Entretanto, dois outros ti-

pos de movimento ocorrem em outras células, o movi-
mento amebOide e a motilidade ciliar.
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Movimento AmebOide.

0 movimento amebOide define o movimento de toda
uma celula em relagaa a seu ambiente, como o movi-
mento dos leucOcitos atraves dos tecidos. Tipicamen-
te, o movimento amebOide comeca- corn a protrusao
de urn pseudOpode em uma extremidade da celula. 0
pseudOpode 6 projetado para bem adiante da celula e,
em seguida, o restante da celula desloca-se em sua di-
recao. Antigamente, acreditava-se que o pseudopode
que era projetado fixava-se a seu substrato e, em se-
guida, puxava a celula para si. Entretanto, estudos re-
centes. tem modificado essa imagem em fungo do
conceito de "fluxo", que é mostrado na Fig. 3-6.
Acredita-se, atualmente, que o movimento amebOide
seja resultante do seguinte mecanismo: a parte mais
externs do citoplasma esta no estado de gel, e re-
cebe a designacao de ectoplasma, enquanto que

pc To central esta no estado de sol, sendo cha-
mada de endoplasma. No ectoplasma, existem nu-
rnerosos microfilamentos formados por actomiosina,
utna proteina de alta contratilidade, praticamente
[,dentica a que é encontrada no. mtisculo. Portanto,
:xiste, nas condicOes normais, uma tendencia perma-
aente para o ectoplasma se contrair. Contudo, em res-
aosta a estimulo fisico ou quimico, o ectoplasma em
arm das extremidades da celula toma-se fino e pouco
spesso, o que permite que urn pseudOpode proemi-

le em dirego ao estimulo quimiotaxico. Mas, o ecto-
gasma, na extremidade oposta da celula, se contrai e
Lesloca-se em direcao ao centro da celula. Ai chegan-
lo, transforma-se, passando do estado de gel para o
le sol, tornando-se endoplasma, que "flui" para o
seudOpode. Ao atingir a extremidade pseudopOdica
a celula, o endoplasma flui pelos lados da celula,
Drrnando, de novo, ectoplasma. Conseqiientemente,
m u _) extremidade da celula o ectoplasma esta con-
Lnuamente passando de gel a sol, enquanto, nos lados
o pseudOpode, novo ectoplasma esta sendo forma-
o. A repetigo continuada desse processo faz corn
ue a celula se mova em direcao da projecao do pseu-
'Opode. Pode-se facilmente compreender que esse
lovimento de fluxo no interior da celula 6 analogo
o movimento continuo da esteira de urn trator.

tracao 00 Deslizamento do Extensdo do
oplasma endoplasma pseudapode

MOVIMENTO CELULAR

Figura 3-6. Movimento amebOide celular.

Tipos de Celulas corn Movimento AmebOide. 0 ti-
po mais comum de celula corn movimento amebOide,
no corpo humano, é representado pelos leucOcitos,
que passam do sangue para os tecidos, sob a forma de
macrefagos ou de microfagos teciduais. Entretanto,
muitos outros tipos de celulas podem-se deslocar por
movimento amebOide sob certas circunstancias. Por
exemplo, fibroblastos podem-se deslocar para areas
lesadas, a fun de reparar o dano e, mesmo algumas ce-
lulas germinais da pele, embora sejam, nas condicOes
normais, completamente sesseis, podem-se deslocar
para areas feridas da pele, para fechar o corte.

Controle do Movimento AmebOide — a "Quimio-
ta)da". 0 fator mais importante que, na maioria das
vezes, desencadeia o movimento amebOide 6 o apare-
cimento de determinadas substancias quimicas nos te-
cidos. Esse fenOmeno é chamado de quimiotaxia e a•
substancia quimica que o causa 6 chamada de substdn-
cia quimiotaxica.

MOTILIDADE CILIAR

Urn segundo tipo de movimento celular, a motilidade
ciliar, é o encurvamento dos cilios situados por toda a
superficie celular, como nas vias respiratOrias e nas
trompas uterinas do aparelho reprodutor. Como 6
mostrado na Fig. 3-7, urn cilio tern a aparencia de urn
fib de cabelo, extremamente pequeno, corn ponta
muito afilada, projetando-se por 3 a 4 micra (micro-
metros) acima da superficie celular. *De uma -Unica ce-
lula, podem-se projetar muitos ethos.

0 cflio 6 externamente revestido por membrana
celular e 6 sustentado por onze filamentos microtubu-
lares, sendo que nove sao duplos, situados paralela-
tnente em tomb da periferia do cilio, enquanto que
dois filamentos simples ocupam a posicao central,
como 6 mostrado no corte transverso da Fig. 3-7.
Cada cilia é uma expansaa da estrutura que jaz logo
abaixo da membrana celular, chamado de corpo basal
do

No detalhe da Fig. 3-7, é mostrado o movimento
do cilio. 0 cflio move-se para diante, corn urn deslo-
camento rapid°, repetido de 10 a 17 vezes por se-
gundo, curvando-se muito acentuadamente, no pon-
to em que emerge da superficie celular. Em seguida,
move-se para tras, muito lentamente, como em uma
chicotada. 0 movimento rapid° faz com que o fluido
adjacente a celula seja deslocado na direcao do movi-
mento do cilio, enquanto que o movimento lento, na
direcao oposta, quase que nab tern efeito sobre o 11-
quido. Como resultado, o liquid° esta sendo conti-
nuamente propelido na direcao do movimento para
diante. Visto que a maioria das celulas ciliadas possui
whiter() muito grande de ethos em sua superficie, e
dado que as celulas ciliadas que revestem uma supeffi-
cie ficam orientadas em direcao imica, a motilidade
ciliar representa mecanismo bastante satisfatOrio para
mover liquidos de uma parte dessa superficie para ou-
tra, como, por exempla, para mover o muco para fora
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Figura 3-7. Estrutura e fungdo do cilio. (Reproduzido corn
modificagab de Satir:Sci. Amer., 204 [2]:108, 1961.)

dos pulmoes ou para mover o Ovulo ao longo da trom-
pa uterina.

Mecanismo da Motilidade Car. Embora riff() se-
ja conhecido o mecanismo preciso desse processo, sa-
bemos o seguinte: primeiro, os nove tirbulos duplos
sao todos interligados entre si por sistema complexo
de ligacOes eruzadas de proteina. 0 complexo total,
formado pelos taulos e pelas ligagOes cruzadas, for-
ma o axonema. Segundo, mesmo alp& remocao da
membrana e destruicao de outros elementos ciliares,
exceto o axonema, o ctlio ainda pode mover-se, sob
determinadas condicOes. Terceiro, existem duas con-
dicOes necessarias para a movimentago continua do
axonema, apOs a remocao das outras estruturas cilia-
res: (1) presenca de ATP e (2) condicOes iOnicas ade-
quadas, em especial, as concentracOes de magnesio e
de calcio. Quarto, o cilio continuard a ter motilidade,
mesmo apOs sua retirada da celula. Quinto, quando o
alio se desloca para a frente, os tiibulos da parte an-
terior deslizam para a ponta do cilio, enquanto os da
parte posterior permanecem em seus lugares. Sexto,

trés bravos de proteina corn atividade ATPase
conectam cada tirbulo duplo a seu vizinho.

A partir da informago acima, tern sido postulado
que a liberago de energia do ATP, em contato corn a
ATPase dos bravos transversos, faz corn que esses bra-
cos "migrem" ao longo da superficie dos ttibulos
adjacentes. Se isso ocorre simultaneamente nos dois
lados do axonema, de modo sincronizado, os tirbulos
da frente deslizam para fora, enquanto os de tras per-
manecem parados. Dada a estrutura elastica do axone-
ma, obviamente o resultado sera a curvatura do cilio.

Visto que muitos cilios de uma superficie celular
se contraem simultaneamente, como uma onda, pre-
sume-se que urn sinal sincronizante — talvez urn sinal
eletroquimico que passe pela superficie celular — seja
transmitido de duo a cilio. 0 ATP necessario para a
motilidade ciliar é fornecido por mitocOndrias situa-
das junto a base dos cilios, de onde o ATP difunde-
se para seu interior.

Reproducão dos Chios. Os cilios possuem a ca-
racteristica peculiar de se reproduzirem. Isso é reali-
zado por meio do corpo basal, que é praticamente
igual ao centriolo, uma importante estrutura para a
reproducao da celula, como veremos no capftulo se-
guinte. 0 corpo basal, como o centriolo, tern a capa-
cidade de se reproduzir, por mecanismo ainda nab
conhecido. ApOs se ter reproduzido, cada novo corpo
basal forma urn novo cflio na superficie celular.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva a pinocitose e a fagocitose.
2. Como os lisossomas participam da forma0o da .vesfcula

digestiva?
3. Descreva a fungal) do trifosfato de adenosina na celula e

sua relacEo corn as mitocandrias.
4. Quais os principais usos de ATP pela celula? •
5. Quais sao os papeis do reticulo endoplasm4tico e do com-

plex() de Golgi na secrego de protefnas?
6. Quais as fungOes desempenhadas pelo reticulo endoplas-

matico em relacffo a secrecdo de lipidios e a liberagdo de
glicose pelo glicogenio?

7. Descreva os mecanismos do movimento amebOide e da
motilidade ciliar.
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Controle Genetico
da Funcao Celular
A Sintese de Proteinas
e a Reproduceio Celular

Resumo

0 rulcleo é o centro controlador da celula. 0 mecanismo basic° desse controle e o se-
guinte: Existem cerca de 100.000 tipos diferentes de genes localizados no micleo de cada
celula. Esse genes ao formados por moleculas do acido desoxirribonucleico (ADN) que fi-
cam grupadas em 23 pares de c romossomas. 0 ADN regula a funcffo celular pelo controle
da fonnago de proteinas pela celula. Algumas dessas proteinas, por sua vez, .sao enzimas
que promovem as reagOes qulmicas especfficas no interior da celula, enquanto outras sao
proteinas estruturais que formam boa parte da estrutura da prOpria celula.

0 controle da sintese de proteinas cOmeca com a formacffo do acido ribonucleico
(ARN) no aide°, sob o controle do ADN. Em verdade, sao formados tres tipos diferentes
de ARN, todos eles difundindo do interior do micleo para o citoplasma, desempenhando
pap& especificos na formacao das proteinas. 0 ARN ribossOmico forma grande parte da
estrutura do ribossoma, as organelas citoplasmaticas, onde ocorre, na realidade, a sintese
das proteinas. 0 ARN transferidor fixa-se a aminoacidos especfficos no citoplasma e os
transfere para o ribossoma, onde sao combinados em seqiiencia para formar a cadeia pro- .
têica. 0 ARN mensageiro é uma longa molecula que, em termos literais, passa ao longo do
ribossoma e, enquanto isso acontece, é determinada a. seqiiencia dos diferentes aminoaci-
dos na molecula de proteina que esti sendo sintetizada.

Cada molecula de ADN é formada por longa seqilencia de centenas a milhares de nu-
cleotidios. Cada grupo de tres nucleotidios dessa seqiiencia forma o codinome •que pro-
voca a inclusao de tipo imico de aminoacido na molecula de proteina que é o produto fi-
nal desse processo. As moleculas de ARN tambem sao formadas por seqiiencias de nucleo-
tidios, mas esses nucleotidios sao ligeiramente diferentes dos que formam o ADN. 0 co-
digo no ADN, para o seqilenciamento de aminoacidos, a passado para o ARN mensageiro
qnando este é formado, de novo, corn tres nucleotidios — formando o colon, atuando
para incluir um imico arninoacido na molecula. Esse processo é chamado de transcriclo.
Em seguida, conforme o ARN mensageiro passa pelo ribossoma, fazendo corn que amino-
acidos reajam entre si para formar a molecula de proteina, o processo é chamado de tra-
ducdo.

Em determinado instante, apenas proporcao bastante pequena dos genes de uma celula
esti ativa. Essa atividade genica é controlada por mecanismos intracelulares de feedback.
Por exemplo, quando um determinado componente quimico d i celula escasseia, o conjun-
to de genes que controla sua formacaO — um grupo de genes chamado de operon torna-
se ativo, e glandes quantidades dessa molecula sao formadas, ate que seja restabelecida sua
concentracao adequada. Em seguida, a molecula formada, por meio de feedback negativo,
promove a repressdo do operon, o que faz cessar sua formacffo.

A reproduccio celular tambem é controlada por mecanismo genetic°. A primeira etapa
da reproduca° celular é a formacffo de urn conjunto em duplicata das moleculas de ADN,
um processo que é chamado de replicacdo do ADN. Isso tambem provoca a replicaccio de

37



Os Genes

Os genes, de que existem cerca de 100.000 tipos dife-
rentes nas celulas humanas, ficam contidos em mole-

FISIOLOGIA CELULAR
todos os cromossomas da celula. Quando um conjunto c

ompleto de novos cromossomasesta formado, a celula se divide em duas celulas-filhas, o que é o processo da 
mitose. Paraque todas as etapas mecdnicas do processo de divisao celular possam ocorrer, os 

centrio-los da celula-mane formam extenso sistema de microtiibulos proteicos, que é o 
aparelhomitOtico. Esse aparelho serve como uma estrutura rigida, no interior da celula, que tracio-

na os dois conjuntos de cromossomas em direcOes opostas, afast

ando-os, o que permite aformagao de dois niicleos e, eventualmente, a divisao da celula em duas novas celulas.
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Quase todo mundo sabe que os genes controlam a h
reditariedade de pais a Mhos, mas a maioria das pe
soas na° compreende que os mesmos genespcontrolam
a reproducao e o funcionamento dia-a-dia de todas a
celulas. Os genes controlam o funcionamento das ce
lulas ao determinarem quais substancias sera° sinteti-
zadas por essas celulas — quais estruturas, quais enzi-
mas, quais moleculas.

A Fig. 4-1 mostra o esquema geral do mecanismo
de controle do funcionamento celular pelos genes. Ca-
da gene, que é urn acid° nuclaico, chamado de dcido
deso

xirribonucldico (ADN), controla automaticamen-
te a formacao de outro 4cido nucleic°, o dcido ribo-
nucleic° (ARN) que se difunde por toda a celula, re-
gulando a formaea° de urna proteina especifica. Algu-
mas dessas proteinas sao proteinas estruturais que, as-
sociadas a diversos lipidios, formam a estrutura das
vArias organelas que foram discutidas no capitulo an-
terior. Mas, indubitavelmente, a maioria das proteinas
é de enzimas, que catalisam as diferentes rea es qui-
micas na celula. Por exemplo, as enzimas promovem
todas as reacties oxidativas que fornecem energia a ce-
lula, bem como promovem a sintese de diferentes ti-
pos de substancias quimicas, como os o gli-
cogénio, o trifosfato de adenosina e muitos outros.

e- culas longas, he
licoidais, corn duplo fi

lament° des.
 ADN, e corn peso molecular que, em geral, atinge al-

guns milhOes. Um s
egmento muito curto de uma 

Bes-
s
 sas moleculas é mostrado na Fig. 4-2. Essa molecula

formada por diversas substancias quimicas bastantesimples, d
ispostas de modo regular, como é explicadonos paragrafos seguintes.

Elementos lidsicos do ADN. 
A Fig. 4.3 

mostraos compostos quimicos basicos que compOem 
oADN. Esses co

mpostos sao: (1) o dcido fosfOrico, (2)um acticar, chamado de deso
xirribose e (3) quatro 

ba-ses nitrogenadas: 
adenina, guanina, timina

to as 

e citosina.O acid° fosfOrico e a de
soxirribose formam os dois fi-

lamentos helicoidais do ADN, enquan
bases 111-cam entre os filamentos, l

igando-os entre si.Os Nucleotifdios . 0 prirneiro estagio na 
forma-go do ADN é a. c

ombinaca° de uma molecula de 
aci-do fosfOrico corn uma molecula de des

oxirribose ecorn uma das quatro bases, para forinar um 
nucleo-tidio. 

Assim, quatro nucleotidios diferentes podem
ser formados, um para cada tipo de base: os 

dcidosadenllico, timidllico, guanllico e citidilico. A Fig. 44mostra a estrutura quirnica do acid° adenine°, en-quanto a Fig. 4-5 mostra os s
imbolos que sao 

usadospara representar cada urn dos quatro nucleotidiossicos que formam o ADN.

Tambem deve ser notado na Fig. 4-5 que os 
nu-cleotidios sao divididos em dois 

pares comp
lernenta-res.. (1) os acidos adenine

° e timidllicoformam urnpar e (2) os acidos guanine
° e citidl

licoformam o ou-tro. As bases de cada par podem-se fixar, frouxamen-te (por pontes de hi

drogdnio), entre si, o que repre-

Gene (ADN)

Fl
Formagdo de ARN

V •
Formagdo de proteina

I

Estrutura celular Enzimas celulares

Fungâo celular

Figura 4-1. Esquema geral pelo qual os genes controlam a
funcffo celular.
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o bases purinicas e piri
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deter-minam o "cOdigo" do gene.
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PAR # 1

DESOXIRRIBOSE:

—P—D-

(Acid() adenilico) (Acid° timidilico)

PAR # 2•

—P---D-

(ACido guanflico) (Acid() citidilico)

senta o mecanismo que faz corn que os dois filamen-
tos do ADN fiquem unidos.

Organizacao dos Nucleotidios na Formacao do•
ADN. A Fig. 4-6 mostra o modo. como mimeros
midtiplos de nucleotfdios sao ligados entre si para
formarem os filamentos de ADN. Deve ser notado
que os nucleotfdios sao ligados de modo tal que as
rnoleculas de acid° fosfOrico e de desoxirribose ficam
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Figura 4-5. CombinacOes dos blocos formadores do ADN na
constituicab de nucleotfdios. (A, adenina; C, citosina; D, de-
soxirribose; G, guanina; P, acid° fosfOrico; T, timina). Obser-
ve que existem quatro nucleotfdios basicos que formam o
ADN e que estes ocorrem sempre juntos, em dois pares.

alternadamente uma apOs a outra, em cada filamento
do ADN, e que esses filamentos sao mantidos unidos
por pontes de hidrogenio entre os respectivos pares de
bases complementares. Dessa forma, na Fig. 4-6, a se-
qtiencia dos pares complementares de bases é CG, CG,
GC, TA, CG, TA, GC, AT e AT. Dada, a pequena resis
fencia das pontes de hidrognio, os dois filamentos
podem-se afastar com b.astante facilidade, e o fazem,
muitas vezes, durante o curso de sua funcao na celula.

Agora, para colocar o ADN da Fig. 4-6 em sua
perspectiva Mica adequada, precisa-se apenas de pe-
gar as duas extremidades dos filamentos e torcé-los
ate formarem uma Em cada volta completa da
lace do ADN existem dez pares de nucleotfdios, Co-
mo foi mostrado na Fig. 4-2.

0 Cod igo Genetic°

A importancia do ADN reside em sua capacidade de
controlar a formacab de outras substâncias na celula.
Isso é realizado por meio do chamado cOdigo geneti-
co. Quando os dois filamentos de uma molecula de
ADN sao afastados, as bases que se projetam de cada
filamento ficam expostas. Sao essas bases que se pro-
jetam que formam o cOdigo.
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Figura 4-4. Acido .adenflico, urn dos nucleotfdios que for- Figura 4-6. Combinac g.o dos nucleotfdios desoxirribose na
marn ADN. formaeffo do ADN.
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Figura 4-7. Combinagffo de nucleotidios de
ribose corn urn filamento de ADN para for-
mar a molecula do icido ribonucleic°
(ARN) que transporta o c6digo do ADN do
gene para o citoplasma.
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As pesquisas nos atimos anos tem demonstrado
que os charnados codinomes consistem em "trincas"
de bases — isio é, cada tres bases sucessivas formam
urn codinome. E a seqiiencia dos codinomes contro-
lam a seqiiencia de aminoacidos de uma molecula de
proteina durante sua sintese na cdlula. Deve ser nota-
do na Fig. 4-6 que cada urn dos filamentos de ADN
carrega seu prOprio cOdigo genetic°. Por exemplo, o
filamento de cima, da esquerda para a direita, tern o
codigo genetic° GGC, AGA, CTT, estando esses co-
dinomes separados por setas nessa figura. Conforme
seguirmos esses codinomes nas Figs. 4-7 e 4-8, vere-
mos que esses tees codinomes sac) responsäveis pela
colocicgo dos tres aminoacidos, prolina, serina e del-
do glutdmico, em uma molecula de proteina. Ainda
mais, esses tires aminoacidos sergo colocados na mo-
lecula de protelna, urn apOs o outro, na mesma ordem
em nue o cOdigo genetic° esti na molecula do ADN.

ACIDO RIBONUCLEICO (ARN) - 0
PROCESSO DE TRANSCRIcAo

Visto que a maior parte de todo o ADN celular esta
localizada no nftcleo, e como a maioria das funcOes
celulares ocorre no citoplasma, algum meio deve ser
disponivel para que os genes do nticleo controlem as
rendes quirnicas do citoplasma. Isso é realizado pela
intermediacgo de outro tipo de acid° nucleic°, o dci-
do ribonucleic° (ARN), cuja formagao é controlada
pelo ADN nuclear, um processo chamado de transcri-
cdo. Uma vez formado, o ARN é transportado para o
espaco citoplasmätico, onde vai controlar a sintese de
proteinas.

Tres tipos distintos de ARN sao importantes para a
sir 4

1e proteica: o ARN mensageiro, o ARN transferi-
o ARN ribossOmico. Antes de descrevermos a

funcao de cada um desses diferentes ARNs na sintese
de proteinas, vamos ver como o ADN controla a for-
mg° do ARN.

SIntese de ARIA. Os codinomes no ADN promo-
vem a formacgo de codinomes complementares, cha-

mados cOdons, no ARN. Os estagios dessa sintese sao
os seguintes.

Elementos Bdsicos do ARN. Os elementos basi-
cos do ARN sac) quase os mesmos do ADN, exceto
por dugs diferencas. Primeira, o acticar desoxirribose
nab existe no ARN, seu lugar sendo ocupado por ou-
tro act:war, de composicgo ligeiramente diferente, a
ribose. Segunda, a timina é substituida pelo uracil.

Formacao dos Nucleotidios do ARN. Os ele-
mentos basicos do ARN, inicialmente, formam nu-
cleotidios da mesma nianeira como foi descrita a for-
macgo dos nucleotidios do ADN. Aqui, tambem,
quatro nucleotidios distintos sao usados na formacgo
do ARN. Esses nucleotidios contem as bases adenina,
guanina, citosina e uracil, respectivamente, o uracil
sub stituindo a timina que é encontrada nos quatro
nucleotidios do ADN.

Ativactio dos Nucleotidios. A etapa seguinte na
sintese do ARN é a ativacgo dos nucleotidios. Isso
ocorre pela adicao — a cada nucleotidio — de dois ra-
dicais fosfato, que formam ligacOes fosfato de alta
energia.

0 resultado desse processo de ativac go é o de tor-
nar disponiveis grandes quantidades de energia para
cada um dos nucleotidios, e essa energia a usada na
promocgo das reacOes quimicas subseqiientes que,
eventualmente, resultam na formac go da cadeia de
ARN.

Montagem da Molecula de ARN a Partir de Nu-
cleotidios Ativados, Usando a Molecula de ADN co-
mo Molde — o Processo de Transcricao. 0 proximo
passo na formacgo do ARN é a separac go dos dois fi-
lamentos da molecula de ADN. Em seguida, urn des-
ses filamentos é usado como urn molde sobre o qual é
formada a molecula do ARN. esse filamento que
content os genes, enquanto o outro filamento perma-
nece geneticamente inativo. A montagem da molecula
do ARN a realizada do modo como a mostrado na
Fig. 4-7, sob a influencia da enzima ARN polimerase.
As etapas desse processo sao (1) fixacgo temporaria
de uma base do ARN a cada base do ADN, (2) ligacffo

Filamento de ADN

d —a—d —0— d —0— d — Cl—d —a—d—a—d-

I '	I I I I I I

A RN-polimerase



CONTROLE GENtTICO DA FUNCAO CELULAR 41

dos nucleotfdios sucessivos do ARN entre si e (3) se-
paracab do filamento do ARN do filamento do ADN.

Deve ser lembrado que existem quatro tipos dife-
rentes de bases do ADN e outros quatro tipos tarn-
bem diferentes de bases do ARN. Ainda mais, essas
bases combinam-se entre si, sempre conforme os pares
seguintes:

bases do ADN bases do ARN

guanina citosina
citosina guanina
adenina uracil
timina adenina

Portanto, o cOdIgo presente no filamento de ADN é
transmitido, de forma complementar, pata a molecula
do ARN.

Uma vez formadas as moleculas do ARN, difun-
dem-se para fora do aide°, atingindo todas as regiOes
do citoplasma, onde vao realizar outras funcOes.

ARN Mensageiro

As moleculas do ARN mensageiro sao filamentos lon-
gos e retilfneos, que ocorrem em suspensao no cito-
plasma. Essas moleculas sao, em geral, formadas por
varias centenas a varios milhares de nucleotidios em
filamentos nffo-pareados, cada um deles contendo co-
dons que go exatamente complementares aos codino-
mes dos genes do ADN. A fig. 4-8 mostra um peque-
no segmento de uma molecula de ARN mensageiro.
Seus cOdons sao CCG, UCU e GAA. Esses sao .os có-
dons para a prolina, para a serina e para o acido glut&
mico. A transcricffo desses cOdons, a partir da mole-
cula de ADN, foi mostrada na Fig. 4-7.

Os C6dons do ARN. 0 Quadro 4-1 mostra os
dons do ARN para .os 20 aminoacidos comuns, encon-
trados nas moleculas de protefnas. Deve ser notado
que värios aminoacidos sao representados por mais de
urn cOdOn; alguns cOdons representam sinais do tipo
"comecar produgo de molecula de protefna" ou "pa-
rar produca° de molecula de proteina". No Quadro
4-1, esses dois cOdons sao designados como CI, para
"iniciar cadeia" e CT, para "terminar cadeia".

ARN Transferidor

Outro tipo de ARN que desempenha papel importan-
te na sIntese de protefnas é o ARN transferidor, que
transfere as moleculas de aminoacidos para a molecu-
la de protefna que esti sendo formada. Cada tipo de
ARN transferidor pode-se combinar especificamente
corn apenas urn dos 20 aminoacidos que compOem as.
protelnas. 0 ARN transferidor atua como um carrea-
dor para o transporte desse tipo especffico de amio-

C C G U C U G A A
1 1 1 1 1 1 1 1

P--R—P—R —P --R -P —R —P -R —P —P--R —R-
Prolina Serina Acido glufamico

Figura 4-8. Porgo de molecula de acido ribonucleico de-
monstrando tres "codinomes", CCG, UCU e GAA, que repre-
sentam os tres aminoacidos prolina, serina e acido gluttimica

acido para os ribossomas, onde sao formadas as mole-
culas de protefnas.

0. ARN transferidor, contendo apenas cerca de 80
nucleotfdios, é uma molecula relativamente pequena,
em relago ao ARN mensageiro. uma cadeia encur-
vada de nucleotfdios, corn aparencia de folha de tre-
vo, semelhante a que é mostrada na Fig. 4-9. Em uma
das extremidades dessa molecula existe sempre um
acido adenilico que se prende ao aminoacido.

0 grupo prostetico especifico, que permite ao
ARN transferidor reconhecer urn cOdon especffico,
no filamento do ARN mensageiro, é chamado de anti-
cOdon, e fica localizado, aproxi.madamente, no meio
da molecula do ARN transferidor — na parte inferior
da folha de trevo, como mostrado na Fig. 4-9. Duran-
te a formaca° de uma molecula de proteina, as bases
do anticOdon combinam7se fracamente por meio de
pontes de hidrogdnio, corn as bases do cOdon do ARN
mensageiro. Desse modo, os respectivos aminoacidos
sao colocados em linha, urn apOs o outro, ao longo da
cadeia do ARN mensageiro, o que estabelece a se-
qiiencia adequada de aminoacidos da molecula de
protefna.

Quadro 4-1. COdons ARN para os Diferentes
Aminocicidos e para Iniciar e Interromper

Aminoicidos COdons ARN

Alanina GCU GCC GCA GCG
Arginina CGU CGC CGA CGG AGA AGG
Asparagina
Acido aspirtico

AAU AAC.
GAU GAC

Cisteina UGU UGC
Acido glutimico GAA GAG

CAA CAGGlutamina
GGU GGC GGA GGGGlicina
CAU CACHistidina
AUU AUC AUAIsoleucina
CUU CUC CUA CUG UUA UUG-Leucina
AAA AAGLisina
AUGMetionina
UUU UUCFenilalanina
CCU CCC CCA CCGProlina
UCU UCC UCA,UCGSerina
ACU ACC ACA ACGTreonina

Triptofinio UGG
UAU UACTirosina
GUU GUC GUA GUGValina

Iniciar (CI) AUG GUG
Interromper (CT) UAA UAG UGA

■
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Movimento
do RNA

mensageiro

4a 4-9. Mecanismo postulado pelo qual uma molecula
proteica 6 formada nos ribossomas em associagffo corn o
ARN mensageiro e com o ARN transferidor.

ARN Ribosstimico

0 terceiro tipo de ARN que 6 importante para a for-
macffo de proteinas é o ARN ribossOmico; forma cer-
ca der 60% do ribossoma. 0 restante do rib ossoma é
proteina,, corn ate 50 tipos diferentes de proteina,
tanto de proteinas estruturais como de enzimas ne-
cessarias a producao de moleculas de proteina.

0 ribossoma 6 a estrutura fisica e quimica no ci-
toplasma na qual as moleculas de proteina sao, real-
mente, sintetizadas. Entretanto, sempre funciona em

)ociacao com os outros dois tipos de ARN: o ARN
transferidor transporta os aminoacidos para os ribos-
somas para serem incorporados as moleculas proteicas
em formaca-o, enquanto que o ARN mensageiro for-
nece a informacao necessaria para seqiienciar os =1-
noacidos, em uma ordem apropriada para cada tipo
de proteina a ser produzida.

Formacaso dos Ribossomas no Nucleolo. As mo-
leculas de ADN para a formacaO do ARN ribossOmico
estab contidas em um imico par de cromossomas no
flacks:). Entretanto, esse par cromossOmico contem
muitas duplicatas desses genes rib ossOmicos, dada a
grande quantidade de ARN ribossOmico, necessdrio
para a funcdo celular.

Conforme 6 formado o ARN ribossOmico, ele 6
coletado no nucleolo, uma estrutura especializada,
situada ao lado do cromossoma. 0 ARN ribossOmico
6, ent-go, especialmente processado no nucleolo e
combinado corn "proteinas ribossOmicas" para for-
mar condensacOes granulares, que sao a forma primor-
dial dos ribossomas. Em seguida, essas condensacOes
sao liberadas pelo nucleolo, migrando atraves dos
grandes "poros" da membrana nuclear para, na prati-

-1- r-srl.ae no rarriAAQ r
j
n nitrtniasma_ a maioria deles

atingindo, eventualmente, as superficies do reticulo
endoplasmatico.

A Formag"ao de Proteinas
nos Ribossomas 
o Processo de Traducbo

Quando uma molecula de ARN mensageiro entra em
contato corn urn ribossoma, ela o atravessa, comecan-
do por uma extremidade predeterminada por seqiien-
cia apropriada de bases do ARN. Entretanto, a mole-
cula de proteina nab comeca a ser formada ate que
urn cOdon de "inicio" (ou de "iniciar cadeia") entre
no ribossoma. Entffo, como mostrado na Fig. 4-9, en-
quanto o ARN mensageiro atravessa o ribossoma,
formada uma molecula de proteina — o processo de
traduce-1o. Dessa forma, o ribossoma 16 o cOdigo do
ARN mensageiro de modo essencialmente andlogo co-
mo uma fita magnetica é "lida" conforme passa pelo
cabecote de reproducao de urn gravador. Entao, quan-
do urn cOdon de "termino" (ou de "terminar cadeia")
passa pelo ribossoma, o fun da molecula de proteina
sinalizado, e a molecula rec6m-formada '6 liberada do
ribossoma.

Um ARN mensageiro pode provocar a formacab de
molecula' de proteina em qualquer ribossoma, isto 6,
nffo existe qualquer especificidade dos ribossomas pa-
ra determinado tipo de proteina. 0 ribossoma parece
ser, simplesmente, a estrutura ffsica na qual, ou sobre
a qual, tern lugar as rendes quimicas.

A Fig. 4-10 mostra a relacffo funcional do ARN
mensageiro corn os rib ossomas e, tambem, o modo
como os ribossomas se fixam a membrana do reticulo
endoplasmätico. Deve ser notado o processo de tradu-
cdO, ocorrendo, simultaneamente, em varios ribosso-
mas, em resposta ao mesmo filamento de ARN men-
sageiro. E, tambem, devem ser notadas as cadeias po-
lipeptidicas em formacab, passando atrav6s da mem-
brana do reticulo endoplasmatico para a matriz endo-
plasmätica, formando, assim, as moleculas de protei-
na.

Ligacio Peptica. Os aminoacidos sucessivos, na
cadeia proteica em formag.o, combinam-se entre si
pela seguinte reaca-o tipica:

Nessa rend-0 quimica, urn radical hidroxila 6 reti-
rado da terminacfto COOH de urn aminoacido e urn
hidrogenio da terminacao . NH 2 de outro. 0 hidrog6-
nio e a hidroxila reagem entre si formando agua, en-
quanto os dois radicals reativos, nas duas moleculas
contIguas de aminoacidos, reagem, tambem, entre si,

Ribossoma Ribossoma
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Figura 4-10. Concepcao de urn artista
sobre a estrutura fisica dos ribossomas,
bem como a sua relago funcional corn
o ARN mensageiro, transferidor e o re-
ticulo endoplasmatico durante •a sinte-
se de moleculas proteicas. (De Bloom e
Fawcett: A Textbook of Histology,

, ed. Philadelphia, W. B. Saunders
Company, 1975.)

formando molecula Unica. Esse processo é chamado
de ligacdo peptica.

SINTESE DE OUTRAS
SUBSTANCIAS PELA CELULA

Muitos milhares de moleculas proteicas corn nab en-
zimatica, formadas pelo mecanismo que acabou de ser
descrito, controlam, essencialmente, todas as reacOes
quimicas que ocorrem nas celulas. Essas enzimas pro-
movem a sintese de lipidios, de glicogenio, de puri-
nas, •de pirimidinas e de centenas de outras substán-
cias. Discutiremos alguns desses processos sinteticos
em relacffo ao metabolismo dos carboidratos, dos li-
pidios e das proteinas, nos Caps. 31 e 32. E por meio
de todas essas diferentes substancias que muitas fun-
cOes celulares sgo realizadas.

CONTROLE DA FUNQAO GENETICA
, E DA ATIVIDADE BIOQUIMICA

NAS CELULAS

Existem, basicamente, dois metodos diferentes para o
controle das atividades bioquimicas das celulas. Urn
deles é chamado de regulacdo genica, que controla as
prOprias atividades dos genes, enquanto o outro é a
regulactio enzimdtica, que controla a velocidade (ou
intensidade) da atividade enzimatica no interior da ce-
lula.

Regulacao Génica

A funcab genica é controlada por varios e diferentes
modos. Alguns genes, normalmente, estab inativos,
mas podem ser ativados por substancias indutoras.
Outros genes, tambem de modo usual, estab sempre
ativos, mas podem ser inibidos por substdncias repres-
soras. Como ilustrac -ao, vamos descrever urn dos me-
canismos para o controle genic°.

0 Operon e Seu Controle das Sinteses Bioquimi-
cas. A sintese de um produto bioquimico celular
necessita, usualmente, de uma serie de reacties e cada

uma dessas reacOes é catalisada por uma enzima espe-
cifica. A formacffo todas as enzimas necessarias pa-
ra o processo sintetico 6, por sua vez, controlada, na
maioria dos casos, por uma seqiiencia de genes locali-
zada, em sua totalidade, um apOs o outro, no mesmo
filamento do ADN cromossOmico. Essa regiffo do fila-
mento de ADN 6 chamada de operon e os genes res-
ponsaveis pela formacao das respectivas enzimas sa°
chamados de genes estruturais. Na Fig. 4-11, tres ge-
nes estruturais sa-o mostrados em um operon, e tam-
Wm é mostrado que controlam tres enzimas defini-
das, usadas em determinado processo bioquimico de
sintese.

A velocidade (ou intensidade) com que o operon
atua na transcricab do ARN e, portanto, para por em
nab o sistema enzimatico para o processo bioquimi-
co, é determinada pela presenca de dois outros peque-
nos segmentos do filamento de ADN, chamados, res-
pectivamente, de promotor e de operador, também
mostrados na Fig. 4-11. Cada urn deles é uma seqiien-
cia especifica de nucleotidios do ADN; mas eles, de
per si, atuam como moldes para a produc go do ARN.
Em verdade, funcionam, simplesmente, como unida-
des de controle para o operon.

0 promotor, inicialmente, fixa-sea ARN polimera-
se, que é uma enzima que se desloca ao longo do ope-
ron para fazer a transcricao do ARN mensageiro apro-
priado. Entretanto, entre o promotor e os genes estru
turais esta o operador; isso 6•um mecanismo de con-
trole, que pode estar aberto ou fechado. Se estiver
(ou for) aberto,• a ARN polimerase passa ao longo do
operon, causando o processo de transcrigo, mas se
estiver fechado, a ARN polimerase fica bloqueada ao
nivel do operador e o operon fica inativo.

Na Fig. 4-11 é mostrado que a presenca de quanti-
dade critica do produto sintetizado no citoplasma ce-
lular produzird feedback negativo sobre o operador.
para inibi-lo, isto e, para fechar a passagem da ARN
polimerase. Portanto, sempre que houver quantidade
suficiente do produto sintetizado, o operon fica inati-
vo. Por outro lado, conforme o produto sintetizado é
metabolizado na celula, corn a reducdo de sua concen-
tracdo, abre-se a passagem do operador e o operon tor-
na-se novamente ativo. Desse modo, a concentracdo
Besse produto e automaticamente controlada.
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Figura 4-11. Fungffo do operon para controlar a biossintese.
Observe que o produto sintetizado exerce uma retroalimen-
tagEo negativa para inibir a fimgffo do operon, controlando
desta forma, automaticamente, a coneentrago do prOprio
produto.

aminoacidos, bem como de purinas, de pirimidina, de
vitaminas e de outras substancias.

Em resumo, existem dois metodos principais para
o controle das proporedes adequadas e das quantida-
des adequadas dos diferentes constituintes celulares:
(1) o mecanismo da regulaeffo génica e (2) o mecanis-
mo da regulaea° enzimatica. Os genes podem ser ati-
vados ou inibidos, e, de igual modo, as enzimas po-
dem ser ativadas ou inibidas. Corn mais freqiiencia, es-
ses mecanismos reguladores funcionam como sistemas
de controle por feedback que, continuamente, moni-
torizam a composigo bioquimica da celula, fazendo
as correedes que forem necessarias. Mas, ocasional-
mente, substancias vindas de fora da celula — em es-
pecial, alguns dos hormOnios que sera° discutidos
adiante neste texto — controlam as rendes bioquImi-
cas por ativarem ou inibirem um ou outro sistema de
controle intracelular.

Outros Mecanismos para o Controle da Transcricao
pelo Operon. Variaedes no mecanismo basic° para
o controle do operon foram descobertas, corn grande
rapidez, nos ültimos anos. Sem entrar em detalhes, va-
mos apenas listar algumas delas:

1. Uma substancia indutora, oriunda de fora da celu-
la, algumas vezes ativa o operador.

2. Urn gene regulador, em algum outro ponto do nil-
cleo celular, regula o operador.

3, Inibidores ou indutores, algumas vezes, controlam
muitos operadores diferentes ao mesmo tempo.

4. Aiguns processos sinteticos sa° controlados, nab a
nivel do ADN mas a nivel do ARN, para controlar
o processo da traduea°, para a formago de protei-
nas pelo ARN mensageiro.

Controle da Atividade Enzirnâtica

Do mesmo modo como os inibidores e os ativadores
podem afetar o sistema regulador genic°, tambem as
enzimas podem set diretamente controladas por ou-
tros inibidores e ativadores. Isso, enta-o, representa
uma segunda categoria de mecanismos para o contro-
le das funedes bioquimicas celulares.

Inibieao Enzimatica. Muitas das substancias qui-
micas formadas nas celulas exercem urn efeito direto
de feedback para a inibieffo dos prOprios sistemas en-
zimaticos que as sintetizam. Quase sempre, o produto
sintetizado atua sobre a primeira enzima da seqiien-
cia, e nab nas enzimas subseqiientes. Pode ser facil-
mente reconhecida a importancia da inibiego dessa
primeira enzima, para impedir o aciimulo de produtos
intermediarios que nab serab utilizados.

0 processo da inibieffo enzimatica é outro exemplo
de controle por feedback negativo; é responsavel pelo
r.rst-t+ ',NI ', An nr..,,,nrli•rnna",-. inirnrablinr An nirnIno A .%.

REPRODUQAO CELULAR

A reprodued° celular é outro exemplo do papel difu-
so e generalizado que o sistema ADN-genetico desem-
penha em todos os processos Sao os genes e
setts mecanismos reguladores internos que determi
nam as caracteristicas de crescimento das celulas e
quando essas celulas vac) se dividir para formar novas
celulas. Desse modo, esse mecanismo genetic°, de im
portancia fundamental, controla cada etapa do desen-
volvimento do ser humano, a partir do estagio de ce-
lula Unica do Ovulo fertilizado, ate o todo do organis-
m° funcionante. Dessa forma, se existe algum tema
central para o estudo da vida, esse tema é o sistema
ADN-genetico.

Como é verdade para quase todos os outros even-
tos na celula, a reproducao celular tern inicio no rill-
cleo. A primeira etapa e a replicacdo (duplicac -do) de
todo o ADN dos cromossomas. Isso é seguido pelo
processo chamado de mitose que consiste, primeiro,
na divisao dos dois conjuntos de ADN entre os dois
mIcleos distintos e, segundo, sua divisao da prOpria
celula, para formar duas celulas-filhas.

Replica0o do ADN

0 ADN comeea a ser reproduzido cerca de cinco ho-
ras antes que ocorra a mitose, formando dois replica-
dos exatos de todo ADN que, respectivamente, for-
marab o ADN das duas celulas'-filhas que sera-o forma-
das na mitose.

Eventos Ffsicos e Qulmicos. 0 ADN d duplica-
do quase que exatamente da mesma forma pela qual o
ARN é formado a partir do ADN. Primeiro, os dois fi-
lamentos da Mice de ADN se afastam. Segundo, cada
filamento combina-se corn nucleotidios de desoxirri-
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e sao formados filamentos complementares de ADN.
A Unica diferenca entre essa formacao de novos fila-
mentos de ADN e a formagao de filamentos de ARN
é que os novos filamentos de ADN permanecem pre-
sos aos filamentos antigos que os formaram, do que
resulta a formagao de duas novas helices, corn fila-
mentos duplos de ADN.

Os Cromossomas e
sua Replicacbo

Os cromossomas sao formados por dois componentes
principals: o ADN e a proteina. A proteina, por sua
vez, é representada, em sua maioria, por moleculas pe-
quenas..Muitas delas sao histonas que, provavelmente,
servem para encurvar ou, compactar, de qualquer ou-
tra forma, os filamentos de ADN, ate dimensties ade-

iquadas. por outro lado as proteinas cromossOmicas
nito-histonas sat, componentes fundamentals do sis-

. tema de regulagao genica, atuando como ativadores,
inibidores ou enzimas.

Experimentos recentes Vern demonstrado que todo
o ADN de determinado cromossoma esta disposto em
uma longa Mice dupla e que os genes estffb presos
urn ao outro por suas extremidades, formando uma
molOcula de ADN Unica, longa e helicoidal. Uma des-
sas moleculas, em urn ser humano, caso arrumada de
forma linear, atingiria cerca de 7,5 cm, isto é, alguns
milhares de vezes maior do que o prOprio didmetro
nuclear. Entretanto, os mesmos experimentos revelam
que esta longa helice dupla esta dobrada ou enrolada
como uma mola e 6 mantida; nessa posicffo, por suas
ligacties corn as moleculas de histona.

A replicagao dos cromossomas ocorre como conse-
qiiencia natural da replicagao das helices duplas de
ADN. Quando uma nova Mice dupla se separa da he-
lice dupla original, carrega consigo parte da proteina
antiga ou se combina corn nova proteina para formar
o Segundo cromossoma.

0 Ndmero de Cromossomas na alula Huma-
na. Cada celula. humana contem 46 cromossomas,
dispostos em 23 pares. Em geral, os genes de cada par
cromossOmico sat) idénticos ou quase identicos entre
si, de modo que a geralmente afirmado que os dife-
rentes genes existent em pares, embora nem sempre
seja esse o caso.

Mitose

O processo pelo qual uma celula se divide em duas no-
vas celulas e chamado de mitose. Uma vez tendo ocor-
rido a duplicagao dos genes, e cada cromossoma ten-
do produzido dois novos cromossomas, a mitose ocor-
re automaticamente, quase que sem 'nunca falhar,

dentro de cerca de uma hora.
0 Aparelho MitOtico. Urn dos primeiros eventos

da mitose ocorre no citoplasma, nas pequenas estrutu-

ras chamadas centriolos ou em torno delas. Como é
mostrado na Fig. 4-12, dois pares de centriolos estffo
situados prOximos urn ao outro, perto de urn dos p6-
los do micleo. Cada centriolo 6 um corpo cilindrico
corn cerca de 0,4 micron de comprimento e diametro
de 0,15 micron, formado, principalmente, por nove
microtitbulos paralelos, dispostos em circulo e for-
mando a parede de um cilindro.

No comego da mitose, os dois pares de centriolos
comegam a se afastar urn do outro. Isso 6 provocado
pelo crescimento de microtithulos protêicos, a partir
dos centriolos, o que efetivamente os afasta. Ao mes-
mo tempo, crescem microttbulos, em diregao radial,
a partir de cada par dos centriolos, formando uma es-
trela de mtiltiplas pontas, chamada de dster, em cada
extremidade da celula. Algumas dessas pontas pene-
tram no aticleo e tern papel na separagao dos dois
conjuntos de helices de ADN, durante a mitose. 0
conjunto de microtithulos que liga os dois pares de
centriolos 6 chamado de fuso, e a totalidade dos mi-
crotithulos mais os dois pares de centriolos sao cha-
mados de aparelho mitOtico.

PrOfase. A primeira fase da mitose, chamada de
prefase, 6 mostrada na Fig. 4-12, de A a C. Enquanto
o fuso esta sendo formado, o material cromatinico do
micleo (o ADN) fica comprimido em cromossomas
bern definidos.

Prometafase. Nessa fase (Fig. 4-12D), o envelo-
pe nuclear se desintegra, enquanto os microtithulos

Figura 4-12. Estadios na reproducdo da celula. A, B e C, pro-
fase; D, prometafase; E, metafase; F, anafase; G e H, telOfa-
se. (Reproduzido de Mazia: Sci. Amer. 205 . : 102, 1961. © by
Scientific American, Inc. Todos os direitos reservados.)



46 FISIOLOGIA CELULAR.

do aparelho mitOtico em formaca-o se prendem aos
cromossomas.

Metdfase. Durante a metafase (Fig. 4-12E), os
pares de centriolos sao afastados pelo fuso em desen-
volvimento, enquanto os cromossomas sao puxados
pelos microthbulos para a parte central da celula fi-
cando alinhados no piano equatorial do fuso mitOti-
CO.

Anafase. Corn o crescimento adicional do fuso,
cada par de cromossomas replicados é agora afastado,
na fase da mitose chamada de andfase (Fig. 4-12F).

Teledase. Na teh5fase (Fig. 4-12G e H), o fuso
mitOtico ainda fica mais longo, tracionando os dois
conjuntos de cromossomas filhos, afastando-os cada
vez mais. Em seguida, o aparelho mitOtico se dissolve
e forma-se uma nova membrana nuclear em torno de
cada conjunto de cromossomas, sendo essa membra-

', formada a partir dos restos do retIculo endoplas-
iiiatico que permanecem no citoplasma. Pouco de-
pois, a celula apresenta urn anel de constricaO em urn
ponto situado entre os dois nficleos. Isso é causado
por um anel de microfilamentos, formados de actina e
de miosina, as duas proteinas contrateis, tambem pre-
sentes nas celulas musculares.

Controle do Crescimento e da
Reproducbo da Ulula

O crescimento e a reproducffo celulares, usualmente,
ocorrem em conexao; o crescimento, em condiceses
nonnaiti causa a replicack, do ADN do nucleo, o que
e seguido, em poucas horas, por mitose.

No corpo humano normal, a regulacao do cresci-
pto e da reproducab celulares e, em grande parte,

um misterio. Sabemos que certas celulas crescem e se
reproduzem continuarnente, como é o caso das celu-
las hemopoieticas da medula ossea, das camadas ger-
minais da pele, e do epitelio intestinal. Entretanto,
muitas outras celulas como, por exemplo, as celulas
musculares lisas, riff° se reproduzem por muitos anos.
E alguns poucos tipos celulares, como os neurOnios e
as celulas musculares estriadas, nao se reproduzem du-
rante toda a vida da pessoa.

Se existe insuficiencia de alguns tipos de celulas no
corpo, esses tipos Arab se reproduzir muito rapidamen-
te, ate que seus ntimeros voltem a ser adequados. Por
exemplo, sete oitavos do figado podem ser removidos
cirurgicamente e as celulas hepaticas remanescentes
no Ultimo oitavo crescera-o e se reproduzirao de forma
acelerada, ate que o figado recupere, na pratica, toda
a sua massa normal. 0 mesmo efeito ocorre, em ver-
dade, para todas as celulas glandulares e para as celu-
las da medula Ossea, do tecido celular subcutaneo, do
epitelio intestinal e para quase todos os tipos celula-
res, exceto para tipos muito diferenciados, como as
celulas nervosas e musculares.

Sabemos muito pouco sobre os mecanismos que
mantem nilmeros adequados de celulas dos mais di-
versos tipos no corpo. Entretanto, estudos experimen-
tais tern mostrado que substancias controladoras, cha-
madas chalonas, sao secretadas pelas diferentes celulas
e que atuam por feedback para deter ou retardar seu
crescimento e reprodugo, quando um ntimero exces-
sivo de urn tipo celular é formado. Sabemos que
las de qualquer tipo, removidas do corpo e mantidas
em meio de cultura (cultura de tecidos) podem cres-
cer e se reproduzir ripida e indefinidamente, se o
meio onde sao mantidas é substituido de modo conti-
nuo. Entretanto, parara° de crescer quando, mesmo
pequenas quantidades de suas prOprias secrecOes sao
permitidas ficarem coletadas no meio, o que confirms
a idêia de que substáncias controladoras limitam o
crescimento celular.

CANCER

0 cancer é uma doenca que ataca•o processo basic°
da .vida na celula, em quase todos os casos, alterando
o genoma (o complemento genetico total) da celula,
produzindo crescimento desordenado e invasivo das
celulas cancerosas. A causa da alteracffo do genoma é
uma mutacab (modificacaO) de urn ou mais genes; ou
mutac -ao de urn grande segmento de urn filament° de
ADN, contendo muitos genes; ou, em alguns casos,
adica° ou perda de grandes segmentos cromossOmi-
cos.

Mas, o que é que causa as mutacOes? Quando se
tern em mente que muitos trilhOes de novas celulas
sao formadas a cada ano em urn ser humano, essa per-
gunta seria melhor formulada do modo seguinte: Por
que nao desenvolvemos, em termos reais, milhCies ou
bilhOes de celulas cancerosas mutantes? A resposta re-
side na incrivel precisao corn que sao replicados os fi-
lamentos cromossOmicos de ADN, antes que ocorra a
mitose, em cada celula. Na verdade, mesmo apOs cada
filamento ter sido formado, a veracidade do processo..
de replicacffo é "revista" muitas e diferentes vezes. Se
algum erro foi cometido, o novo filament° é cortado
e reparado, antes que o processo mitOtico retome seu
decurso normal. Entretanto, apesar de todas essas pre-
caucOes, provavelmente, uma celula recem-formada
em cada grupo de varias centenas de milhares a varios
milhOes, ainda conserva caracteristicas mutantes sig-
nificativas. Sabemos disso por ja ter sido determinado
que cada gene em uma crianca humana tem a probabi-
lidade de 1 em 100.000 de ser urn mutante, em corn-
parapo corn os genes de seus genitores.

Dessa forma, apenas o acaso é necessario para que
ocorram mutacOes. Entretanto, outros fatores que au-
mentam a probabilidade de mutacOes incluem (1) a
radiaccio ionizante, (2) certos tipos de substâncias
quimicas, chamadas de carcinogénios, (3) determina-
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dos virus, (4) irritacdo por processos fisicos e (5) pre-
disposick hereditaria.

Caracteristica Invasiva das Caulas Cancero-
sas. Duos diferencas fundamentais entre as celulas
normais e as cancerosas sffo (1) as celulas cancerosas
nab respeitam os limites normais do crescimento celu-
lar; a razab disso a que, provavelmente, nao secretam

as chalonas adequadas; (2) as celulas cancerosas sao

muito menos aderentes entre si do que so-o as celulas
normais. Portanto, possuem tendência a migrar pelos
tecidos, para atingir a corrente sangiiinea e para atin-
gir todas as partes do corpo, onde formam ninhos
para os novos crescimentos (tumores) cancerosos.

Por Que as Caulas Cancerosas Matam? A respos-
ta para isso é muito simples: o tecido canceroso com-
pete corn os tecidos normais pelos nutrientes. Visto
que as celulas cancerosas continuam a proliferar inde-
finidamente, seu ginner° ficando multiplicado dia
ape's dia, pode ser facilmente compreendido que as
celulas cancerosas, em muito pouco tempo, exigirab,

na pratica, toda a nutricao disponivel para o organis-
mo. Como resultado, os tecidos normais sofrem, gra-
dualmente, a morte nutritive.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Quais sffo os elementos basicos do ADN?
2. Como sal) combinados os nucleotfdios para formar o

ADN?
3. Como o ADN controla a formacffo do ARN?
4. Descreva o papel do ARN mensageiro na formagäo das

proteinas.
5. Descreva a fungo do ARN' transferidor e dos ribosso-

mas na formac go de protefnas.
6. Como ao as concentrac5es dos constituintes celulares

controladas pela represao dos genes, por meio de feed-
back?

7. Descreva o controle da atividade enzimatica na celula.
8. Na reproducNo celular, qual o papel desempenhado pela

replicagffo do ADN e pela replicack-o dos cromossomas?
9. Descreva os estagios da mitose e os eventos que ocorrem

em cada uma dessas fases.
10. Qual 6 a causa do cancer?
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Ambiente Liquid°
da Celina e Transporte

Atraves da Membrana Celular

Resumo

0 liquido do corpo esti dividido entre o que esti por fora das celulas, chamado de liqui- ,
do extracelular, e o que esta no interior dessas celulas, chamado de liquido intracelular.
Esses dois liquidos contem os nutrientes necessarios ao metabolismo celular, incluindo
substancias como a glicose, aminodcidos, acidos graxos, colesterol, fosfolipidios, gordura
neutra e oxigénio. Por outro lado, as composicties itinicas desses dois tipos de liquido sao
muito diferentes entre si. A diferenca mais importante e a de que o liquido extracelular.
contem grandes quantidades de ions sOdio e cloreto. Ao contrario, o liquid() intracelular
contem grandes quantidades de ions potassio e fosfato.

A membrana celular desempenha papel ativo na manutencao das diferengas de compo-
sicao entre os liquidos extra e intracelulares. Desempenha essa funcao pelo controle do'
transporte de ions e de outras substancias atraves da membrana. 0 transporte atraves da
membrana acontece por dois mecanismos principais, (1) difusao e (2) transporte ativo.

Difusao significa o movimento aleatOrio de moleculas ou de, ions. Difusao efetiva de:
uma substancia ocorre apenas de area de maior para area de menor concentrago. Por
exemplo, esse e o mecanismo para a passagem do oxigenio dos pulmOes para o sangue e
do sangue para os tecidos. A difusao atraves da membrana celular ocorre de dois modos:
Primeiro, as substancias como o mdgenio, difundem-se diretamente pela ma-
triz lipidica da membrana celular. Segundo, as substancias hidrossoluveis e a agua passam
através de poros da membrana celular, que sao canais formados por moleculas de protei-
nas que atravessam toda a barreira lipidica da membrana celular.

Algumas substancias so podem difundir-se atraves da membrana celular por meio de
'mecanismo especial, chamado de difusao facilitada. Nesse mecanismo, a substancia com-
bina, primeiro, corn uma proteina carreadora na membrana celular. Isso torna a substan-
cia soluvel na membrana, de modo que pode difundir-se ate a face interna dessa membra-
na, onde sera liberada para o interior da celula.

A agua atravessa a membrana celular por osmose, quando a concentracao dos solutos
no liquid° extracelular a diferente da vigente no liquido intracelular. Os solutos dissolvi
dos em qualquer desses liquidos reduz a concentracao da agua no liquido, o que reduz
ligeiramente a intensidade (ou velocidade) da difusao das moleculas de agua. A intensida-
de da difusao nao sera igual nas dugs direcaes se a concentracao .da agua for maior em
uma das faces da membrana do que na outra. Dessa forma, a intensidade real da difusao
da agua sera sempre da area de maior concentraciro da agua (a area de menor concentra-
cdb do soluto), para a area de menor concentracdo de dgua; esse é o processo da osmose.
A osmose pode ser impedida se suficiente pressao for aplicada em direcao oposta a do mo-
vimento de liquido. Essa quantidade de pressao, necessaria para impedir completamente a
osmose, é chamada de pressao osmOtica.

Transporte ativo de uma substancia atraves da membrana celular, que é tipo de trans-
porte inteiramente diferente da difusao, significa o movimento de uma substancia atraves
da membrana celular por meio de um mecanismo quimico especifico da prOpria membra-
na. 0 transporte ativo é semelhante a difusao facilitada, exceto que pode transportar a
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substancia mesmo quail -do a concentraca° dessa substancia é maior na regiffo para onde es-
ta  transportada, o que é chamado de "transporte montanha acima". Para que ocor-
ra o transporte ativo, a substancia, primeiro, combina-se corn uma proteina carreadora na
membrana celular, como tambem ocorre na difusao facilitada; em seguida, a combinacffo
da substancia corn seu carreador difunde-se para a face interna da membrana, e, finalmen-
te, a energia derivada do ATP é usada para separar a substancia transportada do carreador,
mesmo quando a concentracäo dessa substancia, nessa face da membrana, for muito ele-
vada.

Talvez o mecanismo de transporte ativo mais importante de toda a celula seja a bomba
de sOdio-potassio, que transporta ions sOdio para fora da celula e ions potassio para seu
interior. essa bomba que mantem a baixa concentracao de sedio e a alta concentrago
de potassio no-liquido intracelular. Outros ions que sao ativamente transportados atraves-
das membranas das celulas incluem os ions cloreto, cdlcio, ferro e hidrogénio. Os actica-
res e os aminodcidos tambem sao ativamente transportados atraves da membrana de algu-
mas celulas, por mecanismo chamado de co-transporte de sOdio, que é um pouco diferen-
te do mecanismo de bomba do transporte ativo.

0 liquido no interior das chamado de liquido
intracelular, é muito diferente do existente por fora
das celulas, o liquido extracelular. Esse liquido extra-
celular circula pelos espacos entre as celulas e tambem
se mistura, livremente, corn o liquido do sangue, atra-
ves das paredes capilares. Dessa forma, é o liquido ex-
tracelular que fornece as celulas nutrientes e outras
substancias necessarias para seu funcionamento nor-
mal. Mas, antes que a celula possa utilizar essas subs-
tancias, elas devem ser transportadas atraves de sua
membrana.

Diferencas Entre
os Liquidos Extra
e I ntracelu lares

-A Fig. 5-1 mostra a composica° dos liquidos extra e
intracelulares. Esses dois liquidos contem razoiveis
quantidades dos nutrientes usuais necessarios ao me-
tabolism° celular, inclusive de glicose, de aminoaci-
dos e dos lipidios colesterol, fosfolipidio e gordura
neutra. Igualmente, os dois liquidos conte'm oxigenio
e gas carbOnico, enquanto que a concentracab de ion
hidrogénio (que indica o grau de acidez do liquido) é
apenas ligeiramente diferente nos dois liquidos. Por
outro lado, alguns dos outros ions sao distribuidos
de modo bastante diferente entre os liquidos extra e
intracelulares. Deve ser especialmente notado na Fig.
5-1 que a concentractio do ion sOdio é muito elevada
no liquido extracelular, embora muito diminuta no
intracelular. Ao contrario, a concentraccio do ion po-
tassio é muito alta no liquido intracelular e muito re-
duzida no extracelular. De modo semelhante, o cc ncio
é elevado fora e reduzido dentro, o magnesio é eleva-
do dentro e reduzido fora; o cloreto, elevado fora e
reduzido dentro, e o bicarbonato, elevado fora e redu-
zido dentro; os fosfatos, elevados dentro e reduzidos
fora, e os sulfa to s, reduzidos nos dois liquidos, mas
mais no extracelular.

Existem duas raztles principais para essas diferen-
tes concentraOes entre os liquidos extra e intracelu-
lares. Primeira, algumas substancias que entram nas ce-
hilas sao utilizadas tab rapidamente pelos sistemas
metabOlicos das celulas que suas concentrac6es no in-
terior da celula ficam muito reduzidas, em compara-
cffo corn sua concentracâo externa. Por exemplo, as
concentracOes de glicose e de oxig8nio sao mais bai-
xas no interior do que no exterior celular por ambas
serem continuamente utilizadas nas reacOes metabO-
licas que ocorrem no interior das celulas. Essas rea-
cOes metabOlicas tambem produzem novas substan-
cias, o que faz com que suas concentracOes sejam
mais elevadas no interior do que no exterior celular.
Por exemplo, grandes quantidades de gas carbOnico
sao formadas nas celulas, o que significa que sua con-

Na+ .....

Ca + + ..
mg + + .

HCO3- 

Foslattis

304" ..

Glicose 

Ammo acidos

Colesterol

Fostolipidios

Gordura neutra

P02 ...............

PCO2 .............

pH .................

Protelnas .......

Figura 5-1. ComposigOes
celulares.

quirnicas dos liquidos extra e intra-
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centrago é, normaimente, mais elevada no interior
celular do que no exterior. Igualmente, outros produ-
tos finals do metabolismo celular, como a ureia, a
creatinina, os sulfatos etc. estao todos presentes no
liquido intracelular em concentracOes bastante maio-
res do que no liquido extracelular.

A segunda razala para as grandes diferencas entre as
concentracOes dos liquidos intra e extracelulares é o
transporte seletivo das substancias através da membra-
na celular. A membrana celular é muito permedvel pa-
ra algumas substancias, e muito pouco permeivel para
outras, o que, obviamente, permite que determinadas
substancias entrem ou saiam das celulas corn maior fa-
cilidade do que outras. Mas, alêm das diferencas de
permeabilidade, a membrana celular tern a capacidade
de transportar ativamente muitas substancias de urn

outro liquido, atraves de sua espessura. Isto é,
elkia podem ser transportadas atraves da membrana ce-
lular por mecanismo quimico e liberadas no lado
oposto da membrana. Ainda mais, o transporte ativo
pode acontecer mesmo quando a concentragao da
substancia, no lado initial da membrana, a menor do
que no lado final do transporte. Es .sa propriedade da
membrana celular é responsavel por muitas das mais
importantes func0es do corpo, como iremos discutir
por todo este texto. Para dar urn exemplo simples, é
o transporte ativo de ions sOdio e de ions potassio
atraves da membrana que causa as diferencas de con-

' centragffo desses dois ions, entre as duas faces da
membrana, como mostrado na Fig. 5-1. Por sua vez,
essas diferencas de concentracao sffo a causa dos po-
tenciais eletricos que ocorrem nas fibras nervosos e
rnusculares. E, finalmente, os potenciais elêtricos
responsaveis pela transmissffo dos impulsos nervosos
c )10 'controle da contracffo muscular. Portanto, o
process° simples de transporte seletivo de substancias
atraves da membrana celular pode produzir, em pri-
meiro lugar, composicOes diferentes dos liquidos ex-
tra e intracelulares, mas isso pode ser causa de muitas
outras importantes funcOes do corpo humano.

Movimento e Mistura dos
Liquidos Extracelulares
em Todo o Corpo

Felizmente, os liquidos extracelulares estab sendo
misturados sem cessar. Se tin fosse por isso, as celu-
las removeriam todos os nutrientes nos liquidos de
sua vizinhanca imediata, ate que ficassem inteiramen-
te esgotados, enquanto que os excretas celulares se-
riam al acumulados, tambem de forma continua, ate
que as células morressem. Dois mecanismos diferentes
s'ao responsaveis pelo movimento e mistura constantes
do liquido extracelular de todo o corpo; esses dois
mecanismos sffo (1) a circulacao do sangue e (2) o fe-
nOmeno da difusab.

A Fig. 5-2 mostra o piano geral da circulagao, corn

Pulmdes

CO

Extremidade Extremidade
venosa arterial

6)1C?ZbC4), 0 ot)0 0 6 cvero c'_30c2
c> 0

Capilares

Figura 5-2. Esquema geral do fluxo de liquidos na eirculagffo.

latOrio, pelos pulmoes e pelos diversos tecidos. 0 san-
gue capta oxigenio nos pulmOes e os diferentes nu-
trientes no intestino. e os transporta para todas as ou-
tras areas do corpo. Ao passar pelos tecidos, o sangue
capta . gas carbOnico, ureia e outros excretas e os trans-
porta para os pulmbes e para os rins, onde sab removi-
dos do corpo. Des§a forma, o sistema circulatOrio é
urn mecanismo de transporte por longas distancias pa-
ra o liquido extracelular, o que permite que os liqui-
dos nas diferentes partes do corpo sejam misturados
entre si.

0 fenOmeno da difusa-o sera descrito em mais deta-
lhes adiante neste capitulo, em relacao ao transporte
de substancias atraves da membrana celular. Entretan-
to, o principio basic° da difusao é simplesmente o de
que todas as moleculas do liquido, incluindo as mole-
culas de agua e as moleculas de todas as sub stancias
em solucao, estffo em movimento continuo entre si.
Esse movimento permite a mistura permanente de to-
das as substancias presentes no sangue e tambem nos
liquidos que ocupam os espacos dos tecidos, chama-
dos, em seu conjunto, de liquido interstitial. Ainda
mais, como existe grande Milner° de pequenos °riff-
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as moleculas estab, de forma continua, passando do
capilar para o liquid° intersticial ou de volta, atraves
dos poros, para o sangue. E como o sangue esta conti-
nuamente passando por todas as partes do corpo, po-
de ser facilmente compreendido que todos os liquidos
extracelulares do Organismo go permanentemente
misturados entre si. Em verdade, esse processo é tffo
eficaz que, praticamente, cada fracffo do liquid() ex-
tracelular, mesmo aquela que fica no espaco tecidual
mais diminuto, é misturada corn o restante do liquid°
extracelular do corpo pelo menos uma vez, a cada 10
a 30 minutos. Devido a essa rapidez de mistura, as
concentragOes das substãncias no liquid° extracelular
em uma parte do corpo go raramente diferentes por
mais de alguns poucos pontos percentuais das vigentes
no restante do corpo. dessa maneira que os nutrien-
tes oriundos do intestino, os hormOnios produzidos
pelas gldndulas endOcrinas e o oxigdnio, captado nos
pu1m2Ses sffo transportados para as celulas, e é tarn-
bem por esse mecanismo que os excretas produzidos
pelas celulas sao carreados para os pulmoes ou para os
tins para serem removidos do corpo.

TRANSPORTE DE SUBSTANCIAS
ATRAVES DA MEMBRANA CELULAR

As substáncias go transportadas atravds das membra-
nas celulares por dois processos principais, difusao  e
transporte ativo. Embora existam muitas variantes
desses dois mecanismos basicos, como veremos adian-
te neste capitulo, fundamentalmente, difusao signifi-
ca o movimento ao acaso de sUbstáncias, causado pela
energia cinetica normal da materia, enquanto que
transporte ativo implica movimento de subs-arida
como resultado de processos quimicos que transmi-
tern energia para o movimento.

DIFUSA0

Todas as moleculas e os ions nos liquidos orgánicos,
incluindo as moleculas de agua e das substâncias dis-
solvidas, estffo em movimento constante, cada partf-
cula movendo-se em uma direcffo prOpria. 0 movi-
mento dessas moleculas é o que os fisicos chamam de
calor — quanto maior o movimento, mais elevada é a
temperatura — e o movimento nunca cessa, sob quais- •
quer condicOes, exceto na temperatura do zero abso-
luto. Quando uma molecula A, em movimento, se
aproxima de outra molecula B, estacionaria, as forcas
eletrostaticas e nucleares da molecula A repelem a
molecula B, transmitindo parte da energia do movi-
mento para essa molecula B. Conseqiientemente, a
molecula B ganha energia cinetica do movimento, en-

51

Figura 5-3. Difusao de uma macula de liquid() durante a
fragao de um segundo.

quanto a molecula A move-se mais lentamente, per-
dendo parte de sua energia cinetica. Assim, como é
'mostrado na Fig. 5-3, uma Tunica molecula em solucdo
fica ricocheteando entre as outras moldculas;indo pri-
meiro em. uma direcffo, depois em outra, e em outra
etc., colidindo milhoes de vezes, a cada segundo, corn
as outras moleculas da solucffo. Por vezes, pdde atra-
vessar distáncia relativamente' grande .antes de se cho-
car corn outra molecula, mas, tambern por vezes, po-
de percorrer apenas distancias muito curtas.

Esse movimento Continuo das moleculas entre e si,
nos liquidos e nos gases; e chamado de difusao. Os
ions difundem-se exatamente da mesma maneira que
as moleculas, e, ate mesmo particulas coloidais em
suspenao difundem-se da mesma maneira,. exceto
que, devido a suas grandes dirnensaes, difundem-se
bem• mais lentamente do que as substancias molecula-
res.

Cinetica da Difus5o — 0 Efeito
da Diferenca de Concentra0o

Se levarmos em conta todos os diferentes fatores que
afetam a intensidade (ou velocidade) da difusao de
uma substdncia de uma area para outra, eles podem
ser enumerados do seguinte modo: (1) quanto maior
a diferenca entre as concentracCes das diversas areas,
maior sera a intensidade da difusao; (2) quanto menor
o peso molecular da substancia, maior sera a intensi-
dade da difusao; (3). quanto menor a distancia, maior
sera a intensidade da difusao; (4) quanto maior a area
da sego reta do carnitho a ser percorrido pela difu-
sao, maior sera sua intensidade; (5) quanto maior a
temperatura, maior sera .0 movimento molecular e
tambem a intensidade da difusao. Todos esses fatores
podem ser incorporados em relacffo imica que define
o processo da difusao em solugOes e que é mostrada
ao pe desta pagina.

Diferenca de concentracffo x Area da secffo reta x Temperatura 
Difugo cc

Distancia x peso molecular
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Difusbo Atravós da
Membrana Celular

A membrana celular 6, em sua essencia, uma lamina
de material lipfdico, chamada de matriz corn
ilhotas dispersas de moleculas globulares de protefna,
em toda a sua extensao. Algumas dessas moleculas de
protefna atravessam toda a espessura da membrana,
formando, assim, os "poros" da membrana, como foi
discutido no Cap. 3. Portanto, dois meios distintos
para que as moleculas atravessem por difusao a mem-
brana sao: (1) por se dissolverem na matriz lipfdica e
difundindo-se atraves dela pelo mesmo modo como a
difusffo ocorre na agua e (2) difundindo-se atraves dos
poros diminutos que atravessam toda a membrana.

DI k-JSA0 NO ESTADO DISSOLVIDO
ATRAVES DA PORCAO
LIPIDICA DA MEMBRANA

Algumas poucas substancias sao soliweis no lipfdio da
membrana celular. Essas substancias incluem, em es-
pecial, o oxig6nio, o gas carbOnico, o alcool e os aci-
dos graxos. Quando urn desses compostos entra em
contato corn a membrana, como é mostrado na Fig.
5-4, imediatamente se dissolve no lipfdio, e a mole-
cula continua seu movimento aleatOrio na substancia
da membrana, exatamente do mesmo modo como
ocorre nos liquidos circundantes.

0 fator primario que determina rapidamente
uma substancia ira difundir-se atraves da matriz lipi-
dica da membrana celular é a sua solubilidade em li-
04 9s. Se for muito dissolve-se na membra-
na ..gym muita facilidade e, portanto, a atravessa. Por
outro lado, quase que nenhuma substancia que dissol-
ve pouco nos lipidios, como a agua, a glicose e os ele- .
trOlitos, atravessam a matriz lipfdica.

EXTERIOR MEMBRANA INTERIOR

Figura 5-4. DifusNo de substancias atraves da matriz lipfdica
da membrana. A parte superior da figura mostra a difustio
esponteinea de oxigônio atraves da membrana, e a parte infe-

.7:4 r„,a1;#,,rb, tin alirn CP

DIFUSAO FACILITADA ATRAVES DA
MATRIZ LIPIDICA

Algumas substancias sao muito insoliweis em lipfdios
e, apesar disso, conseguem atravessar a matriz lipfdica
por urn processo chamado de &fug() facilitada ou de
di,fusdo mediada por carreador. E o meio pelo qual al-
guns aOcares e aminoacidos, em especial, atravessam
a membrana celular. 0 aciicar mais importante é a gli-
cose, e seu mecanismo de transporte é mostrado na
parte inferior da Fig. 5-4. E of mostrado que a glicose
(G1) combina-se corn o carreador (C) no ponto 1, pa-
ra formar o composto CG1 (o carreador a uma protef-
na, como sera discutido adiante neste capitulo). Essa
combinacab é soltivel no lipfdio, de modo que pode
difundir-se para a outra face da membrana, onde a gli-
cose se libera do carreador (ponto 2) e passa para o
interior da celula. Em seguida, o carreador difunde-se
de volta para a face externa da membrana, onde vai
captar mais glicose.

A velocidade corn que uma substancia passa atra-
yes de uma membrana por difusffo facilitada depende
da diferenca de concentrago da substancia,.nas duas
faces da membrana, da quantidade disponivel de car-
reador e da rapidez corn que ocorrem as reacCies qui-
micas (ou fisicas).

DIFUSAO PELOS POROS DA MEMBRANA

Algumas substancias, como 6 o caso da agua e de mui-
tos dos ions dissolvidos, passam atraves de orificios
na membrana celular, chamados de poros da membra-
na, considerados como sendo formados por grandes
moleculas de protefna que atravessam toda a espessu-
ra da membrana celular, como ja foi discutido. Gran-
de proporcab desses poros se comporta como se fos-
sem diminutos oriffcios redondos, corn diametro de
cerca • de 0,8 nm (8 Angstroms), formando, em seu
conjunto, uma area total de cerca de 1/5.000 da area
da superficie total ,da cOlula. Apesar dessa area total
bastante reduzida, as moleculas e os ions passam pe-
los poros -ff.() rapidamente que, em certos tipos de c6-
lulas, o volume total de liquid() pode passar pelos po-
ros em urn centesimo de segundo, como acontece na
hemacia.

A Fig. 5-5 mostra, de forma esquernatica, urn ti-
po de poro, indicando que sua superficie pode ser re-
vestida por cargas eletricas. Essa figura mostra diver-
sas partIculas pequenas passando pelo poro. 0 didme-
tro maximo da molecula ou ion que pode atravessar o
poro e aproximadamente igual ao didmetro do pro-
prio poro, 0,8 nm (8 Angstroms).

Efeito da Dimensao do Poro sobre a Difusao —
Permeabilidade. 0 Quadro 5-1 apresenta os didme-
tros efetivos de varias substancias, em comparacffo
corn o dilmetro do poro e, tambem, mostra a permea-
bilidade relativa dos poros para determinadas substan-
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Figura 5-5. Suposta estrutura do poro na membrana da hema-
cia de mimifero, mostrando a esfera de influencia exercida
pelas cargas ao longo da superficie do poro. (Reproduzido
corn modificagEo de Solomon: Sci. Amer., 203: 146, 1960.
© 1960 by Scientific American, Inc.)

cias. A permeabilidade pode ser definida como a in-
tensidade do transporte atraves da membrana para
uma diferenca de concentrapio determinada. Note-se
que algumas substäncias, como as moleculas de agua e

Quadro 5-1. RelacOes Entre os Didmetros Reais de
Diferentes Substlincias e os Diametros dos Poros, e

Permeabilidades Relativas*

Substancia
Dilmetro diimetro

A

Rein'So
COM 0

do poro

Permeabilidade
relativa (valor
aproximado)

Molecula de agua 3 0,38 50.000.000
Molecula de ureia 3,6 0,45 1.500.000

, Ion cloreto
J hidratado

(eritrOcito)
(membrana
nervosa)

3,86

-

0,48 500.000

0,06
Ion potassio

hidratado
(eritr6cito)
(membrana
nervosa)

3,96

- 

0,49

-

1,1

0,03
Ion midi°

hidratado
(eritrOcito)
(membrana
nervosa)

5,12

-

0,64

-

1

0,0003
Ion lactato 5,2 0,65 ?
Molecula de

glicerol 6,2 0,77 7

Molecula de ribose 7,4 0,93
Tamanho do poro 8 (Media) 1,00
Galactose 8,4 1,03 9

Glicose 8,6 1,04 0,4
Manitol 8,6 1,04 7
Sacarose 10,4 1,30
Lactose 10,8 1,35

* Esses dados foram recolhidos de diversas fontes, mas refe-
rem-se principalmente a membrana do eritrOcito. Outras
membranas celulares tern caracterfsticas diferentes.
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de ureia e os ions cloreto, sao bem menores que o po-
ro. Todas elas atravessam a maioria dos poros, princi-
palmente os das hemacias corn grande facilidade. As
intensidades da difusdo da ureia e do ion cloreto sao
menores do que a da agua, o que esta de acordo corn
o fato de que seus digmetros efetivos sao pouco maio-
res do que o da agua.

0 Quadro 5-1 tambem mostra que a maior parte
dos *wares, incluindo a glicose, possui • diametros
eficazes que sao pouco maiores do que os dos poros.
Por essa razdo, praticamente nenhum acUcar pode
passar pelos poros; ao contrario, os que penetram nas
celulas o fazem pelo mecanismo da difusdo facilitada.

Efeito da Carga Eletrica dos Ions sobre sua Capaci-
dade de se Difundir pelos Poros da Membrana. As
cargas eletricas dos ions muitas vezes modificam de
forma acentuada sua capacidade de passar pelos poros
das membranas, podendo reduzir ou aumentar a sua
difusdo. Por . exemplo, urn grupo de poros, chamados
de canais de sOdio, parece atuar, especialmente, como'
meio de facil difusdo para os ions sOdio. Acredita-se
que esses poros sejarn revestidos corn fortes cargas ne-
gativas, que atraem os ions sOdio para os poros e, em
seguida, os joga de uma carga negativa para outra, o
que permite o movimento rapid° atraves do poro. Por
outro lado, ions positivos corn maior didmetro, como
os ions potassio, tern muita dificuldade em passar por

.esses canais, principalmente em funcdo de seu diame-
tro.

Outros poros sao maiores e possuem menos carga,
sendo . especialmente permedveis aos ions potassio;
por conseguinte, sao chamados de canais de potassio.
Ainda outros poros apresentam caracteristicas especi-
ficas que os fazem funcionar como canais de agua, ou-
tros como canais de Wick) etc.

DIFUSAO EFETIVA ATRAVES DA
MEMBRANA CELULAR E 0 EFEITO
DA DIFEREKA DE CONCENTRACAO

Pela discussdo precedente, é evidente que muitas subs-
tancias distintas podem difundir-se atraves da matriz
lipidica da membrana celular ou atraves dos poros.
Deve ser notado, contudo, que as substancias que po-
dem difundir-se em uma direcao, tambem podem di-
fundir-se na oposta. Usualmente, nao é a quantidade
total da substancia que se difunde nas duas direcOes
que é importante, mas sim a quantidade efetiva que
se difunde em uma direcdo.

Alem da permeabilidade da membrana, que ja foi
discutida, o principal fator que determine a intensida-
de da difusgo efetiva de uma substancia é a diferenca
de concentracdo da substancia entre as duas faces da
membrana. A Fig. 5-6 mostra uma membrana corn
uma substancia com concentrago elevada em sua fa-
ce externa e reduzida na interna. A intensidade com
que a substancia se difunde de fora para dentro é pro-
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EXTERIOR MEMBRANA I NTERIOR

Figura 5-6. Efeito do grande gradiente de concentracffo sobre
a difusEo das moleculas e ions atraves de urn poro da mem-
brana celular.

porcional a concentracdo de suas moleculas na face
externa da membrana, pois é a concentracdo que de-
termina quantas moleculas atingem o lado externo do
poro, por segundo. Por outro lado, a intensidade corn
que a substancia se difunde de dentro para fora é pro-

)rcional a concentracdo de suas moleculas na face
interna da membrana. Obviamente, portanto, a intensi-
dade da difusdo efetiva é proporcional a concentracdo
externa menos a concentragdo interna, ou:

Difusdo efetiva = P (Ce — C i )

onde Ce 6 a concentracdo externa, C i a concentracdo
interna e P é a permeabilidade da membrana para a
substAncia em questdo.

MOVIMENTO EFETIVO DE AGUA ATRAVES
DAS MEMBRANAS CELULARES — A OSMOSE
ATRAVES DE MEMBRANAS SEMIPERMEAVEIS

J .1discutivelmente, a substáncia mais abundante que
...)difunde atraves da membrana celular é a agua. Deve
ser de novo relembrado que a agua difunde-se comu-
mente, nas duas direceies, atraves da membrana da he-
macia, em quantidade correspondente a cerca de 100
vezes o volume da prOpria celula, a cada segundo.
Contudo, em condiccies normais, o volume que se di-
funde em cada direcdo 6 perfeitamente equilibrado
pelo que se difunde na direcdo oposta, de modo que
ndo ocorre o menor movimento efetivo de agua. Por
conseguinte, .o volume celular fica constante. Entre-
tanto, certas condicdes, pode-se formar uma dife-
mica' de concentractio da agua atraves de uma mem-
brana, do mesmo modo que pode ocorrer para ou-
tras substAncias. Quando isso ocorre, ha Movimento
efetivo de agua atraves da membrana celular, fazendo
corn que a caula inche ou murche, depefidendo da
dirego do movimento efetivo. Esse processo de mo-
vimento efetivo de agua, causado por diferenca entre
suas concentracbes, e chamado de osmose.

Para dar urn exemplo de osmose, vamos admitir as
condicoes mostradas na Fig. 5-7, corn agua pura em
uma das faces da membrana e uma solucdo de cloreto
de sOdio na outra. Fazendo referencia ao Quadro 5-1,

vemos que a agua pode passar corn grande facilidade
atraves da membrana celular, enquanto que os ions
sOdio e cloreto so passam corn dificuldade. E .os Ions
cloreto ndo podem atravessar a membrana porque a
carga positiva dos ions sOdio retem os ions cloreto, de
carga negativa. Por conseguinte, a solucdo de cloreto
de sOdio e, na realidade, uma mistura de moleculas
difusiveis — as- de agua — e de ions ndo difusiveis —
os de sOdio e de cloreto. Contudo, a presenca do so-
dio e do cloreto reduziu a concentragdo das moleculas
de agua, em determinado volume de solucdo, em rela-
cdo a igual volume de agua pura. Isto 6, diz-se que o
potencial quimico das moleculas de agua ficou dimi-
nuido. Como resultado, no exemplo da Fig. 5-7,
maior nalmero de moleculas de agua atinge o lado es-
querdo do poro, onde so existe agua, que no lado di-
reito, onde a concentracd° de agua esta diminuida.
Desse modo, ocorre movimento efetivo de agua, do
lado esquerdo para o direito — isto 6, a osmose ocor-
re da esquerda para a direita.

PR ESSAO OSMOTICA

Se, na Fig. 5-7, fosse aplicada pressao A solucdo de
cloreto de sOdio, a osmose de agua para essa solucdo
seria diminuida e, ate mesmo interrompida, visto que
a pr6pria pressao pode forcar moleculas e ions atraves
da membrana, na direcao oposta. A quantidade de
pressao necessaria para interromper, de forma total, a
osmose, a chamada de pressao osmotica da solucrio de
cloreto de sOdio.

0 principio de uma diferenca de pressao em oposi-
cdo a osmose visto na Fig. 5-8, que mostra uma
membrana semipermeavel separando 'duas colunas de
liquido, uma so de agua e a outra de agua mais urn so-
luto que ndo atravessa a membrana. A osmose de agua
da camara B para a cámara A faz corn que o nivel de

Figura 5-7. Ocorrencia de osmose numa membrana celular
hipotetica quando uma solucdo de cloreto de s6dio a coloca-
da num lado da membrana e agua no outro.
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Figura 5-8. Demonstracäb de presao osnuitica nos dois lados
da membrana semipermeavel.

liquid° nessa cdmara se eleve gradativamente, acima
do nivel na cámara B, ate que, a urn certo tempo, a
diferenca de pressao que se formou é suficientemente
elevada para opor-se ao efeito osmOtico. Essa diferen-
ca de pressao atraves da membrana, nesse instante, é
igual a pressao osmOtica da solucao que contêm o so-
lutes nao-difusivel.

Pressao Osmdtica dos Lignidos Extra e Intracelu-
lares. Os ions dissolvidos nos liquidos extra e intra-
celulares, bem como outras substancias, como a glico-

-c
os aminoacidos, os acidos graxos livres etc. podem

odos causar pressao osmOtica sobre a membrana ce-
lular, uma vez que todas, sem excecao, difundem-se
muito lentamente atraves da membrana celular, em
comparacao corn a velocidade corn que a agua se di-
funde. A concentracao global de substäncias nos li-
quidos extra e intracelulares a suficiente para criar
uma pressao osmOtica de aproximadamente 5.400
mm Hg; isto é, se fosse colocada agua pura ern uma
face de uma-membrana, e liquido extracelular ou li-
quid° intracelular fosse colocado na outra, seria ne-
cessaria pressao da ordem de 5.400 mm Hg para impe-
dir a osmose de agua para qualquer um dos liquidos.
Essa quantidade de pressao é praticamente igual
pressao exercida por uma coluna de agua corn altura
de 70 metros. Portanto, pode-se imaginar a imensa
forca que algumas vezes pode ser desenvolvida para o
movimento de agua atraves dos poros da membrana
celular, pelo fenlimeno da osmose.

Falta de Efeito da Massa Molecular e Idnica sobre
a Pressao OsmOtica . — a Importáncia do Ishimero de
Particulas. A pressao osmOtica exercida pelas parti-
culas nao-permeaveis de uma solucao, quer sejam mo-
16culas ou ions, é determinada pelo flamer° de parti-

culas em solucao em urn volume unitaxio de liquid°,
e nao pela massa dessas particulas. Isso a verdade para
os casos das particulas serem ions, molecules peque-
nas como as da ureia, ou grandes mol6culas de protei-
nas. A razao para isso é que cada particula em solu-
cao, independentemente de sua massa, tern quase que
exatamente a mesma energia cinetica de movimento •
e, portanto, exerce, em media, a mesma pressao so-
bre a membrana.

Isotonicidade, Hipertonicidade e Hipotonicidade
de Soluches. Uma solucao que, quando colocada no
lado externo das celulas, tern exatamente a mesma
pressao osmOtica do liquid° intracelular, nao produz
osmose em qualquer direcao através da membrana ce-
lular. Essa solucao é dita ser isotOnica corn os liquidos
organicos. Por exemplo, uma solucao a 0,9% de clore-
to de sOdio é isothnica. Por outro lado, uma solucao
que produza osmose para fora da celula é dita ser hi-
pertOnica. Assim, uma solucao de cloreto de sOdio
coin concentracao acima de 0,9% é hipertemica. Final-
mente, uma solucao que produza osmose para dentro
das celulas é hipotOnica, como, por exemplo, uma so-
lucao de cloreto de sadio com concentrago menor
que 0,9%. Em outras palavras, as celulas mantidas em
solucao isotOnica manterao seus volumes constantes,
enquanto as celulas colocadas em solucOes hipertoni-
cas murcharao e as colocadas em solucaes hipoteini-
cas incharao.

Equilibrio OsmOtico
dos Liquidos Extra
e Intracelulares

Exceto por periodos de tempo muito curtos, geral-
mente, da ordem de segundos, os liquidos extra e in-
tracelulares, permanecem em ,equilibrio osmOtico
constante; isto é, as concentracOes osmOticas das
substáncias nao-difusiveis nas dual faces da membra-
na permanecem praticamente iguais. A razao para is-
so é que, caso essas concentracOes ficassem diferentes,
a osmose de agua atraves da membrana celular ocorre-
ria tao rapidamente que urn novo equilibrio seria atin-
gido dentro de poucos segundos. Esse efeito a mostra-
do na Fig. 5-9. A Fig. 5-9A mostra uma celula que su-
bitamente foi colocada em solucao muito diluida (so-
luccio hipotOnica). Em poucos segundos, a agua pass•
por osmose, atraves da membrana celular, para o inte-
rior da celula, provocando (1) aumento do volume do
liquid° intracelular, o que inchard a celula; (2) dimi-
nuicao do volume do liquid° extracelular; (3) dilui-
cffo das sub stâncias dissolvid as no 1 iquido intracelular;
e (4) concentracao aumentada das substáncias dissol-
vidas no liquid° extracelular. A partir do momento
em, que esses dois liquidos atingirem a mesma concen-
tracao de substâncias osmoticamente ativas, cessa a
osmose atraves da membrana. Dessa forma, dentro de
poucos segundos, um novo equilibrio osmOtico foi
restabelecido, como e mostrado na Fig. 5-9B.

• Solu,fo
A nao B

Agua

Membrana
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Figura 5-9. (A) Celula colocada repentinamente numa solu-
cao hipotanica. (B) A mesma celula depois que o equilibrio
osmOtico foi restabelecido, mostrando a prOpria inchagEo
e o equilibrio da concentragâo dos liquidos extra e intrace-
lular. (C) Celula colocada numa solugffo hipertanica. (D) A
mesma celula depois que o equilibrio osmetico foi restabele-
cido, mostrando o seu encolhimento e o equilibrio das con-
centrag6es do liquido.

A Fig. 5-9C mostra a situagffo oposta, na qual uma
celula com liquido intracelular diluido a colocada em
solucao extracelular concentrada (solucdo hipert'Oni-
ca). A agua passa, por osmose, para fora da celula, di-
minuindo o volume do liquido intracelular e aumen-
t-Ido o do liquido extracelular. Isso concentra o 11-
gaido intracelular, ao mesmo tempo que dilui o liqui-
do extracelular. Como resultado, a celula atinge urn
novo equilibria dentro de poucos segundos, entre
seus liquidos extra e intracelulares mas, nesse interim,
suas dimensOes ficaram menores, como mostrado na
figura 5-9D. Para ilustrar quo rapidamente a osmose
pode ocorrer atraves da membrana celular, uma hema-
cia colocada em agua pura ganha uma quantidade de
agua igual a seu prOprio volume em menos de urn se-
gundo. Portanto, para celulas em todas as partes do
corpo, poder-se-ia esperar urn completo equilibrio os-
mOtico dentro de 15 a 20 segundos.

TRANSPORTE ATIVO

Muitas vezes, apenas uma quantidade diminuta de
substincia esta presente no liquid o'extracelular, em-
bora uma concentracffo bastante elevada seja necessd-
ria no liquid() intracelular. Por exemplo, isso é verda-
de para os ions potassio. De modo inverso, outras
substâncias frequentemente penetram nas celulas e

devem ser removidas, mesmo quando suas concentra-
Oes externas sejam muito maiores do que as internas.
Esse é o caso dos ions sOdio.

Do que foi discutido ate este ponto, é evidente que
nenhuma substdncia pode difundir-se contra urn gra-
diente de concentragio ou, como é dito popularmen-
te, "mono acima". Para fazer corn que uma substán-
cia mova-se morro acima, essa substincia deve ganhar
energia. Isso é analog° a compressao do ar por meio
de bomba. A compressffo faz corn que a concentracffo
das moleculas de ar fique aumentada, mas, para que
essa concentracffo aumente, as moleculas ganham
energia pelo movimento do pistffo da bomba, ao se-
rem comprimidas. De igual modo, conforme as mole-
culas sao transportadas de uma solugo diluida para
uma solugo concentrada, devem ganhar energia.
Quando uma membrana celular transporta moleculas
morro acima, contra um gradiente de concentragffo
(ou mono acima, contra urn gradiente de pressifo ou
eletrico), o processo é chamado de transporte ativo.

Entre as muitas substáncias que sao transportadas
ativamente atraves da membrana celular, podem ser
citados os ions sOdio, ions potassio, ions ado, ions
ferro, ions hidrogênio, ions cloreto, ions iodeto,
nos e diferentes acticares e alguns aminokidos.

Mecanismo Eldsico do Transporte Ativo

O mecanismo do transporte ativo é considerado como
sendo semelhante para a maior parte das substincias,
e depende .do transporte por carreadores. A Fig. 5-10
mostra o mecanismo basica pelo qual a substincia S
entra na face externa da membrana, onde se combina
corn o carreador C. Na face interna da membrana, S
separado do carreador e passa para o interior celular.
Em seguida, C se move para a face externa da mem-
brana, para captar mais S.

Imediatamente, 6 notada a grande semelhanca des-
te mecanismo corn o da difusao facilitada, discutida
antes neste capitulo, e mostrada na Fig. 5-4. Entre-
tanto, a diferenca 6,a de que energia é cedida ao siste-

EXTERIOR MFMBRANA INTERIOR

Figura 5-10. Mecanismo basic° do transporte ativo.
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ma no curso do transporte ativo, de modo que o
transporte pode acontecer contra urn gradiente de
concentracylo (ou contra um gradiente eletrico ou de
pressao).

Embora nao seja conhecido o mecanismo de utili-
zacao da energia no transporte ativo, conhecemos al-
gumas caracteristicas do processo.

Primeiro, a energia é fornecida a face interna da
membrana, a partir de compostos de alta energia,
principalmente, o ATP, oriundos do citoplasma celu-
lar.

Segundo, um. molecula- "carreadora" espec Ifica
(ou uma combinacab de moleculas) é necessaria para
o transporte de cada tipo de substancia ou cada clas-
se de substancias semelhantes.

Terceiro, uma enzima especifica (ou enzimas) é ne-
cessaria para a promocab das reacOes quimicas entre

carreador e cada substancia transportada.
) Uma caracteristica especial do transporte ativo é a

de que o mecanismo atinge uma intensidade maxima
de transporte quando a concentracao da substancia
transportada é muito elevada. Isso resulta da limita-
cao da quantidade de carreador disponivel para o
transporte, ou das enzimas necessarias a promocffo
das reacOes quimicas. Esse principio de limitacaO
tambem é aplicavel a difusao facilitada, mediada por
carreador, que foi discutida antes neste capitulo.

Natureza Quimica do Carreador. Os carreadores
sao proteinas, protelnas conjugadas, ou combinacöes
fisicas ,pouco rigidas de mais 'de uma molecula pro-
teica. Na membrana celular existem varios e dife-
rentes sistemas de carreadores, cada urn dos quais
transporta apenas urn tipo especffico de substancia.
Por exemplo, urn sistema de carreador transporta so-
dio para a face externa da membrana, enquanto que,

mesmo tempo, corn toda a probabilidade, trans-
porta potassio para o interior. Outro sistema transpor-
ta os acticares atraves da membrana das celulas epite-
liais do intestino e dos tithulos renais, e ainda um ou-
tro sistema de carreador transporta aminoacidos, urn
sistema para cada tipo.

Energetica do Transporte Ativo. Em termos de
calorias, a quantidade de energia necessaria para con-
centrar 10 vezes 1 mol de substancia é de cerca de
1.400 calorias. Assim, pode-se entender que o gasto
de energia para a concentrago de substancias no inte-
rior das celulas ou para a rernogo de substancias de
seu interior pode ser muito grande. Algumas celulas,
como as que revestem os tlibulos renais, gastam cerca
de 80% de sua energia total apenas nessa atividade.

EXTERIOR MEMBRANA I NTERIOR

Figura 5-11. Mecanismo proposto para o transporte ativo de
sOdio e potassio atraves da membrana celular, mostrando o
acoplamento dos dois mecanismos de transporte e o supri-
mento de energia ao sistema na superficie interim da mem-
brana.

difundir-se atraves dos poros celulares. Se essa difusao
ocorresse por period() de tempo suficientemente lon-
go, as concentracöes desses dois Ions, no interior e , no
exterior celulares, tended= a se equalizar, a nab ser
que existisse um mecanismo para retirar o sOdio de
dentro da celula e para levar o potassio de volta para
o citoplasma.

Felizmente, esta presente, em todas as membranas
celulares do corpo humano, urn mecanismo para o
transporte ativo de sOdio e de potassio. E chamado de
bomba de scidio-potassio. Os principios basicos dessa
bomba sao mostrados na Fig. 5-11. 0 carreador para
esse mecanismo transporta o sOdio do interior para o
exterior, e o potassio em sentido inverso. Esse carrea-
dor tambem tem a capacidade de hidrolisar as mole-
culas do ATP e de utilizar a energia que é liberada
nessa reacab para promover o transporte de sOdio e de
potassio. Dessa forma, o carreador tambem atua co-.
mo se fora uma enzima e, por isso, 6 chamado de
sOdio-potdssio ATPase. Essa ATPase é formada por
duas moleculas de protefna, uma delas sendo uma eo-
bulina corn peso molecular de 95.000 e a outra uma
glicoprotelna corn peso molecular de 55.000. A mole-
cula rnaior reage corn o sOdio e com o potassio e tam-
bem corn o ATP, mas a molecula menor a tambem
necessaria para a promoOo de alguma fungo facili-
tadora, ainda nao muito conhecida.

Deve ser notado na Fig. 5-11 que a energia libera-
da pelo ATP na face interna da membrana celular faz
corn que os ions potassio sejam liberados da mole-
cula carreadora da sOdio-potassio ATPase e, ao mes-
mo tempo, que fixem os ions sOdio. Entab, na face
externa da membrana, os ions sOdio sao liberados en-
quanto os de potassio sao fixados.

Uma caracteristica importante da bomba de sOdio-
potassio é o fato de ser fortemente ativada por au-
mento da concentraoo do ion sOdio no interior da

Transporte Ativo de &Ai() e de Potãssio

Voltando a Fig. 5-1, ve-se que a concentraOo de so-
dio fora da celula e muito alta, em relago a sua con-
centracab no interior, enquanto o inverso ocorre para
o potassio. De igual modo, o Quadro 5-1 mostra que
quantidades diminutas de sOdio e de potassio podem
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cêlula, sua atividade aumentando em proporcao ao
cubo da concentracao de sOdio. Esse efeito é extre-
mamente importante por permitir que mesmo um
pequeno acirmulo de ions sOdio no interior da celu-
la ative a bomba de modo muito intenso e, portan-
to, faca com que a concentracao interna de sOdio re-
tome prontamente a seu valor reduzido.

0 mecanismo de transporte do sOdio a tao impor-
tante para tantos e tao diversos sistemas funcionais
do corpo — como, por exemplo, as fibras nervosas e
musculares, para a transmissao de impulsos, Arias
glandulas, para a secrecao de diferentes substancias
e, em todas as celulas do corpo, para impedir o au-
mento de volume — que é, muitas vezes, chamada
simplesmente de bomba de sOdio. Discutiremos a
bomba de sOdio em muitos pontos deste texto.

fransporte Ativo de Outros ions

0 calcio e o magnesio sat), provavelmente, transpor-
tados pelas membranas celulares do mesmo modo
como o sao o sOdio e o potassiO, e certas celulas do
corpo tem a capacidade de transportar outros ions.
Por exemplo, as membranas das celulas glandulares
da tireOide podem transportar grandes quantidades de
ion iodeto; as celulas epiteliais do intestino podem
transportar cloreto, calcio, ferro, hidrogenio e,
provavelmente, muitos outros ions; e as celulas epi-
teliais dos titbulos renais podem transportar calcio,
magnesia cloreto, potassio e muitos outros
ions.

TRANSPORTE ATIVO ATRAVES
LAMINAS CELULARES

Em muitos locais do corpo, as substancias devem ser
transportadas atraves de toda uma ldmina celular, ao
inves de simplesmente atraves da membrana celular.
Transporte desse tipo ocorre no epitelio intestinal, no
epitelio dos tibulos renais, do epitelio de todas as
glandulas exOcrinas, da membrana do plexo corOide
do cerebro e de muitas outras membranas. Entretan-
to, antes de podermos discutir o transporte ativo atra-
ves dessas laminas celulares, necessitamos saber quais
os modos-pelos quais as celulas ficam unidas entre si.

ANATOMIA DAS JUNQOES CELULARES

As celulas, muitas vezes, ficam frouxamente presas
umas as outras. Nesses casos, as celulas adjacentes
ficam, geralmente, separadas por um pequeno acfunu-
lo de glicocdlix, formado por delgadas fibras colage-
nas e filamentos de proteoglicans. 0 glicocalix é ape-
nas pouco aderente a cada membrana celular, e o If-
quido extracelular pode percorrer facilmente os espa-

cos entre as celulas, o que permite o transporte de nu-
trientes para todas as superficies celulares.

Por outro lado, no epitelio intestinal, no epitelio
do tfibulo renal, e em outros lugares do corpo, é im-
portante que as celulas sejam fortemente presas entre
si e, ao mesmo tempo, que suas juncoes possuam ou-
tras propriedades importantes para o funcionamento
celular. Quatro tipos de juncoes entre celulas — mos-
tradas na Fig. 5-12, foram descritas:

1. Zonula Occludens (Junctio Fechada — "Tight
Junction"). A Fig. 5-12 mostra tr8s celulas epite-
liais adjacentes do epitelio intestinal. Proximo a
superficie luminal dessas celulas epiteliais, elas
sao unidas entre si por zonula occludens. Essa es-'
trutura tambem recebe o 'nome de junctio fecha-
da ("tight junction') visto que as duas membra-
nas celulares se fundem, ao longo de rmiltiplas pre-
gas. Essas pregas estendem-se por toda a largura
das celulas respectivas. Portanto, os liquidos nao
podem ultrapassar os limites impostos por essas
juncoes, nos espacos entre as celulas. Dessa for-
ma, sao as juncoes apertadas que impedem o livre
fluxo de liquid° entre o lumen do intestino e os
tecidos mais profundos da parede intestinal.

2. Zonula Adherens. Em muitos pontos entre as ce-
lulas, as membranas celulares sao moderadamen-
te aderentes entre si, mesmo sem que ocorra fu-
sao entre elas. Ao contrario, sat, mantidas unidas
por urn tipo de substancia, que atua como cimen-
to, entre as celulas. Nesses pontos, a prOpria mem-
brana celular mostra-se discretamente espessada,
e filamentos ultramicroscOpicos estendem-se do in-
terior da membrana ate a profundidade do cito-
plasma, o que ancora a membrana celular ao ci-
toesqueleto. Esses pontos sao chamados de zonula
adherens.

3. Macula Adherens (Desmossoma). Uma macula
adherens é similar a uma zonula adherens, exceto
por ser mais aderente. Essa area da membrana ce-
lular a muito espessada, pela presenca de filamen-
tos diminutos que saem da membrana, para o cito-
plasma, enquanto o espaco entre as duas membra-
nas parece ser cheio por sub stAncia corn aparência
de forte cimento, provavelmente formado por gli-
cocalix denso.

Uma macula adherens tambem é chamada de
desmossoma, urn termo mais antigo e menos des-
critivo. Deve ser notado na parte inferior da celu-
la, na Fig. 5-12, a presenca de dois hemidesmosso-
mas, onde a cêlula epitelial é aderente a membrana
basal.

4. Juncifo Aberta (Nexus). Gap junctions (as jun-
caes abertas) (tambem chamadas de nexus) sao
areas especiais onde as membranas celulares ficam
muito prOximas ,umas as outras, mas nao se fun-
dem. Pelo contrario, pequenas particulas, prova-
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[-Liman intestinal

Figura 5-12. Tres celulas do epitelio intes-
tinal, mostrando os diferentes tipos de jun-
coes entre as celulas.

Membrana. basal

velmente moleculas de proteinas, projetam-se de
uma membrana para a outra, e as membranas sao
mantidas unidas por meio dessas particulas. Entre-
tanto, o que é muito mais importante, as mem-
branas das duas celulas adjacentes sao muito im-
permeaveis a ions e as moleculas corn diárnetros
abaixo de 30 nm, permitindo, assim, a livre passa-
gem de ions e de moleculas de celula a celula. Tal-
vez seja atraves dos intersticios moleculares das
particulas conectoras que os ions e moleculas pas-
sem de uma celula a outra. Essas juncoes, permitem
o estabelecimento de canais de comunicacao de
uma celula a outra, especialmente, para o fluxo
desimpedido de corrente eletrica e para a passa-
gem de substáncias hörmonais de celula a celula.

As juncoes abertas sao extremamente comuns en-
tre as celulas musculares lisas e entre as celulas
musculares cardiacas. E por meio dessas juncoes
que os sinais eletricos sao trarismitidos ao longo
desses niirsculos para produzir suas contracOes,
como sera discutido em muito maior detalhe em
capitulos subseqiientes.

Transporte Ativo de Ions e de Agua
Atravds de Membrana Epitelial

0 mecanismo geral do transporte ativo de ions e de
agua atraves de uma membrana epitelial, como, por
exemplo, a membrana intestinal ou do hibulo renal, é
mostrado na 5-13. Essa figura mostra duas celu-
las adjacentes em uma membrana tipica. Na superff-
cie luminal dessas celulas existe uma borda em escova

que é altamente permeavel tanto a agua quanto aos
solutos, permitindo que ambos difundam-se do lumen
para o interior da celula. Uma vez nesse interior,
alguns dos solutos sao ativamente transportados pelas
paredes laterais da celula para os espacos entre as
celulas, bem como para o tecido conjuntivo subjacen-
te, pela base celular. 0 espaco entre as celulas é fecha-
do, proximo a borda em escova do epitelio, por jun-
cOes fechadas, mas é totalmente aberto na base das
celulas, onde as celulas jazem sobre a membrana ba-
sal. Ainda mais, essa membrana basal é extremamen-
te permeavel. Por conseguinte, as substáncias trans-
portadas para, o canal entre as celulas fluem para a
base celular.

Figura 5-13. Mecanismo basico de transporte ativo atraves de
uma camada de celulas.
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Os ions em particular, sao ativamente trans-
portados tanto atraves da base da celula Como para o
canal entre as celulas. E, como os ions &Rho tem car-
ga positiva, esse transporte dos ions sOdio para fora
da celula cria urn deficit de cargas positivas no inte-
rior celular, produzindo ai forte eletronegatividade.
Isso, por sua vez, repele os ions corn carga negativa,
como os ions cloreto, para fora da celula, de modo
que esses ions acompanham os de sOdio em sua pas-
sages atraves das paredes laterais e da base da celula.
Finalmente, as altas concentracOes tanto de ions so-
dio e cloreto, por fora da membrana, produzem, en-
tat', osmose da agua atraves da membrana. Dessa for-
ma, a agua acompanha os ions. Em seguida, a agua
e os ions difundem-se para os capilares sangiiineos
do conjuntivo e sao transportados para outras
reg. Js do organismo.

Esses principios de transporte aplicam-se, generica-
mente, sempre que o transporte ocorrer atraves de
minas (ou camadas) celulares, tanto no intestino,
quanto na vesicula biliar, no rim ou em qualquer
outro organ.

Transporte Ativo de Acacares Atraves
de Epitèlios — Mecanismo de
"Co-Transporte" do SOdio

A difusao facilitada da glicose e de determinados
cares ocorre, praticamente, em todas as celulas do or-
ganismo, mas o transporte ativo de aciicares contra
urn gradiente de , concentracao ocorre apenas em
alguns locais desse organismo. Por exemplo, no intes-
tir nos tikulos renais, a glicose e diversos outros
monossacaridios sao continuamente transportados
graves do epitelio para o sangue, mesmo quando suas
concentragOes luminais sao extremamente baixas.
Dessa forma, na quase totalidade das condic6es,
nenhum desses aciicares é perdido nos excretas intes-
tinais ou renais.

0 mecanismo de transporte da glicose (e dos ou-
tros aciicares) atraves as celulas epiteliais da mucosa
intestinal e dos tfibulos renais é uma mistura curiosa
de difusao e de transporte ativo. Esse mecanismo,
chamado de transporte ativo secunddrio ou de co-
transporte de s6dio, funciona do modo descrito a
seguir.

Primeiro, devemos lembrar que a celula epitelial
tem duas faces funcionalmente distintas, uma borda
em escova que reveste o lumen do intestino ou do
tiibulo renal, e uma base que fica adjacente aos capi-
lares absorsivos. As paredes laterais e basal da celula
transportam sOdio para fora da celula e para os capi-
lares subjacentes. Isso ocorre pelo processo usual de
transporte ativo para o sOdio, que já foi descrito. 0
resultado é a deplecdo acentuada dos ions sOdio no
interior da celula epitelial. Por sua vez, isso. produz

interior da celula epitelial. Conseqiientemente, os
ions sOdio tentam passar por difusao atraves da bor-
da em escova para dentro da celula. Contudo, essa
borda em escova é relativamente impermeivel ao so-
dio, exceto quando esse ion esti combinado a uma
molecula carredora, sendo urn dos tipos dessa mo-
lecula o carreador de sOdio -glicose. Esse carreador é
peculiar pelo fato de nao transportar o sOdio isola-
do, mas so o transporta quando, ao mesmo tempo,
transporta uma molecula de glicose. Isto é, quando
combinado corn sOdio e corn glicose, o carreador di-
funde-se para a face interna da membrana. Pode ser
facilmente compreendido que é a diferenca de con-
centracao do sOdio, atraves da membrana da borda
em escova, que fornece a energia para esse transporte
conjunto de sOdio e de glicose. Dessa forma, mesmo
quando a glicose so esti presente em concentractles
muito baixas, ela pode ser transportada para o inte-
rior da celula epitelial.

Uma vez tendo atingido o interior da celula epite-
lial, a glicose atravessa a face basal dessa celula pelo
processo usual de difusao facilitada, do mesmo modo
como a glicose atravessa praticamente todas as ou-
tras membranas do organismo.

Transporte Ativo de Aminoacidos —
"Co-Transporte de Sodio"

Os aminoacidos sao os elementos basicos das protef-
nas, como foi discutido no capftulo anterior. A major
parte deles, como acontece corn a glicose, é transpor-
tada para o interior da quase totalidade das celulas
do organismo, pelo mecanismo de difusao facilitada.

0 co-transporte de sOdio para os aminoacidos tam-
bem  em algumas membranas do corpo: os
epitelios dos intestinos, dos nibulos renais e de al-
gumas glindulas exOcrinas. Esse transporte envolve
pelo menos quatro sistemas diferentes de carreado-
res para os diversos tipos de aminoacidos. Esses sis-
temas de transporte sera) discutidos adiante, no
Cap. 31, em relacdo a absorcdo intestinal. Deveria ser
notado, de novo, que no mecanismo de co-transpor-
te de sOdio, a energia a fornecida pela diferenca de
concentracao de sOdio, entre o lumen intestinal e o
interior da celula, como foi descrito para glicose e
é como acontece para os aminoacidos.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Quais sao as diferencas iOnicas importantes entre os 11-
quidos intra e extracelulares?

2. Descreva a teoria do processo de difusao.
3. Qual e a diferenga entre a difusao simples e a difusffo

facilitada?
4. Quais as substancias que sac, transportadas por difusao

atraves dos poros da membrana e quais as que sao trans-
portadas atraves da matriz da membrana? ■
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6. Explique os priricipios da osmose atraves da membrana
celular.

7. Por que os lfquidos infra e extracelulares permanecem
continuamente em equilfbrio osmOtico?

8. Qual e a diferenga entre transporte ativo e difusffo faci-
litada?

9. Discuta o transporte ativo de sexlio e de potassio atraves
da membrana celular.

10. Explique a anatomia e as fungOes dos diferentes tipos de
jungOes intercelulares.

11. 0 que significa transporte ativo secundario ou co-trans-
porte de sOclio para a glicose e para aminoicidos?
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Nervos, Potenciais
de Membrana e

Transmissdo Nervosa

Resumo

Todos os sinais nervosos sgo transmitidos por fibras nervosas, no c6rebro, na medula es-
pinhal ou em nervos perifericos. As fibras nervosas mais longas sgo axOnios, cada um dos
quais cresce a partir de um corpo celular neural, algumas vezes atingindo o comprimento
de ate UM metro. 0 axOnio é uma estrutura tubular, limitada por uma membrana celular
tipica e cheia corn liquido intracelular chamado de axoplasma.

Na face interna da membrana .de todas as fibras nervosas existe urn potencial eletrico
de cerca de-90 milivolts, chamado de potencial de membrana. E causado por diferencas de
concentracga iOnica, entre as dual faces da membrana celular. Especificamente, a concen-
travel° do ion potassio na face interna da membrana é muito elevada, em comparacgo corn
a vigente na face externa. Essa diferenca de concentracgo faz corn que os ions potassio,
corn carga positiva, passem para o lado de fora da fibra, deixando no interior as mole-
culas de proteina, corn carga negativa, que nab podem atravessar a membrana, o que cria
uma eletronegatividade interna.

A membrana nervosa tambem é sede de outra diferenca de potencial que é essencial
para a transmissffo dos sinais neurais. uma alta concentracclo de ions sOdio na face exter-
na da membrana, contrastando corn uma concentrac go reduzida enr sua face intern, exa-
tamente o contrario do que 6 observado para a diferenca de concentracab do ion potas-
sio. Quando a fibra nervosa é adequadamente estimulada, os canais de sOclio da membrana
tornam-se muito permedveis e os ions sexlio, corn carga negativa, passam em grande quan-
tidade para o interior do axOnio, o que faz corn que o potencial de membrana tome-se
subitamente' positivo, deixando de ser negativo. Entretanto, essa entrada de ions sexlio
é muito fugaz, durando menos de urn milesimo de segundo e, apOs seu ter-mina, os ions
potassio voltam de novo a fluir para o exterior, o que restabelece a negatividade na face
interna da membrana. Essa variac go sequencial do potencial da membrana de negativo a
positivo e, de novo, volta para o negativo, é chamada de potencial de acilo

Urn potencial de acgo que ocorra em qualquer ponto da membrana de uma fibra ner-
vosa provoca a passagem de corrente eletrica pelo interior do axOnio. Essa corrente tem
o efeito de abrir os canais de 

`se

 nas areas adjacentes da membrana axOnica, o que faz
corn que o potencial de ac go se propague ao longo de toda a extensao da fibra nervosa,
de uma extremidade outra. Dessa forma, os sinais neurais, chamados de impulsos nervo-
sos, sgo transmitidos de urn ponto do sistema nervosa para outro.

Os potenciais de acgo podem ser produzidos nos nervos por muitos estimulos dife-
rentes. Por exempla, as terminacOes neurais mecanossensiveis, ocorrendo em todo o cor-
po, podem abrir os canais de sOdio e produzir potenciais de ac go. Tambem, no sistema
nervosa central, os sinais sga transmitidos de uma fibra nervosa para outra por meio de
urn mecanismo hormonal. Isto é, urn potencial de acffo, na prirneira fibra, faz corn que
suas terminaccies secretem pequena quantidade de urn hormbnio que atua na membrana
da fibra seguinte, fazendo-a, abruptamente, permeavel aos ions sOdio; isso produz urn po-
tencial de aoo nessa fibra. As fibras nervosas que controlam os mnsculos esquel6ticos se-
cretam urn hormOnio, a acetilcolina, na placa motora, e essa acetilcolina abre rulmero sufi-

GA ■



Figura 6-1. Unidade neuromus-
cular, mostrando a inervagEo do
mesculo esqueletico.
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ciente de canais de sOdio na membrana da fibra muscular para produzir, tambern nessa
fibra muscular, potenciais de acgo. Nessas condicoes, as fibras musculares conduzem sinais
de modo semelhante as fibras nervosas.

Cada fibra nervosa é isolada das demais por celulas de Schwann .Em alguns casos, essas
celulas de Schwann enrolam suas membranas em tomo dos axonios, criando uma bainha
isolante em tomo dessas fibras. Essa bainha é chamada de bainha de mielina, visto conter
grandes quantidades de substancia lipfdica isolante, a mielina, e as fibras corn essa bainha
sao denominadas fibras mielinizadas. Em outros casos, as fibras nervosas ficam simples-
mente mergulhadas na membrana das celulas de Schwann. Essas fibras sao chamadas de fi-
bras amielinicas. As fibras mielfnicas, devido a ser melhor isoladas, transmitem os sinais
neurais corn muita rapidez e corn use muito pequeno de energia neural. Por outro lado, as
fibras amielinieas sao, em geral, muito mais delgadas que as mielfnicas, de modo que gran-.
de niimero delas pode ficar contidoem tronco nervoso finico de pequeno didmetro.

0 objetivo tanto deste capitulo como do seguinte é o
de explicar o mecanismo pelo qual os nervos fazem

am que os milsculos contraiam. Para conseguir
isso, é necessario, em primeiro lugar, explicar, neste
capitulo, as propriedades fundamentais dos nervos e
a conducgo de sinais por esses nervos. No capitulo se-
guinte, consideraremos, entab, as propriedades fun-
damentals das celulas musculares e seu mecanismo
contratil.

A Unidade Neuromuscular

A Fig. 6-1 mostra a unidade neuromuscular basica.
Todos os imisculos esqueleticos sao controlados por
fibras nervosas que tern origem na medula espinhal.
Nas pontas anteriores da substancia cinzenta da me-
dula espinhal (ou em areas comparaveis do tronco ce-
rebral) existem de 3 a 10 milhOes de grandes celulas
neurais, chamadas de motoneurOnios anteriores. De

MCisculo
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cada uma delas brota uma-imica fibra nervosa que tra-
fega por um tronco nervoso perifirico, juntamente
corn centenas ou milhares de fibras nervosas seme-
lhantes. Essas fibras, apOs percursos varia.veis, distri-
buem-se para urn ou mais mirsculos esqueleticos,
como é mostrado na Fig. 6-1. Tambem passam por
esses troncos nervosos perifericos muitas fibras senso-
riais que conduzem sinais sensoriais desde a pele e de
outras partes do corpo para a medula espinhal ou para
outras regiOes do sistema nervoso.

A porcao terminal de cada fibra nervosa que con-
trola o mirsculo forma de 3 a 1.000 ramificacOes, e
cada uma dessas ramificaOes termina em fibra mus-
cular imica. A jungo entre a ramificago terminal
neural e a fibra muscular é chamada de placa motora.
Essa estrutura possui caracteristicas funcionais e arra-
tbmicas muito especiais, que sell° discutidas em de-
' she, adiante neste capitulo.

Anatomia FisiolOgica
da Fibra Nervosa

A fibra nervosa motora é formada de duas partes;
uma central, que e o axOnio, e urn envoltOrio isolante,
chamado de bainha de Schwann ou bainha de mielina.
Apenas uma pequena porcao da bainha de mielina é
mostrada na Fig. 6-1, mas ela se estende por todo o
axonio, cobrindo-o desde a medula espinhal ate as
terminaOes nervosas finais.

A Fig. 6-2 mostra, de forma esquematica, as partes
funcionais de uma fibra nervosa. Deve ser notado que
nessa figura, bern como na Fig. 6-1, que o axOnio é
uma loriga estrutura tubular, lithitada por uma mem-
' lna que possui exatamente as mesmas funOes de
qualquer outra membrana celular, exceto por ser, de
modo especifico, adaptada para a transmissao de si-
nais neurais, como discutiremos em partes subse-
qiientes deste capitulo.

No interior da membrana axOnica existe urn liqui-
do intracelular, em forma de gel, o axoplasma, en-
quanto que, em seu exterior, existe o liquido inters-
ticial, que 6 o liquido extracelular que circula pelos
espacos entre as celulas e entre as fibras.

A Fig. 6-2A tambem mostra que a bainha de mie-
lina é descontinua em pontos periOdicos, chamados
de nodos de Ranvier. Assim, a bainha de mielina serve
como excelente isolante eletrico para o axOnio em
toda a sua extensãO, exceto nos pontos corresponden-
tes a esses nodos. E ai que a membrana axOnica entra
em contato direto corn o liquido interstitial, o que é
essential para a conduc-go do impulso neural.

Potenciais de Membrana

Todas as celulas do corpo humano apresentam urn
notpneial plAtrir_n afrnviis de sua merrthrana rme é

A

Figura 6-2. (A) aclula nervosa corn seu axOnio mostrando a
membrana nervosa, o axoplasma e o envolt6rio de mielina.
(B) Seccab transversal de urn axOnio.

chamado, simplesmente, de potencial de membrana.
Nas condicoes de repouso, esse potencial 6 negativo
no interior da membrana. 0 potencial de membrana
6 causado por diferencas nas concentraOes iOnicas
dos liquidos intra e extracelulares. Especialmente im-
portante 6 o fato de que o liquido intracelular con-
tern concentraclo muito elevada de ions potassio,
enquanto que, no liquido extracelular, a concentra-

desse ion é muito reduzida; exatamente o oposto
ocorre corn o ion viclio: concentractio muito elevada
no liquido extracelular e muito reduzida no liquido
intracelular.

Os potenciais de membrana desempenham papel
fundamental na transmisao dos sinais neurais, bem
como no controle da concentracffo muscular, da se-
crecdO glandular e, sem qualquer dirvida, em muitas
outras funOes celulares. Por conseguinte, vamos ex-
plicar o mecanismo para o desenvolvimento dos po-
tenciais da membrana.

Diferencas de Concentrac.lo IOnica Atraves da
Membrana Neural. A membrana de urn axOnio pos-
sui a mesma bomba de sOdio-potassio que é encontra-
da em todas as outras membranas celulares do orga-
nismo. Como foi explicado no Cap. 5, essa bomba
transporta ions sOdio desde o 

mesmo 

do axernio para
o exterior, enquanto que, ao esmo tempo, transpor-
ta ions potassio para o interior. 0 efeito final desses
processos de transporte, sobre as concentraoes de
sOdio e de potassio, no interior e no exterior axOni-
cos, 6 mostrado na Fig. 6-3, onde a concentracao de
sOdio no exterior do axOnio é de 142 mEq/1 e de ape-
nas 14 mEa/1 no interior. Para o Dotássio. a diferenca
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Figura 6-3. Gradientes de coneentragdo de sOdio e potassio na
membrana do axOnio, mostrando que, no estado de repouso,
ela a permeavel somente ao potassio.

de concentracao tern sentido exatamente oposto: de
140 mEq/1 no interior para 4 mEq/1 no exterior

Desenvolvimento do Potencial de Membrana. Pa-
, ra explicar como surge o potencial de membrana, é
' necessario que se compreenda que a membrana ax6-
nica em repouso é quase que impermeavel aos ions
sOdio, mas muito permeavel aos ions potassio. Como.
resultado, o ion potassio, altamente concentrado - no
interior da membrana, tende sempre a passar para
fora do axOnio e, em verdade, sempre passam alguns
ions. Uma vez que os ions potassio possuem carga
positiva, sua passagem para o exterior carrega eletri-
cidade positiva para esse mesmo exterior. Por outro
lado, no interior da fibra existem grandes quantidacles
de moleculas de protefnas, portadoras de cargas nega-
tivas e essas moleculas nao saem da fibra. Conseqiien-
temente, o interior da fibra nervosa torna-se muito
negativa, devido a falta de ions positivos e ao excesso
de protefna ionizada corn carga negativa. Dessa for-
ma, o potencial de membrana de uma fibra nervosa
comum, de grande diametro, nas condicOes de repou-
so, ó de cerca de -90 mV, corn a negatividade no inte-
nor da fibra.

A quantidade de voltagem que sera produzida
entre as duas faces da membrana, quando essa mem-
brana é seletivamente permeavel a apenas urn ion mo-
novalente positivo, pode ser calculada pela equaccio
de Nernst:

Potencial de membrana (em mV)

Para o potassio:

Potencial de membrana (em mV)

041
= -61 X log  4  - 94 mV

0 valor verdadeiro, em tomb de -90 milivolts, é um
pouco menor que o valor calculado de -94mV, visto
ser a membrana levemente permeavel aos ions sOdio,

hi= uma pequena parte da eletronegatividade a vi- •
gente.

POTENCIAL DE AgAo E IMPULSO
NERVOSO

Quando urn sinal é transmitido ao longo de uma fibra
nervosa, o potencial de membrana passa por uma serie
de variacOes que, no seu conjunto, sao chamadas de
potencial de actio . Antes do inicio do potencial de
acao, o potencial de membrana em repouso a muito
negativo no interior celular, mas, logo que comeca
o potencial de nab,• o potencial de membrana torna-
se positivo, seguido — alguns poucos decimos-milesi-.
mos apOs — por retorno ao valor negativo inicial. Es--
sa variaca° silbita do potencial membrana para a
positividade e seu retorno negatividade normal d o
potencial de nab; tambem é chamado de impulso
nervoso. 0 impulso (ou potential de acao) se propaga
ao longo da fibra nervosa e, por meio desses impulsos,
a fibra nervosa transmite informacOes de uma parte
do organismo para outra.

Os potenciais de nä° podem ser produzidos em fi-
bras nervosas por qualquer fator que aumente, brus-
camente, a penneabilidade da membrana aos ions so-
dio. No estado normal de repouso, a membrana é re-
lativamente finpermeavel aos ions sOdio, enquanto
bastante permeavel aos ions potassio. Quando a fi-
bra se torn abruptamente penneavel ao sOdio, os
ions sOdio, corn carga positiva, penetram para o inte-
rior da fibra, e tornam-se positivos, o que inicia o po-
tencial de acao. Esse primeiro estagio do potencial de
ago é chamado de despokrizactio. 0 retorno seguinte
do potencial a seu valor negativo de repouso é chama-
do de repolarizacäb.

Despolariza0o da Membrana
e a Transmisso do
I mpulso Nervoso

A Fig. 614A mostra o estado normal de repouso de
uma fibra nervosa corn cargas eletricas negativa em
seu interior. Vamos agora acompanhar o que acontece
quando essa fibra é "estimulada" em sua porcao
media.

A Fig. 6-4B mostra que a fibra, em sua parte mail
mediana, apresenta regiao que se tornou muito per-
meavel aos ions sOdio que podem, enta°, difundir
atravês da membrana corn grande facilidade. Visto
que a concentracffo dos ions sOdio no exterior da fi-
bra é dez vezes maior que no interior, os ions sOclio,
corn carga positiva, fluem corn grande intensidade
para o interior, fazendo corn que a membrana subita-
mente fique positiva em sua face interna e negativa na
externa. Isso e o oposto do que vigora no estado nor-
mal de repouso e e chamado de potencial de

„., oen ahri Ir.+ a rh
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F ya 6-4. Transmissab da onda de despolarizagffo, inicio do
esumulo nervoso.

potencial de membrana negativo tambem é chamada
de despolarizacdo, uma vez que o estado .polarizado
normal, com positividade extema e negatividade in-
term, nffo mais existes

Onda de Despolarizacao, ou Impulso Nervoso. Na
Fig. 6-4C e D, a area de despolarizago, na parte
central da , fibra nervosa, estendeu-se nas duas dire-
caes, bem como ficou igualmente ampliada a area de
permeabilidade aumentada. A causa dessa extensao é
o fluxo de corrente elêtrica da area despolarizada ini-
cialmente para as areas adjacentes, e essa corrente,
por razOes ainda nab completarnente conhecidas, faz
corn que essas regieSes adjacentes tambem se tornem
p )eaveis ao sOdio. Como resultado, os ions sodio,
agora, comecam a difundir para o interior da fibra,
atraves dessas regiOes da membrana, o que provoca
tambem a despolarizacao dessas areas e o fluxo adi-
cional de corrente ao longo da fibra. Dessa forma, a
area de permeabilidade aumentada aos ions sOdio se
espalha ainda mais ao longo da membrana, nas duas
direcOes, a partir da regiffo onde ocorreu a despolari-
zacao inicial. Esse processo se repete por muitas ve-
zes. Essa propagacd° da permeabilidade aumentada
ao sOdio e da corrente eletrica pela membrana é cha-
mada de onda de despolarizacao ou de impulso ner-
voso.

Por essa discussao, é Obvio que uma vez que tenha
ocorrido a despolarizacao de urn imico ponto de toda
a extensa° de uma fibra nervosa, um impulso nervoso

propagado nas duas direcOes, a partir dense ponto,
e cada impulso continua a se propagar ate que encon-
tre uma das extremidades da fibra nervosa. Em outras
palavras, uma fibra nervosa pode conduzir o impulso
tanto em dirego ao corpo celular como afastando-se
dele.

Repolarizacao da Fibra Nervosa. Imediatamente
an[Ss a man rla ri P s n n1 ari7aeln ter inaccatin an l nrtcyn ri

uma fibra nervosa, o interior da fibra ficou positiva-
mente carregado, como a mostrado na Fig. 6-4D, devi-
do ao grande mimero de ions sOdio que se difundiu
para o seu interior. Essa positividade interna impede a
continuago do fluxo de sOdio para o interior da fibra
e tambem faz com que a membrana tome-se, de novo,
impermeavel aos ions sOdio, embora o mecanismo
preciso para esse efeito ainda riffo seja conhecido. En-
tretanto, a membrana permanece muito permeavel
aos ions potässio. E, dada a alta concentracab de po-
tassio no interior da fibra, muitos ions potassio come-
cam a se difundir para o exterior, carregando consigo
cargas positivas. Isso, mais uma vez, cria uma eletro-
negatividade no interior da fibra e positividade em seu
exterior, urn processo chamado de repolarizacd° por
restabelecer a polaridade normal da membrana.

Usualmente, a repolarizaca° tem inicio no mesmo.
ponto da fibra oride a despolarizacao comecou origi-
nariamente e se propaga ao longo da fibra do modo
que a mostrado na Fig. 6-5. A repolarizago ocorre
alguns poucos decimos-milionesimos de segundo apOs
a despolarizago, ficando completada, em fibras ner-
vosas de grande calibre, em menos de urn milesimo de
segundo, ap6s o que a fibra fica apta a conduzir urn
novo impulso.

Periodo Refratario. Quando o.impulso esta tra-
fegando ao longo de fibra nervosa, essa fibra nervosa
nao pode conduzir urn segundo impulso ate que sua
membrana fique repolarizada. Por essa razao, a fibra

dita estar no estado refratario e o intervalo de tem-
po em que a fibra permanece nesse estado a chamado
de period.o refratario. Esse iieriodo dura de cerca de
1/2.500 seg para as fibras mais calibrosas, e ate
1 /250 seg para as mais delgadas.

Restabelecimento das Diferencas
das Concentracbes lOnicas
apes a Conduc-do de Impulsos Nervosos

Ap6s a fibra nervosa ter ficado repolarizada, os ions
sOdio que penetraram em seu interior e os ions potas-
sio que passaram para o exterior devem ser devolvi-
dos a seus locais de origem nas duas faces da memb
na. Isso a realizado pela bomba de sodio-potassio que

R E PO LARIZACAO

Figura 6-5. Processo de repolarizagffo, Ultima fase do estfmu-
1,1 tliaTiff,ell.
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foi discutida antes. Isto é, essa bomba transporta os
ions sextio que estao em excesso no interior da fibra
para o meio externo, e os ions potassio na diregao
oposta. Dessa forma, esse processo restabelece as dife-
rengas iOnicas, repondo as concentracOes em seus
.valores iniciais..

Entretanto, deve ser enfatizado que, mesmo quan-
do a bomba de sOdio-potassio para subitamente de
funcionar, cerca de cem mil ou mais impulsos ainda
podem ser transmitidos pela fibra nervosa,' antes que
cesse a condugao. A razao disso é que apenas alguns
poucos trilionesimos de Urn mol de sOdio penetram
na membrana, e quantidade quase igual de potassio
passa em sentido oposto cada vez o impulso é
transmitido, de modo que sao necessarios cerca de
cem mil ou mais impulsos para desfazer a diferenga
das concentragOes atravds da membrana e, como re-

Ysultado, impedir a transmissao dos impulsos. E evi-
dente, portanto, que a bomba de sOclio-potassio nao
é necessaria a repolarizagao inicial da membrana, apOs
cada impulso nervoso; isso é realizado pela difusao de
potassio, de dentro para fora, pelos poros da mem-
brana. Ao contrario, a bomba de sOdio-potassio sim-
plesmente funciona constantemente, restabelecendo
as diferengas de concentragao iemica atravds da mem-
brana, sempre que urn grande mimero de impulsos
tende a alters-las.

Resumo das Etapas do
Patencial de Acbo

Vamos, agora, resumir as etapas essenciais na geragao
do potencial de membrana e na transmissff° do poten-
cial de acao:

1. A bomba de sOdio-potassio produz alta concentra-
ca° de sOclio no exterior da membrana e baixa con-
centragao no seu interior, e, para o potassio, con-
centragao elevada no interior e reduzida no exterior.

2. Visto que a membrana em repouso é muito per-
meavel aos ions potassio e, dada a alta concentra-
gab desses ions no interior da membrana, esses
ions difundem para o exterior. Essa difusao provo-.
ca a passagem de cargas positivas para fora da fi-
bra, mas deixa muitos ions proteicos em seu inte-
rior. Dessa forma, a membrana em repouso gera
urn potencial de membrana negativo, da ordem de
-90 mV no interior da fibra.

3. Um aumento sithito da permeabilidade da mem-
brana aos ions sOdio inicia o potencial de acffo. Os
ions sOdio movem-se rapidamente para o interior
da fibra, carregando consigo cargas positivas, o que
produz positividade no interior da membrana, no
ponto onde a membrana ficou muito permeavel.
Isso e o chamado processo da despolarizacffo.

4. A eletricidade positiva que entra na fibra nervosa
desloca-se ao longo dessa fibra. Isso tern o efeito

muito permeavel ao sOdio. Por conseguinte, o sO-
dio tambem penetra na fibra por essas regiOes e o
processo 6 repetido em toda a extensa° da fibra
nervosa. Dessa forma o impulso nervoso se propa-
ga por toda a fibra nervosa.

5. ApOs a fibra ter se tornado completamente despo-
larizada, a membrana, de forma abrupta, torna-se
de novo impermeavel ao sOdio, embora permanega
muito permeavel ao potassio. Devido a alta con-
centragao desse ion no interior da fibra, guides
quantidades de ions potassio, positivamente cane-
gados, voltam a se difundir para o meio externo. A
perda dessas cargas positivas faz corn que o interior
da fibra volte a ser negativo. Esse 6 o processo de
repolarizacdo..Islêsse ponto, a fibra nervosa volta a
estar apta a transmitir urn novo impulso nervoso.

6. Durante o intervalo de tempo em que a fibra ficou
despolarizada, urn pequeno ninnero de Ions sOdio
deslocou-se para o interior da fibra e, durante o
processo inicial da repolarizago, urn ntimero pe-
queno de Ions potassio se difundiu para o exte-
rior. A bomba de sOdio-potassio comeca, entab, a
funcionar de novo, permanecendo ativa mesmo
nos intervalos entre os potenciais de acffo, born-
beando os Ions s6dio para o exterior e os Ions po-
tassio para o interior da fibra nervosa. Isso resta-
belece as diferencas de concentracao adequadas en-
tre o interior e o exterior da membrana.

0 Registro dos Potenciais de Acbo

Um metodo para a medida dos potenciais de agao, en-
tre o interior e o exterior da fibra nervosa, 6 mos-
trado na Fig. 6-6. Essa figura mostra uma diminuta
pipeta de vidro, corn ponta de menos de 1/2 de did-
metro e cheia com solugao concentrada de cloreto de
potassio, condutora de eletricidade de sua ponta. Essa
ponta perfura a membrana neural para fazer contato
corn o liquido que enche a parte 'central da fibra. Por
fora dessa fibra, colocado em qualquer ponto de con-

Figura 6-6. Medida dos potenciais de membrana e potenciais
A - •-■- A - A vet;nr.-..1.+2,-C-1



F;gara 6-7. Princfpios para registrar potenciais de agao mono-
jcos.

Repolarizacgo:
Saida de K+ da

fibre

entrou na celula, durante o potencial de acao, e re-
movida.

Uso do OsciloscOpio para o Registro de Potenciais
de Acao. Os diferentes tipos de aparelhagem de re-
gistro meanie() nao sao capazes de funcionar corn a
velocidade necessiria para registrar as rapidas volta-
gens transientes dos potenciais de acao neurais. Por-
tant°, urn instrumento especial, chamado de oscilos-
cOpio, que é sernelhante a urn aparelho receptor de
televisao, é usado comumente para esse fun. Os prin.
cipais componentes de- urn osciloscOpio sao mostra-
dos na Fig. 6-9. A pegs basica dense instrumento é urn
tube' de raios catOdicos. Um canhao de eletrons na
base do tubo emite um feixe muito estreito (didmetro
de cerca de 1 mm) de eletrons, em direcao a face do
tubo. Esse feixe passa entre quatro placas metalicas,
duas das quais colocadas lateralmente ao feixe, en-
quanto as outras duas ficam acima e abaixo do feixe.
Na face do tubo de raios catOdicos existe urn material
fluorescente que brilha intensamente quando atingido
pelo feixe de eletrons. Visto que os eletrons tern carga
negativa e, portanto, sao atraidos por cargas positivas
e repelidos por cargas negativas, esse feixe de-eletrons
pode ser deslocado de urn lado para outro e de cima
para baixo na face do tubo, pela aplicacao de poten-
ciais eletricos nas placas horizontais e verticais.

Urn circuito eletrOnico de vaffedura, ligado as pla-
cas horizontais, faz corn que o feixe de eletrons se
mova na face do tubo, passando da esquerda para a
direita. A fluorescencia que fica no percurso percor-
rido pelo feixe de eletrons parece uma linha horizon-
tal tracada na face do tubo.

Se, enquanto o feixe 'de eletrons esti se movendo
ao longo da face do tubo, forem aplicados potenciais
as placas verticais, esse feixe pode ser deslocado para
cima ou para baixo.. Na Fig. 6-9, o feixe de eletrons
desvia do horizontal, em pequena amplitude, no

Despolariza0§0: 
Potencial de inversio
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tato corn o liquid° extracelular, fica outro eletrOdio,
representado pelo retangulo preto. Esses dois eletrO-
dios sao iigados a urn sistema de medida.

0 potencial entre as duas faces da membrana que
é medido por esse sistema varia, segundo o modelo
esquematico apresentado na Fig. 6-7. A parte A dessa
figura mostra que, durante o estado de repouso ini-
cial, é registrado urn potencial de -90 mV no interior
da fibra, em relacao a seu exterior. Na Fig. 6-7B, a
onda de despolarizacao esti passando ao longo da fi-
bra, estando no momento diretamente na regiao
onde estao os eletrOdios. Nesse instante, o rapid° in-
fluxo dos ions positivos de sOdio produz a inverao
do potencial, criando positividade interna e negativi-

4e externa. Em seguida, logo ape's o impulso ter
passado pela regiao dos eletrOdios, ocorre a repolari-
zacao (Fig. 6-7C) e o potencial retorna quase que ao
mesmo valor de repouso inicial de -90 mV, como
resultado da difusao dos ions potassio para o exterior.

A Fig. 6-8 mostra o registro continuo das variaciies
de potencial, em fibra nervosa de grande calibre, con-
forme urn potencial de acao passa pela regiao dos ele-
trOdios. Essa curva é chamada de potencial de acdo
monofdsico. Comeca corn o potencial de membrana
em repouso normal, de cerca de -90 mV, no interior
da fibra e passando, no pico, do potencial de acao, a
ter valor de cerca de +35 mV (o "overshoot'). Dentro
de aproximadamente meio milesimo de segundo,
ocorre a recuperacffo do potencial de membrana nor-
mal, e o registro retorna praticamente a seu valor ini-
cial. Em verdade, passa a ter valor urn pouco mais ne-
gativo (apenas uns poucos milivolts) pois a bomba de
sOdio comeca, imediatamente, a bombear ions posi-
tivos de sOdio para o exterior, o que torna esse poten-
cial ainda mais negativo que o valor normal de
-90 mV. Essa pequena diferenca (o "undershoot") é
chamada de pOs-potencial. Dura 50 a 100 milissegun- Figura 6-8. Registro grgfico de urn potencial de acao monofa-
dos! nor todo esse tempo. a maior parte do sOdio aue sico de uma orande fihra nprvnea
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plugs

ponto do registro chamado de artefato do estimulo e
desloca-se muito mais no, ponto marcado por registro

' do potencial de acdo . As voltagens elêtricas entre as
duas faces das membranas sao as responsaveis por
essas deflecoes. Quando um nervo é estimulado por
mein de estimulador eletrico, parte da corrente do
estimulador se difunde atrav6s dos liquidos que
banham a fibra nervosa, atingindo os eletrOdios de re-
gistro, o que produz o artefato do estimulo. Ao mes-
mo tempo, ,um potencial de aca° comeca a se propa-
gar ao longo dessa fibra, em direcao aos dois eletrO-
dios de registro. Assim, quando o potencial de nä°
tinge os eletrOdios, o sinal amplificado, aplicado as

--Placas verticais, faz corn que o feixe de el6trons mo-
va-se, primeiro para cima e, depois, de volta a linha de
base, registrando o potencial de nab.

A maioria dos potenciais de ac'do neurais tern dura-
cao total de nao mais que alguns poucos decimos-mi-
lesimos a milesimos de segundo. 0 osciloscOpio de
raios catOdicos, felizmente, pode registrar urn poten-
cial eletrico que dura apenas esse curtissimo intervalo
de tempo. Por conseguinte, é perfeitamente capaz de
produzir urn registro veridico de urn potencial de
nab neural.

Tipos de Estimulos que Podem Excitar
a Fibra Nervosa

No corpo humano, as fibras nervosas sao, normalmen-
te, estimuladas por meios fisicos ou quimicos. Por
exemplo, a pressao aplicada sobre certas terminacOes
nervosas da pele distende mecanicamente essas termi-
nacOes, o que abre os poros da membrana ao sOdio,
por conseguinte, produzindo impulsos. 0 frio e o
calor atuam do mesmo modo sobre outras termina-

cOes, tambem produzindo impulsos, e a lesao this te-
cidos, como o corte ou a distensao demasiada, pode
produzir impulsos dolorosos..

No sistema nervoso central, os impulsos ao trans-
mitidos de urn neurOnio para outro, primariamente,
por meios quimicos. A terminago neural do primeiro
neurOnio secreta uma substincia quimica, chamada
de substincia "transmissora", que excita o segundo
neureinio. Desse modo, os impulsos podem ser trans-
mitidos ao longo de muitas centenas de neuremios,
antes de serem bloqueados. Isso sera discutido em de-
talhe, no. Cap. 8.

No laboratOrio, as fibras nervosas sao, em geral, es-
timuladas eletricamente. Urn estimulador tipico
mostrado na Fig. 6-10. Produz impulsos eletricos corn
a voltagem desejada, seja em impulsos isolados ou em
rajadas repetitivas. Comumente, uma pequena haste,
corn dois fios em tuna de suas extremidades, a usada,
os dois fins sendo aplicados ao nervo; ao ser ligado o
estimulador, o estimulo eletrico é aplicado e a corren-
te eletrica passa pelo nervo. Conforme a corrente flui
pelas membranas da fibra nervosa, a permeabilidade é
alterada, produzindo os impulsos nervosos.

A Lei do Tudo-ou-Nada. A partir da discussa°
precedente, sobre o impulso nervoso, flea evidente
que, quando urn estimulo 6 suficientemente intenso
para produzir urn impulso, esse impulso sera propa-
gado em ambas as direcOes da fibra nervosa, ate que
toda a fibra entre em atividade. Em outras palavras,
urn estimulo fraco nao 6 capaz de excitar apenas uma
parte da fibra nervosa; ou o estimulo 6 bastante forte
para despolarizar toda a fibra, ou, simplesmente, nao_
a despolariza. Isso 6 conhecido como lei do t-udo-ou-
nada.

TRANSMISSÄ0 DE SINAIS
NOS NERVOS PERIFERICOS

Tipos de Fibras Nervosas:
Mielinicas e Amielinicas

A Fig. 6-11 mostra urn tipico nervo periferico de pe-
queno calibre. Os grandes pontos brancos na fotogra-

Estimulador

Figura 6-10. Estirnulador de laborat6rio.
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Figura 6-11. Seccao transversa de urn tf-
pico nervo periferico de pequeno calibre,
mostrando (1) fibras nervosas mielinicas
de grande calibre, (2) fibras nervosas
amielinicas de pequeno calibre e (3) a
bainha do nervo, formada por tecido
conjuntivo. 

fia, cercados por arias pretos, sao fibras nervosas
mielinicas calibrosas. As partes centrais brancas sao
Os axonios e os alias pretos as bainhas de mielina.

Entretanto, se a fotografia da Fig. 6-11 for obser-
vada corn cuidado, poder-se-d identificar muitos pe-
quenos pontos brancos entre as grandes fibras mieli-
nicas. Esses pontos brancos sao as fibras amielinicas,
'Aue nao possuem uma tipica bainha de mielina; nao
obstante, sao isoladas .entre si por um outro meio,
que sera discutido adiante. Se forem contados os
meros das fibras mielinicas e o resultado
mostrard que as fibras amielinicas correspondem ao
dobro das fibras mielinicas, mesmo quando isso nao é
aparente na primeira inspecab da fotografia.

As grandes fibras mielinicas transmitem os sinais
neurais muito rapidamente. Em sua maioria, esses
sinais control= a atividade muscular rapida ou trans-
mitem sinais sensoriais criticos para o cerebro. Por
outro lado, as fibras amielinicas controlam estruturas
tais como os vasos sangiiineos e transmitem uma gran-
de parte das informacOes sensoriais de caster nao-
critico para o cerebro, como, por exemplo, sinais de
tato grosseiro de todas as partes da pele, sinais de
pressab da superficie do corpo, ou sinais de dor do
tipo dor surda, persistente e continua, de qualquer
ponto do organismo. Em nossa presente discussa'o so-
bre o controle muscular, nosso interesse principal se-
ra sobre as fibras mielinicas.

A Celula de Schwann e a Formacdo da Bainha de
Mielina. A Fig. 6-12A mostra urn pequeno segmen-

tro dessas fibras esta o axOnio, que transmite o impul-
so nervoso. Circundando o axOnio, existe a bainha de
Schwann (que é, tambem, a bainha de mielina). Essa
bainha é formada pela celulas de Schwann, presente
ao longo de todos os nervos perifericos, fornecendo
isolamento eletrico para os axOnios.

A celula de Schwann forma a bainha de mielina em
varias •etapas; primeiro, afixando sua membrana ao
axOnio e, depois, enrolando sua membrana em tomb
do axiinio, chegando a formar de 20 a 30 camadas
concentricas de membranas celulares. Conforme a ce-
lula gira em tomb do axOnio, o citoplasma é expelido
dos andis concentricos. Por conseguinte, a bainha que
se forma em torno da fibra nervosa é formada, quase
que exclusivamente, por muitas camadas de membra-
nas da celula de Schwann, praticamente sem citoplas-
ma. Dado que essas membranas contêm grandes quan-
tidades da sub .stancia gordurosa mielina, a membrana
isolante que circunda o axOnio é chamada de bainha
de mielina. A mielina, por sua natureza gordurosa, é •
quase que completamente nab-condutora de Ions. Por
conseguinte, é urn excelente isolante eletrico .para o
axOnio.

0 Nodo de Ranvier. Cada celula de Schwann,
enrolada em tomb de um axOnio, estende-se ao longo
desse axOnio por cerca de 1 mm. Como resultado, a
bainha de mielina formada por uma celula de
Schwann é urn envelope de isolamento por mielina
corn 1 mm de 'comprimento. Em seguida, uma nova
celula de Schwann esta enrolada em tornn un Trip cm n



Bainha de
\mielina

Citoplasma da
celula de Schwann

N Ocleo Ida célu la
de Schwann

Nodo de Ranvier

AxOnios n5o mielinizados

Nticleo da celula
de Schwann

Citoplasm•da
celula de Schwann

NOdulo de
Ranvier

Bainha de
mielina

NERVOS, POTENCIAIS DE MEMBRANA E TRANSMISSAO NERVOSA 73

Figura 6-12. FungEo das celulas de Schwann no iso-
lament° de fibras nervosas: (A) 'Os "enrolamentos"
da membrana da celula de Schwann em torno do
axOnio, para formar a bainha de mielina da fibra
nervosa mielinica. (Modificado de Leeson e Leeson:

' Atlas de Histology. Philadelphia, W. B. Saunders
Co., 1979.) (B) Evaginagffo da membrana e do cito-
plasma de uma celula de Schwann em torno de
tnaltiplas fibras amielfnicas.

B

•
secutivas é chamada de nodo de Ranvier. Entre essas
'4uas celulas consecutivas existe urn pequeno espaco,
cheio por delgada camada de liquido extracelular e,
por esse nodo, pequenas quantidades de ions podem
fluir ate atingirem a superficie do axOnio. Como re-
sultado, o nodo de Ranvier é muito importante, em
verdade, essencial mesmo, para a transmissao de im-
pulsos nervosos por fibras nervosas mielinicas.

Papel da Celula de Schwann no Isolamento de
AxOni'os Amielinicos. Mesmo quando a celula de
Schwann nab fica completamente enrolada em torno
do axOnio, como acontece na fibra amielinica, ainda
assim di isolamento elêtrico aos axOnios. 0 mecanis-
mo desse efeito a mostrado na Fig. 6-12B. As celulas
de Schwann ocupam todos os espacos entre as fibras
amielinicas, corn o resultado de que as membranas e
o citoplasma das celulas de Schwann isolarn os axO-
nios da forma mostrada na figura. Dessa forma, os
ax'Onios amielinicos ficam, pelo menos, parcialmente,
se nffo de forma total, envoltos em uma imica camada
de membrana de celula de Schwann, enqu'into que o
citoplasma dessas celulas di urn espacamento adicio-
nal para os axOnios.

Efeito da Bainha de Mielina sobre a Transmissao
do impulso Nervoso — Conducao SaltatOria. A Fig.

6-13 mostra, de forma esquernatica, uma fibra mieli-
nica, corn bainha de mielina interrompida aproxima-
damente a cada milimetro por urn nodo de Ranvier,
ao longo de toda a extensao ax6nica. Nesses nodos,
uma tipica despolarizacao da membrana pode ocor-
rer, mas, debaixo da bainha de mielina, essa despolari-
zacao nano pode ocorrer, devido as propriedades iso-
lantes da mielina: Em verdade, os impulsos sao trans-

2 3

Figura 6-13. Conducifo saltatOria em um aximio mielinizado.
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mitidos ao longo de uma fibra mielinica pelo proces-
so da conduck saltateria, que pode ser explicado da
seguinte maneira: fazendo referenda a Fig. 6-13, va-
mos admitir que o primeiro nodo de Ranvier fique
despolarizado. Isso provoca passagem de corrente ele-
trica — como mostrado pelas setas — por fora da bai-
nha de mielina e ao longo da parte central da fibra,
ate o nodo de Ranvier seguinte, fazendo corn que fi-
que despolarizado. A corrente gerada por este nodo
produz o mesmo efeito no nodo seguinte; desse mo-
do, o impulso "salta" de nodo a nodo, o que e o pro-
cesso de conducao saltatOria.

A conducao saltatOria é importante por duas ra-
zties :

1. Por fazer coin que o processo de despolarizacao
pule sobre grandes extensOes da fibra nervosa, au-

)nta de muitas vezes a velocidade com que a fi-
bra conduz o impulso.

2. Talvez ainda mais importante, a conducao saltat&
ria impede a despolarizacao de grandes extensbes
da fibra e, como resultado, impede o influxo de
grandes quantidades de sOdio para o interior e o
efluxo de potassio para o exterior, ao ser transmi-
tido cada impulso nervoso. Isso conserva energia,
que seria usada pela bomba de sOdio-potassio para
expelir o sOdio e trazer de volta o potassio para o
interior. Por conseguinte, a bainha de mielina dimi-
nui de muito a quantidade de energia necessaria
para a transmissao do impulso pelo nervo.

Velocidade de Conducao nas Fibras Nervo-
sas. Quanto mais calibrosas forem as fibras nervosas
e quanto mais espessas forem as bainhas de mielina,
ma'R rat•idamente a fibra nervosa conduzird urn im-,

As fibras mielfnicas mais calibrosas tern diame-
tro de cerca de 20 micremetros, enquanto que as fi-
bras amielinicas menos calibrosas tern diametro de
cerca de 0,5 micrOmetro. As fibras de maior diametro
conduzem corn a -elocidade de 100 metros — o corn-
primento de urn campo de futebol — a cada segundo,
enquanto as fibras de menor diametro conduzem coin
a velocidade da ordem de 0,5 m por segundo, ou,
aproximadamente, a distancia do joelho ao p6. Todas
as dimensöes existem para fibras nervosas entre esses
dois valores extremos, de modo que um amplo espec-
tro de velocidade de conducao é encontrado nos dife-
rentes nervos.

Miner° de Impulsos que Podem Ser Transmitidos
a cada Segundo. 0 nfimero de impulsos que pode
ser transmitido por uma fibra, a cada *segundo, 6 de-
terminado pelo "period° refratario" da fibra (defini-
do como o intervalo de tempo desde o inicio da des-
polarizacao ate o fim da repolarizadao), o que depen-
de, em grande parte, do calibre da fibra. As fibras de
maior calibre (15 a 20 me de diametro) repolarizam-
se em 1/2.500 segundo. Por conseguinte, urn segundo
impulso pode ser transmitido 1/2.500 segundo apOs o

;,m-cnlene -nnriam car trancrniti-
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dos a cada segundo. No extremo oposto, as fibras ner.
vosas corn os menores diametros necessitam de ate
1/250 segundo para a repolarizacao, o que significa
que nao podem conduzir mais de 250 impulsos a cada
segundo.

DescricOes mais detalhadas dos diferentes tipos de
fibras nervosas e de suas funOes sera° apresentadas
em relacao as funOes sensoriais (Cap. 9) e as funcoes
motoras (Caps. 10 e 12) do sistema nervoso.

Transmissgo de Sinais corn
Diferentes Intensidades
por Feixes Nervosos

Urn feixe nervoso tern dois meios para transmitir si-
nais de intensidade diferente — fracos, fortes ou inter-
mediarios. Esses dois meios sao: (1) transmitir esses
nais simultaneamente por mimero variavel de fibras, o
que é chamado de somago espacial e (2) transmitir
esses sinais, com frequencia baixa ou alta, pela mesma
fibra, o que a chamado de somago temporal.

Como exemplo de somadao espacial, se 100 fibras
estao conectadas entre a medula espinhal e urn mils-
culo do 1)6, a estimulacao de apenas uma dessas fibras
produzird uma fraca contracao muscular, enquanto
que a estimulacao de todas as cem fibras produzira
uma contracao muito intensa. Obviamente, qualquer
niunero de fibras, entre 1 e 100 pode ser estimulado a
um dad° instante, disso resultando um grau de inten-
sidade, dentro da gama de 100, da contracao muscu-
lar.

A somacao temporal define a mudanca da intensi-
dade de urn sinal pelo envio de mimero grande ou pe-
queno pela mesma fibra, em urn mesmo segundo. Se
apenas um impulso 6 transmitido a cada segundo, o
resultado 6 sempre urn efeito fraco; mas, se 5, 15, 25
ou 75 impulsos sao transmitidos por segundo, a inten-
sidade do efeito é progressivamente maior.

Comumente, o tronco nervoso transmite sinais
com intensidade diferente por combinagao dos meios
espacial e temporal Isto 6, quando urn sinal forte é
transmitido, muitas fibras sa° utilizadas e cada fibra
conduz urn grande ninnero de impulsos. Ao contrail°,
a transmissao de urn sinal fraco irnplica urn niimero
pequeno. de fibras e conducao de pequeno ninnero de
fibras por fibra.

TRANSMISSAO DE IMPULSOS POR
FIBRAS MUSCULARES

Transmissao por Fibras Musculares Esqueleti-
cas. As fibras musculares esqueleticas conduzem
impulsos exatamente como o fazem as fibras nervo-
sas. A velocidade normal de conducao, nas fibras mus-
culares esqueleticas, 6 de cerca de 4 m por segundo,
contrastando coin a velocidade de 50 a 100 metros
nor segundo nas fibras mielinicas mais calibrosas. e de ■
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0,5 m/seg nas fibras amielinicas mais delgadas. Uma
vez que as fibras nervosas que controlam os mdsculos
esqueleticos sgo muito calibrosas, conduzindo impul-
sos corn velocidade de 60 m/seg, urn sinal que é con-
duzido muito rapidamente do cerebro ate o mdsculo
sofreria decrêscimo de cerca de 10 vezes ao passar pe-
lo prOprio mdsculo.

Transmissgo no Mdsculo Cardiac° e no Mdsculo
Liso. A transmissgo de impulsos no mtisculo cardia-
co e no mdsculo liso tambám ocorre pelo mesmo me-
canismo da fibra nervosa e da fibra muscular, mas
corn velocidade ainda mais baixa — cerca de 0,4 m/seg
no coracgo, e apenas de cerca de urn centimetro por
segundo no mirsculo liso. No mirsculo cardiac° e em
muitos mdsculos lisos, as fibras sgo interconectadas,
formando redes tridimensionais, de modo que a esti-
gluing° de uma fibra qualquer permite que o estimu-
).A passe para todas as outras fibras interconectadas,
resultando na contracgo de todo o mdsculo e n go ape-

•nas de uma de suas partes. 0 efeito disso no coracgo
sera discutidb em detalhe no Cap. 16.

Outra diferenca entre esses dois tipos de nuisculo
e o mdsculo esqueletico é a durac go do potencial de
acgo. No mdsculo cardiac°, esse potencial dura 0,3
seg e, em certos mdsculos lisos, ate cerca de 1 segun-
do. Enquanto as membranas permanecem despolari-
zadas, as fibras musculares permanecem contraidas.
Por conseguinte, a durac go da contracgo do mdsculo
cardiac° e do mdsculo liso é extremamente longa, em
comparacgo corn a do mdsculo esqueletico.

A PLACA MOTORA

A placa motora é a conexgo entre o termini:, de uma
fibra mielinica calibrosa e uma fibra muscular esque-
letica. Em geral, cada fibra muscular esquelaica pos-
sui apenas uma placa motora e, raramente, mais que
uma.

Anatomia FisiolOgica da Placa Motora. A Fig.
6-14A e B mostra uma placa motora tipica. A fibra
nervosa se ramifica proximo a seu termino para for-
mar uma rede de terminals axe> nicos, chamada de pla-
ca terminal, cada urn desses terminals mergulhando
em invaginacgo formada pela membrana da celula
muscular, mas permanecendo totalmente fora dessa
membrana.

A Fig. 6-14C mostra urn desenho de microfotogra-
fia eletrOnica da juncgo entre uma ramificacgo termi-
nal de um axOnio e a membrana da cólula muscular. A
invaginacgo da membrana a chamada de goteira ou
sulco sindptico, e o espaco entre o terminal axelnico e
a membrana da fibra muscular, corn cerca de 20 a 30
nanenetros, é o espaco ou fenda sindptica. Essa fen-
da é cheia corn tuna substancia amorfa gelatinosa,
atraves da qual se difunde o liquid° extracelular. No
fundo dessa goteira existem numerosas pregas, que
formam as fendas subneurais, que aumentam de mui-
to a area da superficie sobre a qual pode atuar o
transmissor sinaptico. No terminal axiinico` existem
muitas mitocOndrias que fornecem energia, principal-
mente para a sintese do transmissor excitatOrio ace-
tilcolina que excita as fibras musculares. A acetilcoli-

Figura 6-14. Diferentes aspectos da placa
motora terminal. A, SeccEo longitudinal
atraves da placa motora. B, Viao super-
ficial da placa

•
motora. C, Aspecto a mi-

crografia eletrOnica dos pontos de conta-
to entre uma das terminagaes axonais e
a membrana da fibra muscular, represen-
tando a area retangular mostrada em A.
(De Bloom e Fawcett, como modificado
de R. Couteaux: A Textbook of Histolo-
gy.. Philadelphia, W. B. Saunders Compa-
ny, 1975.)
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na é sintetizada no citoplasma do terminal axemico,
mas é rapidamente absorvida por muitas e pequenas
vesiculas shuipticas, normalmente presentes, em rni-
mero de cerca de 300.000, em todos os terminais de
uma Unica placa motora. Na superficie das fendas
subneurais existem agregados da enzima colinestera-
se, que é capaz de destruir a acetilcolina.

Transmissgo do I mpulso na Placa Motora

Secrecio de Acetilcolina. Quando urn impulso
nervoso chega a placa motora, a passagem do poten-
cial de ago pela membrana do terminal axemico faz
corn que muitas das pequenas vesiculas de acetilcoli-
na armazenadas nesse terminal rompam atraves da
membrana desse terminal para esvaziar seu tonteildo
na fenda sinaptica, entre o terminal e a fibra muscu-
lar. A acetilcolina atua, enta-o, sobre a membrana,
muscular cheia de pregas para aumentar sua permea-
bilidade aos ions sOdio. Essa permeabilidade aumen-
tada, por sua vez, permite a passagem instantanea de
sOdio para o interior da fibra muscular, o que acarre-
ta o flux° de cargas positivas para o citoplasma mus-
cular, despolarizando imediatamente essa area da
membrana muscular. Essa despolarizago local pro-
duz urn potencial de ago que se propaga nas duas di-
repes, ao longo da fibra. Por sua vez, o potencial ao
passar ao longo da fibra provoca sua contrago.

Destruiclo da Acetilcolina pela Colinesterase. Se
a acetilcolina secretada pelos terminais neurais perma-
necesse indefinidamente em contato corn a membrana
da fibra muscular, essa fibra transmitiria sucessab
)ninterrupta de impulsos. Entretanto, a colinesterase
na superficie das pregas da membrana, na goteira si-
naptica, fraciona enzimaticamente a acetilcolina em
acid° acOtico e em colina em cerca de 1/500 de Se-
gundo. Portant°, quase que imediatamente apOs a
acetilcolina ter estimulado a fibra muscular, essa ace-
tilcolina a destruida. Isso permite que a membrana
repolarize e fique pronta para urn novo estimulo, con-
forme outro potencial de ago chegue ao terminal
axOnico.

O mecanismo da acetilcolina, na placa motora, re-
presenta um sistema de amplificaccio que permite que
urn fraco impulso nervoso estimule uma grande fibra
muscular. Isto é, a quantidade de corrente eletrica ge-
rada pela fibra nervosa nab e suficiente de per si para
produzir um impulso na fibra muscular, visto que a fi-
bra nervosa tern area da sego reta de apenas urn de-
cimo ou menos da fibra muscular. Ao contrario, a
acetilcolina secretada faz corn que a fibra muscular
gere seu prOprio impulso. Dessa forma, cada impulso
nervoso, na verdade, para na placa motora e, em seu
lugar, comeca um impulso inteiramente novo no mils-
culo.

A Paralisia Canada por
Miastenia Grave

Algumas vezes, uma pessoa tern transmissffo muito de-
ficiente de impulsos na placa motora, um efeito que,
obviamente, produz paralisia. Uma das causas para
isso é a condigo chamada de miastenia grave. t cau-
sada por resposta auto-imune, na qual o sistema imu-
ne do organismo formou anticorpos contra a membra-
na da celula muscular. A reacdb dos anticorpos corn a
membrana na goteira sinaptica aumenta o espaco da
fenda sinaptica e tambem destrOi muitas das pregas da
membrana. Esses efeitos deprimem de muito a res-
ponsividade da membrana da fibra muscular a acetil-
colina. 0 tratamento corn neostigmina, uma substan-
cia que impede a destruigo da acetilcolina pela coli-
nesterase, é, muitas vezes, de efeito dramatic° na re-
versa° da paralisia. Essa substancia permite que a ace-
tilcolina se acumule na placa motora, no period°
compreendido entre os impulsos repetidos e, por con-
seguinte, que exerca urn efeito muito intenso sobre a
membrana da fibra muscular. Como resultado, as pes-
soas quase que completamente paralisadas pela mias-
tenia grave podem, muitas vezes, ser trazidas a uma
quase normalidade, menos de urn minuto apOs inje-
coo venosa imica de neostigmina.

TEMAS PARA ESTU DO

1. Descreva a anatomia do controle nervoso da contragao
muscular.

2. Qual e o papel da bomba de s6dio-potissio no estabele-
cimento das diferencas das concentragaes iOnicas entre
as duas faces da membrana neural?

3. Descreva o processo de despolarizagffo da membrana
neural.

4. Descreva o processo da repolarizagao.
5. Enumere as etapas do potencial de agäb.
6. Descreva o metodo que utiliza micropipetas para o regis.

tro do potencial de ac -do, bem como o oscilosc6pio.
7. Como podem as fibras nervosas ser excitadas?
8. Qual e o papel das celulas de Schwann no isolamento

das fibras mielfnicas e amielfnicas nervosas?
9. Quais os papeis , das somagities espacial e temporal na

transmissffo de sinais de diferentes intensidades?
10. Descreva a placa motora dos =halos esqueleticos.
11. Quais sgb os papeis da acetilcolina e da colinesterase na

transmisao do sinal pela placa motora?
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Anatomic Funcional
e Contracci so do Mfisculo

Resumo

O corpo tem tress tipos diferentes de mftsculo: o mhsculo esqueletico, o mtIsculo cardfaco
e o mitsculo liso. Os mtisculos esqueletico e cardfaco s go nuisculos estriados, e tem meca-
nismos contriteis similares. 0 mftsculo liso, que 6 o tipo de mtisculo encontrado na maio-
ria dos Orgos internos, possui organizag go intracelular diferente, mas a base quimiss da
contraggo ainda é a mesma.

Cada fibra muscular esqueletica é formada por algumas centenas a muitas dezenas de
milhares de fibras musCulares esqueleticas dispostas paralelamente, cada uma delas esten-
dendo-se por todo o comprimento do mirsculo. Por sua vez, cada fibra muscular contem
de algumas centenas a varios milhares de miofibrilas, tambem corn disposig go paralela. E,
ao longo da extensao de cada miofibrila, existem milhOes de diminutos filamentos mole-
culares, os filamentos de actina e de miosina, que se dispoem de forma alternada — em
primeiro, um conjunto de filamentos de miosina, em seguida, urn conjunto de filamentos
de actina corn essa seqiiencia ocorrendo repetitivamente ao longo de todo o compri-
mento da miofibrila. As extremidades dos filamentos de actina e de miosina sobrepdem-se
umas as outras e, em presenga de tons interagem entre si, tanto em termos fisicos
panto quimicos, o que faz corn que esses filamentos deslizem, uns sobre os outros. Isto
6, as extremidades dos filamentos de actina sgo, literalmente, puxadas em direg go as e por
meio das extremidades dos filamentos de miosina, o que representa o mecanismo para a
contraggo muscular. Os pontos medios dos filamentos de actina estao fixados a uma mem-
brana intracelular, a membrana Z, que, por sua vez,.estd fixada a membrana celular da fi-
bra muscular. A parte da fibra muscular situada entre duas membranas Z sucessivas 6 o
sarcOmero. Quando os filamentos de actina e de miosina deslizam entre si, o comprimento
do sarcOmero encurta. Por isso, o sarcOmero 6 a unidade contrritil do mirsculo esqueletico.

A contraggo da fibra muscular é causada por urn potencial de ag g° que se propaga ao
longo da membrana dessa fibra. Esse potencial de ag go tambem atinge o interior da fibra
muscular por meio dos diminutos tfibulos transversos (titbulos T), que podem atravessar
toda a espessura da fibra muscular em cada sarcOmero. 0 fluxo de corrente elOtrica duran-
te o potencial de aggo faz corn que outro sistema tubular intracelular, o reticulo sarco-
plasmatico, libere tons calcio no sarcoplasma, que 6 o liquid° no interior da fibra mus-
cular. Sao esses ions calcio que iniciam a contraggo muscular. Dentro de um centOsimo a
urn quinto de segundo apOs a liberag go dos Ions calcio no sarcoplasma, uma bomba de
ado muito potente, situada na membrana do reticulo sarcoplasmatico, transporta os
ions calcio de volta ao reticulo. Por conseguinte, a durag go da contraggo das fibras do
mirsculo esqueletico fica entre os limites de urn centesimo e urn quinto de segundo.

Uma teoria para explicar as forgas atrativas entre os filamentos de actina e de miosina
durante a contraggo é a do mecanismo da catraca. Microfotografias eletrOnicas tern mos-
trado que os filamentos de miosina possuem multiples projecOes, pontes cruzadas, dirigi-
das para os filamentos de actina. Na extremidade de cada ponte cruzada, existe uma cab e-
cd alongada, que pode ser movida de urn lado para outro. Acredita-se que essa cab ega seja,
inicialmente, movida para a frente, quando se fixa ao filamento de actina; em seguida,
move-se para tras, trazendo o filamento de actina, e, em determinado ponto desse movi-
mento de retorno, solta-se do -filamento de actina. Urn novo ciclo 6 representado por essa
mesma seqii'encia sendo repetida para urn ponto mais adiante do filamento de actina. Os
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movimentos dessas cabecas sao energizados pela degradago do trifosfato de adenosina a
difosfato de adenosina, o que libera a energia necessaria para a promogo da contrago
muscular.

0 musculo liso nab e dividido em sarcOmeros. Pelo contrario, os filamentos de actina
e de miosina ficam misturados de modo bem menos organizado, ao longo de toda a exten-
sdO da fibra muscular lisa. Tambem, a maior parte do, se nao todo, calcio que provoca a
contrago penetra na celula atraves da membrana da fibra muscular lisa, no momento do
potencial de ago, e nab é liberada no interior da fibra, a partir do reticulo sarcoplasmäti-
co. A durago da contrago do musculo liso é, em geral, de 10 a 100 vezes maior do que a

'durago da contrago do musculo esqueletico, visto que o bombeamento do dick, para
fora da membrana da celula muscular lisa é muito lento. Muitos dos filamentos de actina
est -do fixados a- membrana da celula muscular lisa, o que causa o encurtamento da fibra
muscular.

A contrago do musculo liso tambem pode ser provocada por diversoshormOnios e por
outios fatores que aumentam a permeabilidade da membrana da fibra muscular ao calcio,
sem a intermediago de potenciais de ago.

Todas as funcöes fisicas do corpo implicam atividade
muscular. Essas funcOes incluem os movimentos do
esqueleto, a contrago do corago, a contrago dos
vasos sangilineos, o peristaltismo do intestino e mui-
tas outras. Tres tipos diferentes de musculo sao res-

ponsiveis por essas atividades: o musculo esqueletico,
o musculo cardiaco e o musculo liso, todos possuindo

saracterfsticas em comum. Por exemplo, o processo
conträtil é o mesmo ou quase o mesmo em todos os
tipos mas, por outro lado, a forca de contrago e sua
durago, ilem de outras caracteristicas, diferem
to e sffo especialmente adaptadas, em cada tipo de
musculo, para a fungo que vai desempenhar.

Os mecanismos da contrago do musculo esquele-
tico e do musculo liso sera-o discutidos neste capitulo,
e o do musculo cardiaco no. Cap. 16, em relago a ati-
vidade de bomba do coracaO.

ANATOMIA FISIOLOGICA DO
MUSCULO ESQUELETICO

A Fibra Muscular Esquelêtica

A Fig. 7-1 mostra uma fibra muscular esqueletica iso-
lada, tanto em seu aspecto lateral como em corte
transverse, e a Fig. 7-2 ilustra os diferentes niveis de
organizago do musculo esqueletico, mostrando que
todos os mdsculos esqueleticos sao formados por nu-
merosas fibras corn diametro entre 10 e 80 micra. Ca-
da lima dessas fibras, por sua vez, é formada por uni-
dades cada vez menores, tambem mostradas na Fig.
7-2, e que sera() discutidas nos pardgrafos seguintes.

Sarcolema. 0 sarcolema é a membrana celular da
fibra muscular. Entretanto, o sarcolema é formado
por uma verdadeira membrana celular, chamada de
membrana plasmatica, e por camada de material po-
lissacaridio e por finas fibrilas colagerras que dab re-
sisténcia ao sarcolema. Nas extremidades das fibras
musculares, essa camada superficial do sarcolema esta
frmArtirlo nnm fihrne fonelinneac nur. VP7

tam-se em feixes, para formar os tendOes musculares,
que se inserem nos ossos.

Miofibrilas: os Filamentos de Actina e de MiOsi-
na. Cada fibra muscular é formada por miofibrilas,
cujo ralmero varia de algumas centenas a värios milha-
res, representadas pelos circulos abertos no corte
transversal, mostrado na Fig. 7-2C. Cada miofibrila
(Fig. 7-2D), por sua vez, contem cerca de 1.500 fila-
mentos de miosina e 3.000 filamentos de actina, dis-
postos um ao lado do outro, que em grande par-
te, moleculas polimerizadas de.protein, e responsa-
veis pela contrago muscular. Esses filamentos sao
mostrados em corte longitudinal ria micrografia ele-
trOnica na Fig. 7-3 e, esquematicamente, na Fig. 7-2E.
Os filamentos grossos sao de miosina e os fins de
actina. Deve ser notado que os filamentos de actina e
de miosina sao parcialmente superpostos, o que faz
corn que a miofibrila apareca com faixas claras e es-
curas alternadas. As faixas claras, que so contem acti-

Figura 7-1. Cortes longitudinal e transversal de uma fibra
muccular ecnueletica.
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Figura 7-2. Organizagffo do mtisculo es-
queletico, do nivel macroscOpico ao mo-
lecular.F, G, H e I sffo segaes transversais
nos, niveis indicados. (Desenhado por
Sylvia Colard Keene. De Bloom e
Fawcett: A Textbook of Histology. Phi-
ladelphia, W. B. Saunders Company,
1975.)

na, formam as faixas I. As camadas escuras, que con-
Aem os filamentos de miosina e as extremidades dos
filamentos de actina, onde ficam sobrepostos aos de
miosina, formam as faixas A. Note-se, tambem, as
pequenas projecöes laterais dos filamentos de miosi-
na. SR) as pontes cruzadas. Elas proeminam da super-
ficie dos filamentos em toda a sua extensao, exceto
em sua porcab bem central. E a interaca-o entre as
pontes cruzadas e os filamentos de actina que provo-
cam a contracaO.

A Fig. 7-2E tambem mostra que os filamentos de
actina estaO fixados a membrana Z ou disco Z, esten-
dendo-se nas dugs direcOes, ate a interdigitago corn
os filamentos de miosina. A membrana Z tambem
passa de miofibrila a miofibrila, fixando-as entre si,
em toda a espessura da fibra muscular.

A porca-o de miofibrila (ou de toda a fibra muscu-
lar) situada entre dnas sucessivas membranas Z é o
sarcOmero. Quando a fibra muscular esta no seu com-
primento de repouso, inteiramente distendida, o com-
primento do sarcOmero é de cerca de 2,0 micra. Nesse
comprimento, os filamentos de miosina ficam corn-
pletamente superpostos ao filamento de miosina e co-
mecam .a ficar sobrepostos entre si. E nesse compri-
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mento que o sarcOmero é capaz de gerar sua forca de
contrago maxima.

Sarcoplasma. As miofibrilas existem em suspen-
sffo, no interior da fibra muscular, em uma matriz
chamada de sarcoplasma, que é formada pelos consti-
tuintes intracelulares usuais. 0 liquido do sarcoplas-
ma contem grandes quantidades de potassio, de mag-
nesia de fosfato e de enzimas protêicas. Tambem pre
sentes existem mimeros imensos de mitocOndrias, que
ficam situadas entre e paralelas as miofibrilas, uma
condica-o que indica a grande necessidade das fibrilas
conträteis de quantidades imensas de ATP formadas
nas mit ocOndrias.

Reticulo Sarcoplasmatico. Tambem existe no
sarcoplasma urn extenso reticulo endoplasmatico que,
na celula muscular, é chamado de reticulo sarcoplas-
matico. Esse reticulo tern uma organizago especial
que é extremamente importante para o controle da
coritracab muscular, o que sera discutido adiante nes-
te Oapitulo. A microfotografia eletrOnica da Fig. 7-4
mostra a disposigo desse reticulo sarcoplasmatico,
ilustrando tambem quao extenso ele pode ser. Os ti-
pos de mirsculos de contracab mais rapida possuem
reticulo sarcoplasmatico muito extenso, indicando
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que essa estrutura é importante na produga° de con-
trago muscular rapida, como sera discutido adiante.

MECANISMO MOLECULAR DA
CONTRAQÄO MUSCULAR

Mecanismo Deslizante da Contragao. A Fig. 7-5
'mostra o mecanismo basic° da contraga° muscular.
Mostra (acima) o estado relaxado nffo-contraido de
tres sarcomeros e (abaixo) esses mesmos tres sarcel-
meros contraidos. No estado relaxado, as extremida-
des dos filamentos de actina, fixados em duas mem-
branas Z sucessivas, apenas ficam superpostas em suas
extremidades, ao mesmo tempo que ficam comple-
tamente sobrepostas aos filamentos de miosina. Por
outro lado, no estado contraido, esses filamentos de
actina foram tracionados em dirego ao centro do fi-
lamento de miosina, de modo que agora ocorre uma

2maior superposigo dos filamentos de actina. Tam-
bêm, as membranas Z foram tracionadas, uma em di-
regal) a outra, ate que encostem nos filamentos de
miosina. Dessa, forma, a contrago muscular acontece
por acffo de um mecanismo de deslizamento dos fila-
mentos.

Mas o que é que faz com que os filamentos de
actina deslizem ao longo do filamento de miosina, em
diregab a seu centro? Isso é causado por forgas atrati-
vas que se desenvolvem entre os filamentos de actina
e de miosina. Quase .certamente, essas forgas atrativas
sao o resultado de forgas mecanicas, quimicas e ele-
trostaticas, geradas pelas interag6es das pontes cruza-
das dos filamentos de miosina com os filamentos de
actina.

Nas condigeSes de repouso, as forgas atrativas entre
os filamentos de actina e de miosina estao neutraliza-
das mas, quando o potencial de ago passa ao longo

a membrana da Libra muscular, isso provoca a libe-
rag° de grandes quantidades de ions calcio no sarco-

Meromiosina pesada

Meromiosina lave
<--Cabeca

Dobradigas

FILAMENTOS DE ACTINA

Pontes cruzadas Dobradicas COrpo

FILAMENTO DE MIOSINA

B
Figura 7-6. (A) Molecula de miosina.. (B) Combinagfo de mui-
tas moleculas de miosina para formar um filamento de miosi-
na. Observam-se tambem as pontes e a interago das cabegas
das pontes corn os filamentos de actina adjacentes.

plasma que banha as miofibrilas. Esses ions calcio ati-
yarn as forgas atrativas e comega a contrago. Mas
tambem a necessdria energia para que o processo con-
tratil continue. Essa , energia é derivada das ligagaes de
alta energia do ATP, que é degradado ate difosfato de
adenosina (ADP), para liberar a energia necessaria.

Nas segues seguintes, descreveremos o que a conhe-
cido sobre os detalhes dos processos moleculares da
contracffo. Para iniciar essa discusao, devemos, pri-
meiro, caracterizar os filamentos de actina e de mio-
sina.

Caracteristicas Moleculares dos
Filamentos Conti-Reis

A

4.14044:----1+11-tWP
4,4+144 4-'14+ 
4-440+1,----,144+1+11.

RELAXADO
I J1_4,

CONTRAIDO

Figura 7-5. Estados de contracab e relaxamento da miofibri-
la, mostrando o deslizamento dos filamentos de actina nos
canals formados entre os filamentos de miosina.

Filamento de Miosina. 0 filamento de miosina é
formado por aproximadamente 200 moleculas de
miosina. A Fig. 7-6, parte A, mostra uma molecula
isolada, a parte B mostra a organizaga° das moleculas
para formar o filamento de miosina e tambem mostra a
interago corn doffs filamentos de actina. Note-se que
as partes dobraveis das moleculas de proteina proemi-
nam de todos os lados do filamento de miosina, como
e mostrado na figura. Essas protruszses formam as
pontes cruzadas. As cabegas dessas pontes cruzadas fi-
cam em aposigo aos filamentos de actina; as hastes
dessas pontes cruzadas atuam como bragos dobraveis,
que permitem que as cabegas se estendam bem para
fora do filamento de miosina.

Filamento de Actina. 0 filamento de actina tam-
bem é complexo. formado por tres componentes di-
ferentes: actina, tropomiosina e troponim



Troponina
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0 arcabouco do filamento de actina a uma mole-
cula da proteina actina, corn duas cadeias moleculares
paralelas, como é mostrado na Fig. 7-7. Essas duas ca-
deias moleculares estab enroladas como helices, o que
tambem é mostrado nessa figura.

Existem muitas moleculas de ADP presas a cada
cadeia de actina. Acredita-se que essas moleculas de
ADP sejam os pontos ativos nos filamentos de actina
corn que vgo reagir as pontes cruzadas dos filamentos
de miosina, para produzir a contracab muscular.

Filamentos de Tropomiosina. 0 filamento de
actina tambem possui dois outros filamentos, forma-
dos pela proteina tropomiosina. Acredita-se que cada
urn desses filamentos de tropomiosina seja fixado
frouxamente a urn filamento de actina e que, no esta-
do de repouso, cubra, ern termos fisicos, os pontos
ativos dos filamentos de actina, de modo que nab po-

1
)e ocorrer a internal:, entre a actina e a miosina, a

pan de produzir a contrago.
A Troponina e Seu Papel na Contracgo Muscu-

lar. Ocorrendo a intervalos regulares ao longo de Ca-
da molecula de tropomiosina, existe urn complexo de
tres moleculas globulares de proteina, que é chamado
de troponina. Urna dessas proteinas globulares tern
forte afinidade pela actina, outra pela tropomiosina e
a terceira por ions calcio. A forte afmidade da tropo-
nina por ions calcio é considerada como o fator de-
sencadeante do processo contratil, como sera explica-
do na segIo seguinte.

I nteracbo dos Filamentos de Actina e de
Miosina para Produzir a Contra0o

Inibicäo do Filamento de Actina pelo Complexo
roponina-Tropomiosina Durante o Relaxamento;

Ativacgo por Ions Cad° Durante a Contracão. Urn
filament- isolado de actina, sem a presenca do com-
plex° troponina-tropomiosina, fixa-se fortemente a
moleculas de miosina, desde que exist= ions magne-
sio e ATP, ambos normahnente presentes em abun-
dancia na Mas, se o complexo troponina-
tropomiosina é adicionado a actina, essa rend° nao

Locais ativos (ADP?)

Tropomiosina

Figura 7-7. Filamento de actina, formado por duas cadeias
helicoidais de actina-F e por duas cadeias de tropomiosina
que ficam nos sulcos entre as cadeias de actina. Fixando a
tropomiosina a actina existem virios complexos de troponi-

mais ocorre. Portanto, acredita-se que os pontos ati-
vos normais do filamento de actina do milsculo em re-
pouso sejam inibidos (ou recobertos, no sentid° fisico
do termo) pelo complexo troponina-tropomiosina.
Entretanto, em presenca de ions o efeito inibi-
dor da troponina-tropomiosina sobre o filamento de
actina é tambem inibido. Quando os ions calcio corn-
binam corn a troponina, que tern afinidade extrema-
mente forte por esses ions, mesmo quando presentes
em quantidades muito diminutas, a molecula de tro-
ponina, presumivelmente, sofre modificacab confor-
mational que, de algum modo, "descobre" os pontos
ativos da actina, o que permite que a contrago tenha
lugar. Acredita-se que isso ocorra pela trasffo fisica
dos filamentos de tropomiosina para o fundo dos sul-
cos da Mice de actina, o que exp6e os pontos ativos.'
Portanto, a relacab normal entre o complexo tropo?
nina-tropomiosina e a actina a modificada pelos ions
calcio —. condigo que causa a contrago.

Interacão do Filamento . "Ativado" de Actina com
a Molecula de Miosina — a Teoria da Catraca para a
Contracio. Logo que o filament° de actina fica ati-
vado pelos ions calcio, é admitido que as cabegas das
pontes cruzadas dos filamentos de miosina sejam ime-
diatamente atraidas pelos pontos ativos do filamento
de actina, o que causa a contracab. Embora o meca-
nismo preciso dessa interacd° entre . as pontes cruza-
das e os filamentos de actina ainda nab seja conheci-
do, uma das hipOteses propostas e a teoria da catraca.
para a contract-b.

A Fig. 7-8 mostra o mecanism° de catraca que é
postulado, coin as cabecas de duas pontes cruzadas fi-
xando-se e soltando-se de pontos ativos de um fila-
ment° de actina. Acredita-se que, quando a cabeca fi-
xa-se a urn ponto ativo, essa fixaca-o produza, simul-
taneamente, profunda modificacab das form intra-
moleculares na cabeca e no bravo da ponte cruzada.
Essa nova disposigo de forcas faz corn que a cabeca
Pique curvada em diregifo ao brace., o que puxa o fila-
mento de actina. Esse encurvamento da cabega da
ponte cruzada é o curso-de-potdricia (powerstroke). *
Imediatamente apOs o encurvamento, a cabeca, de
forma automatica, se solta do ponto ativo e retorna a
sua direcab perpendicular normal. Nessa posicao, ela
reage corn urn outro ponto ativo da actina, situada
mais para adiante e, em seguida, ocorre novo encur-
vamento corn urn novo curso-de-potencia e o movi-
mento da actina. Dessa forma, as cab ecas das pontes
cruzadas curvam-se para frente e para tras e, passo a
passo, puxam o filament° de actina em direc go ao
centro do filamento de miosina. Assim, 05 movimen-
tos das pontes cruzadas usarn os pontos ativos da acti-
na como os dentes de uma catraca.

Cada uma das pontes cruzadas e considerada como.
atuando independentemente de todas as outras, cada
uma fixando-se e tracionando em ciclo continuo e al

*Tambem chamado de forca-de-deslocamento . (N. do T.)
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Forca de
Deslocamento

Filamento de Actina
Locals alivos

f- N\

DOBRADICAS"

Filamento de Miosina

Figura 7-8. Mecanismo de catraca para a contragao muscular.

ternante, como o de uma roda dentada. Por conse-
guinte, quanto maior o 'Miner° de pontes cruzadas
em contato corn o filamento de actina, em umm dado
instante, teoricamente, maior seria a forca de contra-

ATP como Fonte de Energia para a Contra-
go. Quando um milsculo contrai contra uma carga,
e realizado traba1ho e, para isso, é necessaria energia.
Tern sido verificado que grandes quantidades de ATP
sao degradadas a ADP durante o processo .de contra-
go. Embora ainda nao seja inteiramente conhecido o
mecanismo preciso de utilizago da energia a partir. do
ATP, acredita-se que uma vez que a ponte cruzada te-
nha completado seu curso-de-potencia, a posigo cur-
vada dessa cabeca expotha• um ponto a que se possa
fixar o ATP. Por conseguinte, uma molecula de ATP
fixa-sea cabeca e essa fixago, por sua vez, produz o
desligamento da, cabeca do ponto ativo. Alem disso, o
ATP 6• imediatamente degradado pela atividade
ATPase muito intensa da prOpria cabeca. A energia
que é liberada, supostamente faz corn que a cabeca re-
*ne a sua posigo perpendicular normal e, teorica-

-niente, "arma" a cabeca nessa posicao. A cabeca "ar-
mada" ou engatilhada possui, assim, energia armaze-
nada que 0 derivada do ATP degradado, o que energi-
za o proximo curso-de-potencia.

Assim sendo, o processo prossegue indefinidamen-
te ate que o filament° de actina tracione a membrana
Z contra as extremidades dos filamentos de miosina
ou ate que a carga imposta ao milsculo se torne ex-
cessivamente pesada para que haja alguma trago adi-
cional.

INICIO DA CONTRACAO
MUSCULAR:
ACOPLAMENTO
EXCITAPAO-CONTRAQÃO

Potencial de AO° do MOsculo

0 inicio da contracdO no mtisculo esqueletico comeca
corn os potenciais de ag go nas fibras musculares. Esses
potenciais de acffo provocam a liberaao de ions cal-

cio do reticulo sarcoplasmatico. Sao os ions calcio
que, por sua vez,.iniciarn os eventos quimicos do pro-
cesso contratil.

Praticamente tudo que foi discutido no Cap. 6 so-
bre a gerago e a condugo de potenciais de ago no
nervo tambem se aplica as fibras musculares esquele-
ticas, exceto por diferencas quantitativas. Algumas
dessas diferencas quantitativas dos potenciais muscu-
lares sao as seguintes:
1. Potencial de membrana em repouso: aprcodmada-

mente -90 milivolts_nas fibras musculares esquele-
ticas — igual ao medido nas fibras mielinicas de
maior calibre.

2. Durago do potencial de ago: de 1 a 5 milissegun-
dos na fibra muscular esqueletica, cerca de cinco
vezes maior do que nas fibras mielinicas calibrosas.

3. Velocidade de condugo: de 3 a 5 metros por se-
gundo — cerca de 1/18 da velocidade de conducao
nas fibras mielinicas de maior calibre que excitam
o milsculo esqueletico

Propaga0o do Potencial de AO°
para o Interior da Fibra Muscular
por Meici do Sistema de
Tiibulos Transversos

A fibra muscular esqueletica 0 tffo grossa que o poten-
cial de ago que passa por sua membrana produz flu-
xo insignificante de corrente em seu interior. Entre-
tanto, para que ocorra contrago, essas correntes ele-
tricas devem penetrar ate a vizinhanca de todas as
miofibrilas. Isso 0 conseguido pela transmissao dos
potenciais de ago ao Longo dos tabulos transversos
(ttibulos T) que atravessam a fibra de urn lado a ou-
tgo, atraves de toda a sua espessura. Os potenciais de
ago dos ttibulos por sua vez, fazem corn que o re-
ticulo sarcoplasmatico libere os ions calcio na vizi-
nhanca imediata de todas as miofibrilas, e sao esses
ions calcio que provocam a contrago. Vamos, agora,
descrever esse sistema em maior detalhe.

Sistema Reticule Sarcoplasmatico-rtibulo Trans
verso. A Fig. 7-9 mostra um grupo de miofibrilas
cercado pelo sistema reticulo sarcoplasmatico — tau-
lo transverso. Deve ser notado que os ftibulos trans-
versos, que sao extremamente delgados, atravessam
toda a espessura da fibra muscular, passando de urn
lado para outro. Ainda mais, em seu ponto de origem
na membrana celular, os tabulos T sao abertos para o
exterior. Portanto, eles se comunicam corn o liquid°
que banha a fibra muscular e contem liquid° extrace-
lular em seus lumes. Em outras palavras, os tirbulos T
sao extensOes internas da membrana celular. Como re-
sultado, quando urn potencial de acao passa pela
membrana de uma fibra muscular, ele passa, por meio
dos tilbulos T, para o interior da prOpria fibra mus-
cular.

A Fig. 7-9 mostra tambem a grande extensffo do
reticulo sArennincrn4+;",-. un„- -

MOVIMENTO



Figura 7-9. Sistema reticulo sarcoplas-
matico-tribulo transverso. Observem-se
os ttibulos longitudinais que terminam
em grandes cisternas. As cisternas, por
ma vez, entram em contato com os tabu-
los transversos. Observe-se tainbem que
os tribulos transversos se comunicam
corn o exterior da membrana celular. Es-
ta ilustragNu for desenhada a partir do
miisculo de a que apresenta urn tribulo
transverso por sarcennero, localizado na
linha Z. Urn arranjo semelhante a encon-
tr.do em mtisculo cardfaco de man-life-
r endo que o mrisculo esqueletico de
mamffero, no entanto, apresenta dois tu-
bules transversos por sarcOmero, locali-
zados nas juncoes A-I. (De Bloom e
Fawcett: A Textbook of Histology. Phi-
ladelphia, W. B. Saunders Company,
1975. Modificado de Peachey: J. Cell
Biol., 25:209, 1965. Desenhado por

Colard Keene.)
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Miotibrilas

Sarcot6bulos

duas partes principais: (1) . os longos tithulos
que terminam em (2) grandes camaras, chama-
cisternas terminais, que terminam junto aos tii-

bulos T. Esse reticulo tambem 6 mostrado nas micro-
grafias eletrOnicas da Fig. 7-4 e, de forma esquemati-
Ca, na Fig. 7-10.

, No mitsculo cardiac°, existe uma rede Unica de tii-
bulos T para cada sarcOmero, localizada a nivel da
membrana Z, como é mostrado na Fig. 7-9. Entretan-
to, no miisculo esqueletico, existem duas redes de
bulos T para cada sarcOmero, localizadas proximo as
extremidades dos filamentos de miosina, como mos-

POTENCIAL 

Figura 7-10. Acoplamento excitaga-o-
contragffo no mtisculo, demonstrando
como urn potencial de agffo causa a libe-
raga) de ions calcio pelo reticulo sarco-
plasmftico, e a posterior recaptagd-o dos
ions pela bomba de calcio.
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trado na Fig. 7-10, correspondendo aos pontos onde
&To criadas as verdadeiras forcas mecanicas da contra-
go muscular.

Liberagao dos Ions CAlcio pelas
Cisternas do Reticulo
Sarcoplasmfitico

Uma das caracteristicas especiais do reticulo sarco-
plasmatico é a de que contém ions calcio em concen-
tracO"es muito elevadas, e muitos desses ions sEo libe-
rados quando o tubulo T adjacente fica excitado.

A Fig. 7-10 mostra que o potencial de 'ago do tit-
bulo T produz fluxo de corrente pelas cisternas, onde
terminam junto aos tilbulos T. Por sua vez, esse fluxo
de corrente provoca a rapida liberagEo de ions calcio
da cisterna para o sarcoplasma circundante. Presumi-
velmente, essa liberago é o resultado da abertura de
poros para calcio — semelhante a abertura dos poros
para sOdio, que ocorre no inicio do potencial de acao

embora seu mecanismo ainda seja desconhecido.
Os ions calcio que sEo assim liberados das cisternas

difundem-se ate as miofibrilas adjacentes, onde fixam-
se fortemente a troponina, como foi discutido em se-
90.° precedente, o que, por sua vez, prodtz a contra-
cao muscular.

Bomba de Gild° para a Remogão de Calei° ao
Termini() da Contracio. Ap6s a difusEo dos ions cal-
cio  das cisternas para as miofibrilas, a con-
tracao muscular persistira enquanto os ions dick) es-
tiverem em concentracab suficientemente alta no li-
quid° sarcoplasmatico. Entretanto, a bomba de cal-
cio, continuamente ativa e localizada nas paredes do
reticulo sarcoplasmatico, bombeia os ions calcio para
fora do liquid° sarcoplasmatico, de volta as cavidades
"esiculares do reticulo. Essa bomba pode concentrar

) ions calcio cerca de 2.000 vezes, no interior no re-
ticulo, condigo que permite o aciunulo made° de
calcio no reticulo sarcoplasmatico, enquanto que, ao
mesmo tempo, provoca a deplego quase total dos
ions calcio no liquid° que banha as miofibrilas. Por-
tanto, exceto imediatamente apos um potencial de
acEo, a concentracEo de ions calcio nas miofibrilas é
rnantida em nivel extremamente baixo. Esse nivel e
demasiadamente reduzido para provocar a contracao,
mas a completa excitago do sistema reticulo sarco-
plasmatico-tlibulo T produz a liberago de ions cal-
cio  quantidades suficientes para elevar a concen-
tracao no liquid° mioflbrilar ate valores altos o bas-
tante para promover a contracao muscular maxima.
Imediatamente apOs, a bomba de calcio depleta, de
novo, os ions calcio, o que faz cessar a contracao
muscular.

A durago total desse "pulso" de calcio, na fibra
muscular esqueletica tipica, é de cerca de 1/30 de se-
gundo, embora, no miisculo cardiaco possa durar ate
0,3 seg. durante esse pulso de ado que, ocorre a
contracao. Se a contracao deve continuar sem inter-
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mpg°, por intervalos mais longos, uma serie de pul-
sos desse tipo deve ser desencadeada por seqiiencia
continuada de potenciais de ago, como sera discuti-
do em maior detalhe, adiante, neste capitulo.

CARACTERI-STICAS DA CONTRAQAO
DE TODO 0 MUSCULO

UnidadeNotora

Cada fibra nervosa motora, que sai da medula espi-
nhal, inerva, na maioria dos casos, muitas e diversas fi-
bras musculares, corn esse nilmero variando na depen-
cldncia do tipo de mitsculo. Todas as fibras musculares
inervadas pela mesma fibra nervosa motora form= a
unidade motora. Em geral, os mitsculos pequenos, de
rend.° rapida e corn controle preciso, possuem poucas
fibras musculares em cada unidade motora (em mils-
culos laringeus, apenas 2 a 3 fibras) e sab inervados
por grande nilmero de fibras nervosas. Por outro lado,
os grandes milsculos, que nEo necessitam de grau mui-
to apurado de controle, como, por exemplo, o
culo gastrocnemio, podem ter unidades motoras corn .
muitas fibras musculares, ate vat-las centenas. Um va-
lor medio para todos os miisculos do corpo pode . ser
considerado como em torno de 150 fibras musculares
em cada unidade motora.

As fibras musculares em uma unidade motora nEo
ficam organizadas, de forma necessaria, em capas pa-
ralelas mas, pelo contrario, podem estar divididas em
muitos feixes, cada um com grupo reduzido de fibras,
cada urn deles disperso em todo o corpo do mtlsculo.
Devido a isso, a estimulacao da unidade motora pro- •
voca uma contracao fraca em grande area do mtisculo,
e nab uma contracao forte em regiab restrita do mils-
culo.

Abalo Muscular

Um dos metodos experimentais para o estudo da con-
tracao muscular e o que envolve a produgo de urn
abalo muscular. Para esse fun, urn estimulo de dura-
go extremamente breve é aplicado ao nervo que vai
para o milsculo. A durago da contracao tesultante,
chamada de "abalo" muscular, fica compreendida en-
tre 1/5 e • 1/100 de segundo, dependendo do tipo de
milsculo.

Contracdo Isometrica e Isotemica. A Fig. 7-11
mostra a contracao muscular sob duas condicOes dife-
rentes. A esquerda, o milsculo suspende os pesos colo-
cados em urn prato, encurtando-se durante esse pro-
cesso. A quantidade total de peso aplicado nesse pro-
cess° é sempre a mesma e, por essa razao, essa contra-
cao é chamada de isotOnica, o que significa "forca
iguar. A direita, o milsculo fica preso a urn transdu-
tor eletrOnico, que registrars a tenao desenvolvida
durante a contracao muscular, mesmo quando o
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Figura 7-11. Metodos de registro de contracties musculares
isotemicas e isometricas.

culo nab modifique seu comprimento por mais de
1/500 nm. A estimulago do =he'll° sob essas condi-
g5es faz corn que fique tenso, mas sem encurtar seu
comprimento de forma significativa e a contrago é
dita ser isometrica, o que significa "comprimento
igual".

As caracteristicas das contracOes isometrica e iso-
arnica sab algo diferentes. As razes disso sffo, pri-
meiro, que o sistema isometric° nao tern indrcia, en-
quanto o isotenico sim e, segundo, durante a contra-
ao  a forma do miaculo deve ser modifica-

da, a fun de que o mitsculo possa encurtar, enquanto
que, na ,contrago isometrica, a forma do maisculo é
muito pouco alterada. Portanto, sem inercia e sem a
neeessidade de modiflcago de forma, o abalo muscu-
lar isometric° tem, geralmente, durago bem menor
do que a do isotOnico. Ao se expressar as capacidades
relativas de contrago de diferentes mfaculos, o abalo
muscular isometric° é a referencia de use mais co-
mum, visto que suas caracteristicas sab dependentes
apenas das propriedades intrinsecas do miaculo e nao
de fatores extrinsecos.

No organismo humano, a contrago muscular pode
ocorrer tanto do tipo isofenico como do isometric°.
Quando se esta simplesmente de pe, a pessoa tensiona
seus mfaculos da perna para manter uma posigo fixa
das articulacties. Essa é uma contrago isometrica. Por
outro lado, quando se anda, corn movimento das per-
nas ou quando se esta erguendo os braeos, a contra-
go é preponderantemente isotenica.

Duracdo da Contracdo de Mdsculos Esqueleticos
Diversos. A Fig. 7-12 mostra registros de contracôes
isometricas de varios mfaculos. A curva tracejada de-
fine o period° em que a membrana da fibra permane-
ce despolarizada devido ao potencial de ago que se
propaga pela fibra muscular. Esse é o momento no
qual os ions calcio estffo sendo liberados para os liqui-
dos da fibra. Imediatamente apes, comeea a contra-
gao  Essa contrago isometrica, para urn
miaculo extra-ocular, dura cerca de 1/100 de segun-
do, a do imisculo gastrocnemio, 3/100 de segundo, e
a do miaculo solear, 1/5 de segundo. E evidente, por-

tanto, que os mtisculos esqueleticos possuem contra-
cOes de duracOes muito variaveis. Os miaculos extra-
oculares, responsaveis por movimentos extremamente
rapidos do globo ocular, deslocad.o de uma posigo
para outra, contraem corn maior rapidez do que qual-
quer outro mfaculo. 0 miaculo gastrocnemio deve ter
velocidade de contrago media, por ser usado no pule
e em outros movimentos rapidos do pd. 0 solear, ge-
ralmente, nao precisa contrair corn rapidez, visto ser
usado, na maioria das vezes, para o suporte do corpo
contra a gravidade.

Efeito do Comprimento I nicial
do Wisculo sobre a
For-9a de Contracbo

O comprimento a que um mitsculo é distendido, antes
que se contraia, influencia, de modo acentuado, a for-
ca dessa contrago. Quando o comprimento é muito
menor do que o normal, a forca de contrago fica ex-
tremamente diminuida e, tambem, quando é muito
distendida, alb"' de seus lignites normais, nab se con-
trai corn a forca que serid possivel de ser desenvolvida
em outras condicOes. A Fig. 7-13 mostra' esse efeito,
demonstrando que um minculo, em seu estado nor-
mal de distensab, ira se contrair corn a maior for-9a
possivel.

Felizmente, o comprimento normal de urn 'Macu-
la na sua posigo mais distendida, é quase que o oti-
mo para a forca maxima de contrago. Por exemplo,
quando o biceps esta em seu comprimento normal to-
tal, sua contrago ocorre corn for-9a maxima e, con-
forme diminui seu comprimento, pela.prepria contra-
cab, a forca desenvolvida diminui proporcionalmente.

Sistemas de Alavanca do Corpo. Outros fatores
que determinam a forca de urn movimento sab: (1) o
modo de fixago dos miaculos participantes ao esque-
leto e (2) a estrutura da articulago onde vai ocorrer o
movimento. A Fig. 7-14, como urn exemplo, mostra o

Solear

MILISSEGUNDOS

Figura 7-12. ContragOes musculares isometricas dos miiscu-
los ocular, gastrocnemio e solear, ilustrando as diferentes du-
ragOes das cOntracdes.
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movimento de antebraco causado pela contragao do
biceps. 0 fulcro do sistema de alavanca esta no coto-
velo e a fixagdo do biceps, ocorre cerca . de 5 cm
adiante desse fulcro. Se admitirmos que o compri-
mento total do bravo de alavanca representado pelo
antebrago é de 35 cm, ve-se, de imediato, que a forga
de contragao deve ser, no minim, sete vezes maior
do que a forga do movimento da mao. Assim, se a
mac) deve levantar peso de 23 kg. (50 libras), a forga
total de contragao do biceps deve ser de aproximada-
mente de 159 kg (350 libras). Pode ser facilmente
compreendido, em fung -do dessa enorme forga, por.
que, algumas vezes, os mUsculos arrancam seus ten-
does de seus pontos de fixagao Ossea.

Cada mtisculo do corpo tern sua forma especifica e
urn comprimento que sdb adequados a sua fungal> de-
terminada. Por exemplo, os miisculos ghiteos das na-
degas sdo extremamente largos, mas nab se encurtam
muito. Sao responsaveis por uma enorme forga para o
movimento do quadril; mesmo urn movimento bas-
tante curto dessa articulagao pode causar urn movi-
mento muito amplo do pe. No outro extremo, alguns
dos mUsculos da parte anterior da coxa s -do muito lar-
gos e podem encurtar ate 15 cm, elevando e estenden-
do a perna, por movimento do joelho, ao mesmo tem-
po que flexionam a coxa por movimento a nivel do
quadril. .

0 estudo dos diferentes sistemas de alavancas mus-
culares e de seus movimentos constitui a cinesiologia,
urn capitulo muito importante da anatomia funcional
humana.
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trair corn grails diversos de .forga. Isso é conseguido
pela "somagao" da contragao de nUmero variavel de
fibras musculares, a determinado instante. Quando o
desejado é uma contragao fraca, apenas poucas fibras
musculares contraem ao mesmo tempo. Quando o de-
sejado é uma contragao forte, grande ntimero de fi-
bras contrai ao mesmo tempo. Em geral, as diferentes
"gradagii-es" da contragao muscular sac) conseguidas
por doffs processos distintos: a somacilo de natiplas
unidades motoras e a somactio de ondas.

Somacao de Unidades Motoras Mtiltiplas. A for-
ga da contragao muscular aumenta progressivamente
conforme aumenta o ntimero de unidades motoras em
contragao. Em cada nnisculo, o ninnero de fibras mo-
toras e suas dimenso-es, nas diferentes unidades moto-
ras, variam muito, de modo que uma unidade motora
pode ser 50 vezes mais forte do que a outra. As me-
nores unidades motoras sac) muito mais excitaveis do
que as maiores, por serem inervadas por fibras de me-
nor calibre, com corpos celulares na medula espinhal.
que possuem alto grau espontáneo de excitabilidade.
Esse efeito provoca a gradaga-o da forga muscular, em
contragOes fracas, em etapas muito pequenas, que se
tornam progressivamente maiores, conforme aumenta
.a intensidade da contragao.

Contracgo de Ondas. A Fig. 7-15'mostra os prin-
cipios da somagao de ondas, a partir de urn imico aba-
lo muscular, mostrada no canto inferior esquerdo, se-
guido por abalos musculares sucessivos, a freqiidncias
variadas. Quando a freqUencia desses abalos atinge 10.
ou mais por segundo, o primeiro abalo muscular nab
esta terminado quando comeca o segundo. Portanto,
como o mtisculo esta em estado parcial de contragao,
quando comega o segundo abalo, o grau de encurta-
mento muscular, produzido nesse segundo abalo,
um pouco maior do que o produzido para urn abalo
isolado.

Corn freqiiencia de contragao ainda mais thpidas, o
grau de somag -do das contraches sucessivas fica pro-
gressivamente maior, visto que cada contragao ocorre
a period() cada vez mais precoce no abalo muscular
precedente.

Figura 7-14. Sistema de alavanca a tivaart npit,

Controle do Grau da Contragbo
Muscular: o Mecanismo
da "Soma0o"

Na realizagao das diferentes flinches do corpo, é mui-
to importante que cada mtisculo seja capaz de con-
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culares, mas a contrago fica gradualmente cada vez
mais fraca, pela deplego de ATP nas prOprias fibras
musculares.

A interrupcdo do fluxo sangtiineo para um nis-
culo em contracab causa fadiga muscular quase corn-
pleta em urn minuto, mesmo quando o mtisculo nao
esti muito ativo, devido a perda Obvia do fornecimen-
to de nutrientes.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
FREQUENCIA DE ESTIMULACAO

(vezes por segundo)

Figura 7-15. SomatOrio de ondas, mostrando a somaggb pro-
gressiva de contrag5es que se sucedem a medida que aumenta
a freqiiencia de estimulagEo. A tetanizagffo ocorre quando a
freqiiencia de estimulagab alcanca, aProximadamente, 35 por
segundo, e a forca maxima de contragao ocorre a, aproxima-
damente, 50 por segundo.

Tetanizacio. Quando urn masculo é estimulado
a freqiiencias . progressivamente maiores, é atingida
urna: determinada freqiiencia na qual as contracties su-
cessivas ocorrem fundidas e nab podem ser separadas
umas, das outras. Esse .estado é chamado de tetaniza-
cdo, e a menor freqiiencia a que pode ser obtido
chamada de freqiiência' critica. Desde que essa fre-
qiiência •critica de tetaniza0o a atingida, qualquer au-
mento adicional da freq8encia de estimulacab aurnen-
ta'aforca de contracab de, no maxim°, alguns poucos
por . cento, Como mostrado nã Fig. 7-15.

Somachb AssincrOnica de Unidades Motoras. Mes-
mo quando a tetanizacâb unidades motoras indi-
viduais de urn mirsculo nao esta ocorrendo,•a tensab
exercida por todo o mitsculo ainda é continua e regu-
lar, pelo fato de que as diversas unidades motoras en-
tram em atividade de forma assincrOnica; isto e, en-
quanto uma esta contraindo, outra esta relaxando, en-
tab outra contrai, seguida por outra e assim sucessiva-
mente. Consequentemente, mesmo quando as unida-
des motoras entram em atividade corn freqiiencia tab
baixa quanto cinco vezes por segundo, a contracab
muscular, mesmo fraca, e, contudo, muito regular e
uniforme.

Fad iga Muscular

A contraob forte e prolongada de um mtisculo leva
ao estado bem conhecido de fadiga muscular. Essa fa-
diga resulta, principalmente, da incapacidade dos pro-
cessos contrateis e metabOlicos da fibra muscular em
produzir a mesma quantidade de trabalho. 0 nervo
continua a funcionar normalmente, e os impulsos ner-
vosos, na maioria dos casos, passam normalmente pela
placa motora para a fibra nervosa e, ate mesmo poten-
ciais de nab normais passam ao longo das fib ras mus-

Efeito da Atividade no
Desenvolvimento Muscular

Exercicio e Hipertrofia. Quanto mais é usado urn
mitsculo, maior sera seu tamanho e sua forca, embora
a causa desse efeito seja desconhecida. 0 aumento da
massa do mtisculo é chamado de hipertrofia. Exem-
plos dense efeito sffo (1) o grande desenvolvimento
muscular dos levantadores de peso, (2) a grande hiper-
trofia dos truisculos das pernas de patinadores, (3) o
aumento da massa dos mirsculos do bravo e da mab
de carpinteiros e (4) aumento da massa de nfilsculos
da coxa de corred ores.

Associada a hipertrofia muscular existe, normal-
mente, o aumento da eficiencia da contrago muscu-
lar, visto que os mdsculos hipertrofiados armazenam
quantidades muito aumentadas de. glicogenio, de
substdncias gordurosas e de outros nutrientes. Alem
disco, o annero de miofibrilas contrateis tambem au-
menta. Todas essas alteracOes fazem corn que a efi-
ciencia . do processo contratil tambem auinente, de
modo que a porcentagem da energia, que é convertida
em trabalho muscular, e muito maior no atleta que no
nab-treinad o.

Deve ser notado que a atividade muscular fraca,
mesmo quando mantida por longos periodos . de tem-
po, nao resulta em hipertrofia muscular significativa.
Pelo contrario, a hipertrofia é, em sua maior parte, o
resultado de atividade muscular intensa, mesmo quan-
do essa atividade so ocorra por alguns minutos de ca-
da vez. Por essa razdb, a forca muscular pode ser de-
senvolvida muito mais rapidamente pelo use de exer-
cicios resistivos ou exercicios isometricos fortes, do
que por exercicios moderados prolongados.

Desnervacäo e Atrofia Muscular. Quando a iner-
vacäb de urn musculo a destruida, o mtisculo entra
em atrofia — isto e, as fibras musculares comecam a
degenerar. Em cerca de 6 meses a 2 anos, o rnirsculo
terd atrofiado a cerca de um quarto de seu volume
normal e suas fibras musculares terd-o sido substitui-
das, em sua maioria, por tecido fibroso.

Por alguma rata, a estimulaob neural de urn mils-
culo mantem seu tecido vivo. Mesmo quando uma
pessoa nab usa muito seus mtisculos, os impulsos temi-
cos intermitentes sab ainda suficientes para manter o
mtlsculo relativamente normal, mas sem esses impul-
sos, as fibras musculares, dentro em pouco, atrofia
riam completamente. Talvez else efeito seja causado
por alteracoes nutricionais no nuisculo desnervado.
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pois potenciais de ago que passam ao longo da mem-
brana da fibra alteram sua permeabilidade de forma
acentuada, o que poderia ser necessario para um
transporte adequado de nutrientes atravês da mem-
brana.

A integridade funcional das fibras musculares des-
nervadas pode ser mantida de forma bastante satisfa-
toria por estimulago eletrica diaria. Os potenciais de
ago, produzidos por esse meio, iomam o lugar dos
potenciais de origem neural, e impedem a atrofia das
fibras musculares.

MUSCULO LISO

A , maior parte dos organs internos de nosso corpo
content masculo liso. Esse nome é devido ao fato de
( esse tipo de mitsculo nab apresenta as estriac6es
microscOpicas que caracterizam os mtisculos esquele-
tico e cardiac°.

0 rrnisculo liso é formado por fibras bem menores
do que as fibras musculares esqueleticas — usualmen-
te, corn 2 a 5 me de didmetro e apenas corn 50 a
200 me de comprimento, o que contrasta corn as fi-
bras esqueleticas, com valores comparaveis ate 20 ve-
zes maiores de diametro e ate milhares de vezes maio-
res no comprimento. Entretanto, muitos dos princi-
pios da contracab sal) igualmente aplicaveis aos dois
.tipos de mitsculo, liso e esqueletico. Ainda mais im-
portante, as mesmas sub stancias quimicas executam a
contragab tanto no mtisculo liso como no esqueletico,
mas a disposicdb Mica das fibras musculares lisas e to-
talmente diferente, como iremos ver.

UNIDADE NEUROMUSCULAR
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Tipos de MUSCUIOS Lisos

O mtisculo liso de cada organ é, muitas vezes, bastan-
te distinto do de outros organs por varios itens: di_
mensöes fisicas, organizacab em feixes ou em laminas,
resposta a diferentes tipos de estimulos, caracteristi-
cas de inervacab e de funcab. Entretanto, para manter
a simplicidade, o rrnisculo liso pode ser geralmente di-
vidido em dois tipos principais, que sao mostrados na
Fig. 7-16: o mlisculo liso multiunittirio e o masculo
liso visceral.

Mdscuio Liso Multiunitario. Esse tipo de mtiscu-
lo é mostrado na Fig. 7-16A e é formado por fibras
musculares lisas distintas. Cada fibra atua inteiramen-
te independente das outras e é, muitas vezes, inervada
por terminago nervosa Unica, como acontece nas fi-
bras musculares esquelóticas. Isso contrasta com
miisculo liso visceral, que é controlado, em maior
grau, por estimulos nab-neurais. Uma caracteristica
adicional é a .de que apenas raramente apresentam
contrageies espontaneas.

Alguns exemplos de misculo liso multiunitario,
encontrados no corpo humano, sao as fibras muscula-
res lisas do mtisculo ciliar e a iris do globo ocular, e os
mitsculos pilo-eretores, que produzem o ericamento
dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso
simpatico e, em animais inferiores, tambêm a mem
brana nictitante, a terceira palpebra.

Mtisculo Liso Visceral. As, fibras do mtisculo liso
visceral, mostradas na parede de vasos sangiiineos de
pequeno calibre da Fig. 7-16B, sao; na maioria dos ca-

' sos, organizadas em laminas, feixes ou tubos, e suas
membranas celulares fazem contato, em pontos mtil-
tiplos, corn celulas de mesmo tipo, para formarem

Veia Artdria

Figura 7-16. A, Fibras muscu-
lares lisas do tipo multiunita-
rio. B, Organizacffo das fibras
de mtisculo liso visceral sob a
forma de capas ou camadas tu-
bulares nas paredes de veias e
de arterias.

Fibras musculares lisas multiunitarias MOsculoliso visceral
( B)

( A)
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juncdes abertas (gap junctions) ou nexus, atraves dos
quais podem fluir ions, corn toda a facilidade, do in-
terior de uma fibra muscular lisa para o de outra. Por
conseguinte, quando uma parte do musculo liso visce-
ral é estimulada, o potencial de ago a conduzido para
as fibras vizinhas ao mesmo tempo. Dessa forma, essas
fibras formam um sincicio funcional que, usualmente,
contrai a um so tempo. 0 musculo liso visceral e en-
contrado na maior parte dos organs do corpo, especi-
almente, nas paredes do intestino, das vias biliares,
dos ureteres, do Uteri:), dos pequenos vasos sangiiineos
etc.

Processo Contrâtil no
Mtisculo Liso

Base Quimica da Contrago. Os filamentos de
actina e de miosina extraidos de miisculos lisos inte-
ragem, entre si da mesma forma como fazem a actina
e a miosina extraidas de musculo esqueletico. Aind'a
mais, o processo contratil a ativado por ions calcio, e
o ATP é degradado a ADP para fornecer a energia pa-
ra a contrago. Por outro lado, existem diferencas im-
portantes entre a organizago fisica dos musculos es-
queletko e liso.

Base Ffsica para a Contrago do Mdsculo Liso. A
organizago fisica da celula muscular lisa a mostrada
na Fig. 7-17, onde aparece grande numero de filamen-
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tos de actina, presos a corpos densos. Alguns desses
corpos densos, por sua vez, ficam presos membrana
celular, enquanto outros ficam dispersos no tarcoplas- ,
ma. Entremeados nos filamentos de actina, existem
alguns poucos filamentos grossos, corn diametro cerca
de 2,5 vezes o dos filamentos finos de actina. Presu-
me-se que sejam os filamentos de miosina.

Apesar da pobreza relativa de filamentos de mio-
sina, é presumido que possuam mimero suficiente de
pontes cruzadas para fixar os muitos filamentos de
actina, causando contrago pelo mecanismo do fila-
ment° deslizante, de modo essencialmente idêntico ao
do musculo esqueletico.

Lentid5o da Contracio e do Relaxamento do Mils-
culo Liso. Urn musculo liso tipico corneca a con-
trair-se cerca de 50 a 100 milissegundos apOs ter sido
excitado, atingindo a contrago maxima apOs meio se-
gundo. Em seguida, a contrago declina durante 1 a 2
segundos, o que (Id urn tempo total de contrago da
ordem de 1 a 3 segundos, o que é 30 vezes maior do
que o da contrago isolada de urn musculo esqueleti-
co:

Energia Necessaria para Manter a Contraccio do
Mdsculo Liso. Apenas 1/500 da energia necessaria
para a contrag5o do musculo esqueletico a undo na
contragab do musculo liso. Presumivelmente, isso 6 o
resultado da atMdade extremamente lenta da miosina
ATPase do musculo liso e, tambern, do fato de existir
muito menos filamentos de miosina no musculo liso
do que no musculo esqueletico.

Essa economia na utilizac5o de energia pelo mus
culo liso a extremamente importante para o funciona
mento global do organismo, visto que organs como os .
intestinos, a bexiga urinaria, a veskula biliar e muitas
outras visceras devem manter gran moderado de con-
tragab tOnica de seu musculo durante todo o tempo.

CORPOSCULOS DENSOS

FILAMENTOS DE ACTINA

-FILAMENTOS DE MIOSINA

Figura 7-17. Disposigffo dos filamentos de actina e miosina na
celula muscular lisa. Observe a ligagffo dos filamentos de acti-
na corn os "corpUsculos densos", alguns dos quais est go liga-
dos a membrana celular.

Potenciais de Membrana e de
Act() no MOsculo Liso

O musculo liso apresenta potenciais de membrana e
de ago semelhantes aos que ocorrem nas fibras mus-
culares esqueleticas. Entretanto, no estado normal de
repouso, o potencial de membrana é, em geral, da or-
dem de -50 a -60 milivolts, isto e, cerca de 35 mili
volts menos negativo que no musculo esqueletico.

Potenciais de Acão no Mdsculo Liso Visceral. Po-
tenciais de Nab em ponta tipicos, como os registra-
dos no musculo esqueletico, ocorrem em quase todos
os tipos de musculo liso visceral. A durago desse ti-
po de potencial de ago é entre 10 e 50 milissegtin-
dos, como a mostrado na Fig. 7-18A. Esses potenciais
de ag° podem ser provocados por varios metodos,
como por estimulago eletrica, por ago de hormei-
nios sobre o musculo liso, por Wiz) de transmissores
sinapticos liberados por terminapes nervosas, ou es-
pontaneamente, na prOpria fibra muscular, como sera
discutido adiante.
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0
Figura 7-18. (A) Potencial de ago tipico em rmisculos lisos
(potencial apiculado), provocado por um estfmulo externo.
(B) Serie de potenciais de ago em porita, provocados por on-
das eletricas lentas e ritmicas que ocorrem espontaneamente
na parede da musculatura lisa do intestino.

Potenciais de Acab corn Plata. Potenciais de ago
corn plato tambem ocorrem em determinados mirscu-
los lisos, semelhantes ao que a mostrado ria Fig. 7-19.
O inicio desse potencial de ago a semelhante ao de
urn potencial' em ponta tipico. Entretanto, ao inves
de haver rapida repolarizago da membrana da fibra
Muscular, essa repolarizack a retardada por algumas
centenas a milhares de milissegtindos. PlatOs corn ate
30 segundos ja foram registrados. A importancia do
plato a que pode ser a causa dos periodos prolonga-
doi de contrago que ocorrem em certos tipos de
nuiSculos lisos.

Potenciais •Lentos no Mdsculo Liso Visceral e a
Geracdo Espontfinea de Potenciais de AO°. Alguns
mtsculos lisos sao auto-excitatOrios. Isto é, os, poten-
ciais de ago podem Ocorrer em masculos lisos sem

exista um estiniulo extrinseco. Isso é causado, na
Maroria dos casos, por ondas lentas ritmicas que fa-
zem oscilar o potencial basic() de membrana. Uma
pica onda lenta desse tipo a mostrada na Fig. 7-18B.
A onda lenta, de per si, nk é urn potencial de acdo,
mas , como 6 indicado na figura, seus picos sao, as ve-
zes, suficientemente elevados para produzir um ou
mais potenciais de ago verdadeiros que se propagam
pelas fibras, causando sua contrago..Essas ondas len-
tas sao: consideradas como resultantes de oscilacOes,
ora para mais, ora para menos, da atividade da bomba
de sOdio, expelindo esse ion para fora da membrana
celular; o potencial de membrana fica mais negativo
quando o sOclio é bombeado rapidamente e menos ne-
gativo quando a bomba de sOdio flea merios ativa.

importancia das ondas lentas reside no fato de
que podem provocar as contracöes ritmicas da massa
muscular lisa, sincrOnicas corn essas ondas. Portanto,
as ondas lentas sao, muitas vezes, chamadas de ondas
de marcapasso. Esse, tipo de atividade é especialmente
proeminente nos tipos tubulares de massas muscula-
res lisas, como as do intestino, do ureter etc. No Cap.

30, discutiremos como esse tipo de atividade controla
as contracOes ritmicas do intestino.

Excitacäo do Miisculo Liso Visceral pelo . Estira-
mento. Quando o musculo liso visceral e estirado
suficientemente, a comum a ocorrência de potenciais
de ago espontAneos. Eles sao o resultado de combi-
nago dos potenciais de onda lenta norrnais corn a re-
duck do•potencial de membrana, causada pelo prO-
prio estiramento. Essa resposta ao estiramento é parte
especialmente importante da funck do müsculo liso
visceral, por permitir que um Orgo oco que seja ex-

cessivamente estirado se contraia de modo automati-
co, antagonizando, assim, o estiramento. Por exem-
p1O, quando o intestino é estirado em dernasia .pelo
contend° intestinal, uma contrack local automatica
desencadeia onda peristaltica que desloca o contend°
para longe do intestino distendido.

Acoplamento Excita0o-Contrac"do
— o Papel dos Ions Wick.

Na prirneira parte deste capitulo; foi destacado que o
verdadeiro processo contratil no mnsculo esqueletico

SEGUNDOS

Figura 7-19. Potencial de ac go monofsico de uma fibra mus-
cular lisa.



MULTIUNITARIO

[

ANATOMIA FUNCIONAL E CONTRACAO DO MOSCULO

é ativado pelos ions calcio. Isso tambem é verdade no
musculo liso. Contudo, a fonte de ions calcio a dife-
rente no musculo liso, visto que o reticulo sarcoplas-
matico do musculo liso é pouco desenvolvido, o que
contrasts corn a grande extensab• dessa estrutura no
musculo, esqueletico, onde é fonte para quase os
100% dos ions calcio produtores da contracab.

Em alguns tipos de musculo liso, a maior parte dos
ions calcio que causam a contrago, penetra na fibra,
vindos 'do liquid° extracelular, junto corn o potencial
de ac-do. Existe concentrac-ao razoavelmente elevada
rib' extracelular e o proprio potencial de acab
e causado, em parte, pelo influxo de ions calcio que
acompanham a entrada de ions sOdio na fibra muscu-
lar.

Entretanto, em alguns mdsculos lisos existe reti-
culo sarcoplasmatico de desenvolvimento moderado,
mas sem tabulos T. Pelo contrail°, as cisternas do re-
ticulo sarcoplasmatico ficam juntas a membrana ce-
lular. Por conseguinte, acredita-se que os potenciais
de, aca° da membrana produzam a liberacao de ions
calcio por essas cisternas, o que acarretaria grau maior
.1;16 cOntrago do que ocorreria corn a entrada de ions
Calóiaatravês apenas da membrana celular.
,f..BOrnba de Calcio. Para promover o relaxamènto
dos. eleinentos contrateis do musculo liso a necessaria
a lernocd° dos ions Essa remocffo é efetivada
por: bomba de ado que retira os ions calcio da fibra
muscular Asa, langando 7os no liquido extracelular ou
no' interior do retIculo sarcoplasmatico. Entretanto,
essa bomba é de funcionarnento bastante lento, ern
comparac -ao corn a bomba muito rapida do reticulo
sarcoplasmatico do musculo esqueletico. Como resul-
tado; a duracab da contracab do musculo liso 6, mui-
tas yezes,, da ordem de segundos, e nab de dezenas de
mIlissegundos, como acontece no musculo esqueleti-
Co.

Juncoes Neuromusculares
no MOsuilo Lisa

0 musculo liso dos diversos &gabs a inervado por
uma parte inteiramente diferente do sistema nervoso
da que inerva o sistema esqueletico. Esse componente
e chamado de sistema nervoso autonomico e, normal-
mente, atua a nivel inteiramente subconsciente. Esse
sistema sera discutido em detalhes no Cap. 12.

Anatomia Funcional das Juncoes Neuromusculares
do Mfisculo Liso. As juncoes neuromusculares do ti-
pc) encontrado em fibras musculares esqueleticas nab
existem nos nuisculos lisos. Pelo contrdrio, as fibras
nervosas rarnificam-se em profusao por sobre a super-
ficie da camada de fibras musculares, como mostrado
na Fig. 7-20. Em alguns casos, as terminacOes nervo-
sas näTo fazem juncOes de contato diretamente corn as
celulas musculares lisas e, em geral, formam juncoes
diftisas,• que secretam suas substáncias transmissoras
-para o liauido intersticial. a distáncia de al guns micra
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das celulas musculares; a substancia transmissora di-
funde-se, entab, ate as celulas.

Os axOnios que inervam as fibras musculares lisas
tambem nab possuem os botties terminais tfpicos, co-
mo os observados na placa motora de fibras esqueleti-
cas. Pelo contrail°, as delgadas terminaciies axOnicas
apresentam rnfiltiplas varicosidades ao longo de seu
comprimento. Nesses pontos, a bainha de celulas de
Schwann 6 interrompida, de modo que a substancia
transmissora pode ser secretada atraves das paredes
dessas varicosidades. Nelas existem vesiculas seme-
lhantes as encontradas na placa motora do musculo
esqueletico e que content a substancia transmissora.
Contudo, contrastando corn as vesiculas das juncoes
do musculo esqueletico, que so contem acetilcolina,
as vesiculas das varicosidades dos nervos autonomicos
contem acetilcolina em algumas fibras e norepinefrina
em outras.

Substfincias Transmissoras ExcitatOrias e Inibito-
rias na Juncâo Neuromuscular do' Mftsculo Liso. Sao
conhecidas duas substancias transmissoras que sffo se-•

cretadas por nervos autonOmicos que inervam
culo liso: a acetilcolina e- a norepinefrina. A acetilcoli-
na a excitatoria para as fibras musculares lisas ern al-
guns &gabs mas 6, ao mesmo tempo, inibitOria para o
musculo liso de outros: Orgos. Quando a acetilcolina
excita uma fibra muscular, em geral, a norepinefrina
a inibe; ou, quando a acetilcolina inibe uma fibra, a
norepinefrina a excita.

Acredita-se que as moleculas receptoras, locgiza-
das nas membranas das diferentes fibras musculares 6
que va7o determinar qual a substancia, que as vai exci-
tar, a acetilcolina, ou a norepinefrina. Assim, existem.
receptores excitatOrios e receptores inibitOrios.

Excitacdo do Mdsculo Liso. Quando urn poten-
cial de nab atinge o terminal de uma fibrila e 6 libe-
rado um transmissor excitatOrio, esse transmissor ira
atuar sobre o musculo liso, como atua a nivel da placa
motora, no musculo esqueletico. Isto 6, a membrana
muscular torna-se extremamente permeavel aos ions

VISCERAL

Pioura 7-20. Inervaclo do musculo liso.
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sOdio e o influxo de sOdio produz potenciais de ago
que causam a contrago.

Inibicffo na Juncdo Neuromuscular do Mdsculo • i-
so. Quando a substancia transmissora de uma termi-
nago nervosa interage corn um receptor inibitOrio,
em lugar de com urn receptor excitatOrio, a membra-
na fica muito permeavel aos ions potassio. Isso faz
com que o potencial da fibra muscular fique mais ne-
gativo do que nunca; por exemplo, variago de -50 pa-
ra rnilivolts; isto é, a fibra muscular fica hiperpola-
rizada e, por conseguinte, muito mais dificil de ser ex-
citada que o normal: Esse processo de hiperpolariza-
go sera explicado em maiores detalhes no Cap. 8.

Contracbo do MUSCUI0 Lisa na
Ausencia de Potenciais
de Ac5o — Efeito dos Fatores Teciduais
Locais e de Horm8nios

Embora se tenha ate aqui discutido a contrago do
nifisculo liso que é provocada por sinais neurais e por
potenciais de ago na membrana da fibra muscular
lisa, tlevemos notar que, provavelmente, a metade de
todo o controle do minculo liso a desencadeada, !Igo
por potenciais de ago, mas sim por fatores estimulan-
tes que atuam diretamente sobre a maquinaria contra-
til 'do imisculo liso. Alguns exemplos disso sa-o:

1. Falta de oxigénio nos vasos sangiiineos locais pro-
voca o relaxamento da parede vascular e a conse-
qiiente vasodilatago.

2. Gas carbemico em excesso produz vasodilatacgo.
3. Fatores tais como o acid° kitko, alta concentrago

de ton potdssio, concentrayies reduzidas de On
) cdlcio, bern como a baixa da temperatura corporal,

tambem produzem vasodilatago.
4. Alguns dos mais importantes hormOnios que exci-

tarn ou inibem a contrago do milsculo liso sgo no-
repinefrina, epinefrina, acetilcolina, angiotensina,
vasopressina, ocitocina, serotonina e histamina.

TEMPO EM MINUTOS

Figura 7-21. Registro das contragOes tOnicas e ritmicas do
milsculo liso.

Mecanismo do Controle Muscular pelos Fatores
Teciduais Locals e por Hormbnios. Acredita-se que
a maior parte dos fatores teciduais locais e horm6nios
que causam a contrago ou o relaxamento do mitscu-
lo liso o faca por modificar o mecanismo do calcio pa-
ra o controle do processo contratil. Alguns desses fa-
tores alteram de pouco o potencial de membrana, mas
sem que ocorra, necessariamente, urn potencial de
ago, e essa alterago aumenta ou diminui o influxo
de ions calcio para o interior da celula. Entretanto, a
maioria dessas subs-Cando é capaz de controlar a con-
trago sem interferir no potencial de membrana. Nes-
ses casos, os ions calcio atravessam a membrana celu-
lar ou sab liberados pelo reticulo sarcoplasmatico, pa-
ra produzirem a contrago, ou a entrada de calcio na
alula é impedida, a fim de causar o relaxamento.

0 TO-NUS DO MUSCULO LISO,

0 mlisculo liso pode manter urn estado de contrago
duradoura e estavel, que tern sido chamada de contra-
go temica do mlisculo liso ou, simplesmente, de to-
nus. Esse mecanismo permite a continuago prolon-
gada e, ate mesmo, indefinida, da fUngo do mtlsculo
liso. Por exemplo, as arteriolas s go mantidas em esta-
do de contrago tOnica quase que por toda a vida de
uma pessoa. De igual modo, a contracffo temica da pa-
rede do intestino mantern pressgo estavel sobre o con-
teildo intestinal e a contrago tOnica da bexiga urina-
ria mantem a urina vesical sob press go moderada.

A Fig. 7-21 mostra urn registro de contrago toni-
ca de um rmisculo liso. Uma contrago desse tipo po-
de ser produzida por Bois modos:
1. Algumas vezes, s go produzidas por somactio de

pulsos isolados de contractio; cada urn desses pul-
sos é causado por urn potencial de ago distinto,
como ocorre no processo de tetanizago do mils-
culo esqueletico.

2. Contudo, a maior parte das contracCies tOnicas do
miisculo liso resulta, provavelmente, de excitacrio
direta e prolongada do masculo liso, sem poten-
ciais de ago, causada, na grande maioria dos casos,
por fatores teciduais locais ou por hormOnios cir-
culantes. Por exemplo, as contracOes tOnicas pro-
longadas dos vasos sangiiineos, sem a mediago de
potenciais de acab, causadas, de forma re-
gular, por angiotensina, por vasopressina e por no-
repinefrina e essas substancias desempenham papel
importante na regulacffo a longo prazo da pressgo
arterial, que sera discutida no Cap. 19.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva a anatomia funcional do mfisculo esqueletico.
2. Explique o mecanismo do filamento deslizante da con-

-trap° muscular.
3. Descreva as caracterfsticas especiais dos filamentos de

mincing a Aa nn+iri•A
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4. Discuta a teoria da catraca para a contracSo e explique
o mecanismo do "curso-de-potencia".

5. Quais sato os papeis distintos dos tibulos transversos e
dos tabulos longitudinais na iniciagffo da contragffo mus- •
cular?

6. Como é que os Ions calcio interagem corn os filamentos
miofibrilares para produzir a contracffo muscular?

7. Quantas fibras musculares, em media, wlistem em uma.
unidade motora?

8. Descreva o efeito do comprimento inicial da fibra mus-
cular sobre a forca de contragdb.

9. Quais sa-o os diferentes tipos de somacEo que permitem
a modificagffo da forga da contrago muscular?

10. Qual 6 a relagEo existente•entre exercicio e a hipertro-
fia muscular?

11. Como 6 que o nnisculo liso difere em termos anatOmicos
do intisculo esqueletico?

12. Como 6 que as "ondas lentas" produzem contrag6es rit-
micas e continuadas do mtisculo liso?

13. Quais sao alguns dos fatores, com excegffo dos poten-
dais de agffo, que controlam a contragab do tmisculo
liso?

14. 0 que 6 thrills do nuisculo liso, e qual a sua importincia
e sua causa?
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Plano Geral do
Sistema Nervoso Central,
a Sinapse e os Circuitos

Neuronais Basicos

Resumo

sistema nervoso a formado por tres subsistemas principais: (1) urn eixo sensorial que
transmite sinais das terminacOes nervosas sensoriais perifericas para quase todas as partes
da medula espinhal, do tronco cerebral, do cerebelo e do cortex; (2) urn eixo motor que
conduz sinais neurais, corn origem em todas as areas centrais do sistema nervoso para os
mfisculos e glandulas de todo o corpo; e (3) urn sistema integrador que analisa a informa-
cab sensorial, a armazena na memOria, para urn uso futuro e que utiliza tanto a informa-
cab sensorial como a armazenada na determinacao das respostas apropriadas.

Muitas das reaches neurais mais simples sdo integradas a nivel da medula espinhal, in-
cluindo efeitos do tipo de retirada de qualquer parte do corpo do campo de acao de esti-
mulo doloroso, e de reflexos que encurtam os miisculos sempre que estiverem estirados
em excess() e, ate mesmo, de sinais que produzem os movimentos de marcha, sob condi-
caes adequadas. Reacaes mais complexas do sistema nervoso, como as de controle da pos-
tura e do equilibria bem como as de controle da respiracao e da circulacao, sffo integra-
das a nivel do tronco cerebral. As funcOes ainda mais complexas do sistema nervoso,
como os processos do pensamento, armazenarnento . de memOrias, determinacao de ativi-
dades motoras complexas etc. sffo todas integradas no cerebro . 0 cerebelo atua em intima
associacao corn todas as outras partes do sistema nervoso central, participando na coorde-
nacao de todas as funcOes motoras seqilenciais.

A unidade basica de controle do sistema nervoso é a sinapse, onde os sinais passam das
fibrilas terminais de urn neuremio para a celula neural seguinte. A sinapse é formada por
um bottio sinaptico, situado na extremidade da fibrila neural, e a membrana superficial do
neurOnio seguinte, onde encosta o botao sinaptico. Esse betab sinaptico secreta uma
substdncia transmissora que atua sobre a membrana e que pode ser tanto excitatOria quan-
to inibitOria, o que permite que sinais que cheguem possam produzir excitacao ou inibi- •
cao no neurOnio seguinte. Urn neurOnio, em geral, s6 é excitado pela descarga simultanea
de grande ninnero de sinapses; isto é, os sinais vindos de muitas sinapses devem-se somar,
antes que urn potencial de ago seja produzido no neurOnio estimulado. Se esse neurOnio
esti sendo, tambêm, inibido por sinapses inibitOrias, serao necessarios sinais excitatOrios
em maior ritimero para produzir reacffo.

Os neurOnios do sistema nervoso central sa-o organizados em vario ns tipos de circuitos,
os mais importantes sendo os seguintes:
1. 0 circuito divergente, que permite a estimulacao de muitos neurOnios por um anico si-

nal que chega; cada um dos neurOnios estimulados vai, por sua vez, estimular muitos,
outros neurOnios. Por exemplo, a estimulagao de urn grande neurOnio do cortex motor
do córebro pode, algumas vezes, fazer corn que 15.000 fibras de urn miisculo periferico
contraiam.

2. 0 circuit° convergente, onde, sinais oriundos de diversas origens cerebrais devem atuar,
a urn so tempo, sobre o mesmo neurOnio, para que este entre em atividade. Por exem-
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plo, alguns dos neurOnios do cerebro que participam na analise de sinais aferentes ne-
cessitam, nab apenas dos sinais sensoriais, originados na periferia mas, tambem, de si-
nais controladores simultaneos, oriundos de outras partes do cerebro, antes que ocorra
a reacao.

3. 0 circuit° reverberatOrio, formado por serie de neurtmios que transmitem sinais por
via circular. Isto é, urn neurOnio estimula outro neurOnio, em seguida, outro e outro e
assim por diante, ate que o sinal retome ao neurOnio initial. Dessa forma, o sinal per-
corre o circuito, ou "reverbera", ate que o neurOnio fatigue. Contudo, enquanto o cir-
cuito reverbera, tambem envia sinais para outras partes do cerebro e para o sistema
muscular, causando estimulacao prolongada. Por exemplo, as contracties musculares
que produzem a respiracao sao o resultado complexo de reverberagao no centro respi-
ratOrio do tronco cerebral.

0 sistema nervoso é o sistema que sente, que pensa e
que controla em nosso organismo. Para realizar essas
funcOes, ele refine as informacdes sensoriais vindas de.
tcdas as partes do corpo oriundas de miriades de
terminacties neurais sensoriais especializadas da pele,
dos tecidos profundos e dos olhos, dos ouvidos, do.
aparelho do equilibrio e de outros sensores — e as
transmite, pelos nervos, para a medula espinhal e
para o encefalo. A medula espinhal e o encefalo po-
dem reagir, de forma imediata, a essa informacao sen-
sorial, enviando sinais para os mOsculos e para os &-
gabs internos do corpo, produzindo resposta, a res-
posta motora. Ou, em outras condicOes, pode nao
ocorrer nenhuma resposta imediata; pelo contrario,
a informagao sensorial é guardada em um dos gran-
des bancos de memOria do encefalo. Al, ela é compa-
rada com outras informacO-es; e, a partir das diversas
combinacOes, novos pensamentos sao elaborados. E,
entap, alguns minutos depois, ou so decorridos alguns
meses e, ate mesmo, alguns anos, é que esse extenso
processamento da informacao podera causar alguma
resposta motora, talvez uma resposta been simples,
ou, quern sabe, uma bastante complexa, como a cons-
trucao de uma casa, ou a pilotagem de nave espacial.
Ao mesmo tempo, a ativacao nervosa dos organs in-
ternos do corpo, como a producao de freqiiencia car-
diaca aumentada, ou o peristaltismo intestinal aumen-
tado, podem ser tonsiderados parte da resposta mo-
tora.

Dessa forma, o sistema nervoso pode ser conside-
rado como desempenhando trés funceles importan-
tes: (1) a funcdo sensorial, (2) a funcdo integrativa
(incluindo os processos do pensamento e da memO-
ria) e (3) a funcifo motora. Contudo, para a perfeita
compreensao dessas fungöes, é necessaria, em primei-
ro lugar, a revisao dos dados anatOmicos principais do
sistema nervoso.

PRINCIPALS DIVISOES
ANATOMICAS DO
SISTEMA NERVOSO

A Fig. 8-1 mostra as duas principais divistles do siste-
ma nervoso:

1. o sistema nervoso central, formado, por sua vez,
. pelo encefalo e pela medula espinhal, e
2. o sistema nervoso periferico.

0 encefalo é a principal area integradora do sistema
nervoso — o local onde sao armazenadas as memOrias,
onde sac) elaborados os pensamentos, onde gem-
das as emocOes e onde outras funcOes, relacionadas ao
nosso psiquismo e ao complexo controle de nosso
corpo, sao executadas. Para a realizacao dessas fun-
cOes complexas, o prOprio encefalo a dividido em
muitas partes funcionais distintas, que comecaremos
a discutir adiante, neste mesmo capttulo.

A medula espinhal exerce duas funcOes. Primeiro,
serve como condutor para rnuitas vias nervosas, que
vat, para ou que \rem do cerebro. Segundo, serve
como area integradora para a coordenacao de muitas
atividades neurais subconscientes, como, por exem-
plo, a retirada reflexa de parte do corpo do campo de
acao de . urn estimulo doloroso, o enrijecimento re-
flexo em extensao da perna em pessoa que fica de IA
e, ate mesmo, de . movimentos grosseiros de marcha.
Dessa forma, a medula espinhal a muito mais do que, -
simplesmente, um grande nervo periferico.

0 sistema nervoso periferico é mostrado na parte
esquerda da Fig. 8-1, documentando o fato de ser for-
mado por rede ramificada de nervos, com tal extensao
que, dificilmente, pode haver urn Onico mil metro
cithico de tecido no corpo que nao possua termina-
vies nervosas. A anatomia de urn nervo periferico,
contendo grande mimero de feixes de fibras nervosas,
foi discutida no Cap. 6. Essas fibras sao de dois tipos
funcionais: as fibras aferentes para a transmissao de
infomiacOes sensoriais para a medula espinhal e para
o encefalo, e as fibras eferentes, para a transmissao de
sinais originados no sistema nervoso central de volta
para a periferia, especialmente para os nuisculos es-
queleticos. Alguns dos nervos perifericos tem origem
diretamente da parte basal do prOprio encefalo e
inervam, em sua major parte, a cabeca; formam os
nervos cranianos. 0 restante dos nervos perifericos
sac) nervos espinhais, urn saindo da medula, por meio
do forame intervertebral, a cada nivel medular. ■
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Figura 8-1. As principais partes
anatOmicas do sistema nervoso.
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TECIDO NERVOSO

0 tecido nervoso, seja ele do encefa1o, da medula es-
pinhal ou dos nervos perifericos, contem dois tipos
basicos de celulas:
1. os neurOnios que conduzem os sinais pelo sistema

nervoso — existem cerca de 100 bilhOes dessas ce-
lulas em todo o sistema nervoso central — e

2. as celulas de suporte ou de isolamento, que man-
tern os neurOnios em suas posicOes e evitam que os
sinais sejam dispersados entre os neurOnios e suas
estruturas intercelulares; sdo, em conjunto, chama-
das de neurOglia. No sistema nervoso periferico,
sdo as celulas de Schwann.

Já descrevemos Os neurOnios e as celulas de Schwann,
nos nervos perifericos, no Cap. 6, mas vamos agora
analisar como esses mesmo princIpios sat, aplicados
ao sistema nervoso central.

NEURONIO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

A Fig. 8-2 mostra urn tipico neurOnio do encefalo ou
da medula espinhal. Seus componentes principais in-
cluem os seguintes:

1. Corpo Celular. E a regiab de onde se diferenciam
todas as outras partes do neurOnio. Tomball, o
corpo celular é responsavel pela maior parte da nu-
trig° e é necessario para a continuidade da vida de
todo o neur6nio.

2. Dendritos. Sao prolongamentos multiples e ra-
mificados, corn origem no corpo celular. Consti-
tuem as partes receptoras principais do neurOnio.
Isto é, a maior parte dos sinais que devem ser
transmitidos ao neurOnio chega a ele por meio
dos dendritos, embora alguns sinais cheguem dire-
tamente pela superficie do corpo celular. Os den-
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Figura '8-2. Estrutura de urn grande neurOnio do encefalo,
mostrando seus componentes principais.

cada uma dessas ramificacOes existe uma termina-
cab neural especializada que, no sistema nervoso
central, é chamada de pe ou boa() sinaptico, devi-
do a sua semelhanca corn o pe de urn mOvel (ou
corn urn puxador de gaveta). Por sua vez, esse bo-
a() sinaptico fica situado sobre a superfkie da
membrana de urn dendrito ou do .corpo celular de
outro neurOnio. Esse ponto de contato entre o bo-
tao sinaptico e a membrana neuronal é a sinapse.

atravds das sinapses que os sinais sao transmiti-
dos de um neurOnio a outro. Quando estimulado,
o botao sinaptico libera quantidade diminuta de
urn hormOnio, chamado de substcincia transmis-
sora, no espaco *entre . o buffo e a membrana do
neuremio, e a substáncia transmissora estimula este
neurOnio.

NEUR6GLIA

A Fig. 8-3 mostra urn grande neuremio da medula es-
pinhal, cercada por seu tecido de sustentaca-o, a
neurOglia. As celulas da neurOglia sao chamadas de
celulas da glia (ou celulas gliais). Muitas delas funcio-
nam de modo semelliante aos fibroblastos do tecido
conjuntivo; isto é, formam fibras que mantdm a. uni-
dade do tecido. Outras tdm as mesmas funcOes das
celulas de Schwann nos nervos perifericos; elas en-
rolana bainhas de mielina em Wino das fibras mais
calibrosas, formando fibras nervosas mielinicas ti-
picas, capazes de transmitirem sinais com velocidades
de ate 100 metros por Segundo, como acontece nos
nervos perifericos, discutidos no Cap. 6. As fibras
nervosas de menor diametro nao possirem bainhas de
mielina e, por isso, sao chamadas de fibras amielini-
cas, mas mesmo elas ficam isoladas entre si pela inter-
posicffo de celulas de glia, modo essencialmente iden-
tico ao isolamento pelas celulas de Schwann das fi-
bras nervosas amielinicas nos nervos perifericos.

dritos de cada neurOnio, em geral, recebem sinais
de muitos milhares de pontos de contato corn ou-
tros neuremios, as sinapses, que discutiremos
adiante.

3. AxOnio. Cada neurOnio possui urn axOnio. Essa
é a parte do neurOnio que é chamada de fibra ner-
vosa. Seu comprimento pode ser de apenas alguns
millmetros, como acontece corn os axOnios dos
neurOnios pequenos do cerebro, ou pode atingir
ate urn metro, como no caso dos axonios (fibras
nervosas) que partem da medula para inervar os
pds. Os axOnios transmitem os sinais neurais para
a celula seguinte no cerebro ou na medula espinhal,
ou para mUsculos e glandulas nas regiOes periferi-
cas do corpo.

4. Terminais AxOnicos e Sinapses. PrOximos a seus
terminos, todos os axeinios ramificam-se extensa-
mente, corn o nUmero total dessas ramificacoes, Figura 8-3. Urn grande neurOnio da medula espinhal cercada
podendo atingir aos milhares. Na extremidade de por seu tecido de sustentagEo, a neurOglia.

Dendritos
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Figura 8-4. A face lateral esquerda do
encefalo, mostrando suas principals
divisoes e os quatro lobos principals
do cerebro.

0 ENCEFALO E SUAS DIVISOES

O encefalo a aquela parte do sistema nervoso que fica
localizada na caixa craniana. A Fig. 8-4 mostra a face
lateral do encefalo e a Fig. 8-5 mostra a face ventral
(ou inferior). Para tuna melhor descricffo, o encefalo
é; em gerg , dividido em seis pastes:

1. o cerebro,
2. o diencefalo,

3. o mesencdalo,
4. o cerebelo,
5. a ponte (ou protuberancia), e
6. o bulbo raquidiano, chamado, comumente, de

"bulbo".

Nessas figuras, pode ser facilmente visto que a mas-
sa principal do encefalo a representada pelo cerebro e
tambóm fica evidente que a segunda maior pow -go  e o
cerebelo. Isso poderia fazer pensar que as outras qua-

Figura 8-5. Face basal do encefalo.
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Sistema Motor. Em itltima analise, a mais impor-
tante funcao do sistema nervoso é a de controlar as
atividades do corpo. Isso é conseguido pelo contro-
le (1) da contracao dos mitsculos esquelOticos em
todo o corpo, (2) contracao dos mitsculos lisos nos
&gabs internos, e (3) secrego das glândulas exOcri-
nas e endOcrinas em muitas regi5es do corpo. Em con-
junto, essas atividades formam as funcöes motoras do
sistema nervoso, e a parte desse sistema nervoso que
esta diretamente relacionada corn a transmisao de si-
nais para os müsculos e para as glandulas é o sistema
motor.

A Fig. 8-7 mostra o piano geral desse eixo motor
para o controle da contracao do mtisculo esquel6tico.
Sinais podem ter origem (1) na area motora do cortex
cerebral; (2) nas regieSes basais do encefalo, ou (3) na -
medula espinhal, e sao transmitidos, por nervos mo-
tores, para os mtisculos. Cada nivel especifico do sis-
tema nervoso desempenha seu prOprio papel no con-
trole dos movimentos corporais, ficando a medula es-
pMhal e as regibes basais do enc6falo encarregadas,
principalmente, das respostas automaticas do corpo
aos estimulos sensoriais, enquanto as regiOes mais ele-
vadas ficam corn a execucNo de movimentos delibera-
dos, controlados pelos processos do pensamento do
cerebro.

Sistema Integrador. A expressffo integrador sign-
flea o processamento .de informacaa para determiner

Formagao
reticular
bulbar

Cerebelo

Tato (corp6sculo
de Meissner)

ra 8-6. Componente sensorial do sistema nervoso.
Area motora

tro . partes do encefalo — o dienc6falo, o mesencefalo,
a ponte e o bulbo — teriam importancia bem menor,
em comparacaa corn a do cerebro e do cerebelo. Mas,
come veremos adiante, essas partes sao absolutamente
Mdispensaveis para a manutenclo da funcao nervosa,
em verdade, muito mais importante do que qualquer
outra massa equivalente do cerebro ou do cerebelo.

PLANO FUNCIONAL DO
SISTEMA NERVOSO

Sistema Sensorial. A Fig. 8-6 mostra o piano ge-
ral do sistema sensorial, que transmite informacOes
sensoriais, de toda a superficie e das estruturas pro-
fundas do corpo, para o sistema nervosa, por mein
dos nervos espinhais e cranianos. Essa informacffo
conduzida para (1) todos os niveis da medula es-
pinhal e (2) para o tronco cerebral, form/do pelo bul-
bo, pela protuberancia e pelo mesencefalo, e (3) para
as regiOes mais altas do cerebra, inclusive o talamo e o
cortex cerebral. Em seguida, esses sinais sao transmiti-
dos, por vias secundarias, a praticamente todas as ou-
tras regiOes do sistema nervoso, onde vai ocorrer a
analise e o processamento da informacffo sensorial.

Cerebelo .

FormagaO bulborreticular
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a acffo motora correta e. apropriada para o corpo ou
para permitir o pensarnento abstrato. Localizado ime-
diatarnente adjacente a todos os centros sensoriais e
motores da medula espinhal e do encefalo, existem
numerosos centros cuja func -do 6, em sua quase totali-
dade, o desempenho de processos integradores. Algu-
mas dessas areas est -go relacionadas corn armazena-
mento de inforrnacab, isto e; corn a memOria, enquan-
to outras avaliani a informacffo sensorial para determi-
nar se 6 agradavel ou desagradavel, dolorosa ou cal-
mante, intensa ou fraca etc. g nessas regibes que a res-
posta apropriada a informaca° sensorial que chega
determinada; uma vez tendo ocorrido essa determina-
cab, os sinais 'sao transmitidos para os centros moto-
res, para causar os movimentos do corpo.

'—`)flexos

Muitas funcoes do sistema nervoso sac) resultados de
reflekos, Urn reflexo a uma resposta motora que ocor-
re apOs urn estimula• sensorial, a resposta ocorrendo
por !mein de urn arco reflexo, formado por urn re-
ceptor, uma via de conducffo nervosa e um efetor.
Urn :receptor. 6 qualquer tipo de terminacffo neural
sensorial que seja capaz de detectar qualquer uma das
sensacOes corporais usuais, corno a de tato, de pres-
sffo, a , . olfativai , a visual etc. Uma vez que a sensap)
é detectada, urn sinal .e transmitido pela via de condu-
cgo °nervosa, formada por neuremio frnico ou por
mero variavel de neureinios, interligados em s6rie e/ou
em paralelo. Finalmente, o efetor é um mirsculo
queletico ou urn dos Orgos internos, corno o cora-
c4o, o intestino ou uma glandula que possa ser con-
trolada por nervosa
j Vamos nos referir as Figs. 8-6 e 8-7 para analisar
como urn reflexo simples poderia oc rorrer. Vamos
admitir, por exemplo, que uma das terminacöes ner-
vosas livres da pele fosse estimulada por urn estfmulo
doloroso e que o sing de dor seja transmitido para a
medula espinh.al. Ao chegar a medula, esse sinal vai
eXcitar outros neuremios que, eventualmente, enviam
sinais de volta aos mirsculos adequados para provocar
a retirada da parte do corpo que entrou em contato
corn o estirnulo doloroso. Poi esse mecanismo, se
uma pessoa pisa em um piego, seu pee autOmatica-
mente retrradd, too logo um sin g sensorial possa ser
transmitido para a medula espinhal e em seguida, de
volta para os rfitisculos da perna. Isso a charnado, sfin-
plesmente, de eeflexo de defesa (ou de flexto). Em
outras palavras, muitas das nossas fur-10es musdula-
rese‘automaticas sao controladas, em sua major 'parte,
por , meio de reflexos, processados na medula es-
pinhal e na'o pelas partes conscientes do encefalo.

Um refleko'bem mais complexo seria aquele em
que muitos sinais sensoriais passariam para o sistema
nervoso, vindos dos olhos, dos ouvidos, da pele e de
outras regiOes do sistema nervoso sensorial, para avi-
sat a pessoa de um perigo. ApOs alguns segundos de
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integracffo, urn sinal automatic() é transmitido de vol-
ta para os mirsculos, permitindo que a pessoa fuja.
Essa e, basicamente, o mesmo tipo de resposta que o
reflexo de defesa, exceto por envolver elementos sen-
soriais em muito maior mimero, bem como de ele-
mentos integradores e motores. Tambem depende de
memOrias armazenadas a partir de aprendizados pre-
vios, o que permite a compreensffo do perigo.

Assim, se dermos livre curso a imaginacdb, o refle-
xo poderia explicar quase que todas as func6es do sis-
tema nervoso, desde que se admitisse a existencia
mecanismos reflexos cada vez mais complexos.. Con-
tudo, a maioria dos fisiologistas prefere limitar o ter-
m° reflexo a uma resposta motora automatica quase
instantanea a urn sinal sensorial aferente, chamando,
entao, as atividades mais complexas do sistema nervo-
so de funceies altos.

Os Tres Minis Principals de
Func'do do Sistema Nervoso

Durante o desenvolvimento do homem atraves as di-
ferentes etapas da evoluc-do, o sistema nervoso progre-
diu desde simples fibras nervosas conectando as dife-
rentes partes do corpo, como acontece nos organis-
mos multicelulares primitivos, ate o sistema nervoso
muito complexo, talvez contendo 100 , billoes de nei
renios, do ser humano. Conforme os organismos
mais atingiram a etapa, multissegmentada, as fibras
nervosas e os corpos celulares neuronais se agregiratu,
para fonnar urn eixo neural, ao longo do 'coil
esse eixo neural representando o ponto de part*
para a medula espinhal do ser humano, que e o if-
mein, nivel da func-dO do sistema nervoso centr

Em seguida, na extremidade cefalica do eixo
senvolveram-se grandes agregados neuronais que . trans-
mitiam sinais controladores pelo eixo neural, para to-
das as partes do corpo. Essas regiOes anteriores do sis-
tema nervoso ficaram muito desenvolvidas em peixes,
em repteis e em ayes, e sat, comparaveis as partes ba-
sais do encefalo humano  o segundo nivel de inte-
gracffo da func-go do sistema nervoso.

Finalmente, ocorreu o desenvolvimento muito
acentuado das regieSes que circundavain as porceies
basais do encefalo, formando o cortex cerebral, que
6 o terceiro nivel de fungd'o.Isso ocorreu, principal-
mente em mamfferos e atMgiu grau imenso de de=
senvolvimento no ser humano.

Durante cada uma dessas etapas evolutivas, foram
send° estabelecidas novas funcOes para o sistema ner-
voso central, e muitas delas foram herdadas desde os
animais mais inferiores ate o ser humano. Por exern-
plo, no verme multissegmentado, o mecanismo neural
mais importante era a resposta reflexa do verme aos
estfmulos nocivos que permitiam o afastamento do
corpo do verme de sua acao lesiva. 0 ser humano pos
sui esse mesmo tipo de reflexo de defesa; como foi
descrito acima, controlado quase que inteiramente



PLANO GERAL DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

pela medula espinhal — uma heranca que vem desde
o verme ate o ser humano.

Em animais mais complexos, como os peixes e os
repteis, tornou-se importante que o animal fosse ade-
quadamente orientado no espaco, o que deu origem
ao mecanismo do equili'brio e o ser humano herdou
essa mesma capacidade. Ainda mais, é nas partes ba-
sais do encefalo humano, comparavel aos niveis mais
altos do encefalo de peixes, que o equilibrio ainda é
controlado.

Finalmente, os mamiferos possuem certas capaci-
dades mentais maiores e- mais complexas do que as
apresentadas por outros animais, em especial- a de ar-
mazenar quantidades imensas de informaceJes sob a
forma de memOrias e de utilizar essas informaceies
durante toda sua vida. Associado corn esse grande ar-
mazenamento, tambem apareceu o processo do pen-
samento, uma faculdade que atingiu sua mais alta for-
ma de expressao no encefalo humano. Junto corn o
processo do pensamento, o ser humano desenvolveu
a incrivel arte da comunicac go pela voz, pela visao e

,por varios •outros meios. Todas essas fungOes sgo,
prirnariamente, controladas pelo cortex cerebral.

Em resumo, os trds niveis principais de organiza-
gar do sistema nervoso central sac) (1) a medula es-
pinhal, que controla, basicamente, a maioria dos me-
canismos reflexes do organismo; (2) as regiOes basais
,do encefalo, que controlam a maioria das funcOes au-
tomaticas complexas, como o equilibria a fome, mo-
vimentos grosseiros do corpo, a marcha, a respirago
etc. e, finalmente, (3) o cortex cerebral, sede de nos-
so§ processor mais complexos do pensamento e que
controla nossas atividades motoras mais finas e deli-
cadas.

RANSMISSAO DE SINAIS NEURAIS
DE NEURONIO A NEURONIO:
FUNCAO DA SINAPSE
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Figura 8-8. Urn tipico motoneuranio mostrando os bothes
sinapticos sobre o soma neuronal e os dendritos. Deve ser no-
tado, tambem, o axOnio

do em suas extremidades corn bordes sinapticos. Es-
ses botbes ficam em aposic go as superficies do soma e
dos dendritos. Sao as juncoes entre os bot6es sinapti-
cos e os dendritos ou o soma que constituem as si-
napses. As fibras nervosas delgadas sao as ramifica-
cOes axOnicas de outros neuthrilos.

Sinapse é a juncffo entre dois neurOnios. E pela si-
napse que os sinais sao transmitidos de um neuremio
para outro. Entretanto, a sinapse tem a capacidade de
transmitir alguns sinais e de refugar outros, o que a
torna elemento de extrema valia para o sistema ner-
voso, na selecgo de qual a conduta a ser seguida. E. de-
vido a essa transmissgo variavel dos sinais que a si-
napse talvez seja o determinante finico mais importan-
te da funcao do sistema nervoso central.

Anatomia . Funcional da Sinapse

A Fig. 8-8 mostra as partes funcionais de urn neurO-
nio tipico: o soma, ou corpo celular do neurOnio, e
dois tipos de prolongamento, os dendritos e o axOnio.
Tambem sac) mostradas centenas de delgadas fibras
nervosas que se dirigem para esse neurOnio, contan-

Transmissbo dos Sinais Neurais
Atraves da Sinapse

A transmissao de sinais dos botOes sinapticos para os
dendritos ou para o soma do neurOnio acontece de
modo praticamente iddritico ao que ocorre na placa
motora, como foi discutido no Cap. 7. Contudo, exis-
te uma diferenca fundamental: na placa motora, as
terminac8es nervosas sempre e so secretam acetilco-
lina que, por sua vez, excita a fibra muscular. Na si-
napse, alguns boteies sinapticos secretam uma substrin-
cia transmissora excitatOria, enquanto outros secre-
tam uma substdncia transmissora inibitOria; portan-
to, alguns terminais excitam o neurOnio enquanto ow
tros o inibem.

Excitacdo Neuronal — 0 "Transmissor Excitat6-
do" e o Receptor. A Fig. 8-9 mostra a estrutura de
uma sinapse corn o botao sinaptico adjacente
membrana do soma de urn neurönio. Essa terminacgo
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Figura 8-9. Anatomia funcional de uma sinapse,

contern numerosas vesiculas pequenas, em cujo inte-
rior esta a substancia transmissora; quando urn impul-
m nervoso atinge esse botlo sinaptico, alteraoes mo-
Mentaneas na estrutura da membrana do botao permi-
tern que algumas dessas vesiculas liberem seu conteti-
do na fenda sinaptica, que é o pequeno espaco entre
o . botao e a membrana do neurOnio. A substancia
transmissora, entffo, atua sobre um receptor na mem-
brana,. path causar a excitaca6 do neurOnio se 6 trans-
missor é excitatOrio, ou inibigo, se é inibitOrio. 0
receptor é uma grande molecula de proteina que se
combina corn o transmissor, e essa combinac5o, uma
vez formula, modifica a permeabilidade da membra-
na, como discutirenios dentro em pouco.

Ntitureza Quimica do . Transinissor Excitat6-
rio.- Ultimos anos foi descoberto que muitos e

)diférentes transmissores excitatOrios sffo secretados
ern diversas regiOes do sistema nervoso. Ainda
esses transmissores possuem caracteristicas funcionais
variaveis, alguns produzindo estimulacaO prolongada
dos neurOnios, enquanto outros produzem estimula-
cff.o muito rapida e fugaz.

Tamberrtdeve ser notado que, em geral, todos os
botoes sinapticOs derivados de urn imico neurOnio se-
cretam o mesmo: tipo de substancia. Dessa forma, se
urn neurOnio situado em parte determinada do ence-
falo enyia ramos de seu axemio para regiOes diversas
do, sistema nervoso, a substancia transmissora secre-
tada nessas areas sera sempre a mesma.

Um dos transmissores excitatOrios do sistema ner-
voso central é a acetilcolina, o mesmo transmissor ex-
citatOrio que transmite os sinais dos nervos motores
para as fibras musculares. Entretanto, uma listagem
mais completa dos transmissores excitatOrios mais co-
nheOidos inclui:

1. acetilcolina,
2. norepinefrina,
3. epinefrina,
4. acid° glutdrnico,

5. substancia P e
6. encefalinas e endorfinas.

POTENCIAL DE MEMBRANA 
DO NEURONIO

E EXCITACAO NEURONAL

Como é mostrado na Fig. 8-10, o potencial de mem-
brana do corpo celular (tambdm chamado soma) de
urn neurOnio do sistema nervoso central é muito me_
nos negativo do .que o. de uma fibra nervosa periferi-
ca, apenas -70 milivolts (mv), em comparagao corn os
-90 my da fibra periferica. A razaO para isso é que a
membrana do soma é bem mais permeavel aos ions
sOdio do que a fibra periferica.

A Fig. 8-10 tambêm mostra a distribuigo dos ions
sOdio e potassio nos liquidos intra e extracelular do
corpo celular. Deve ser notado que as concentracOes
desses ions nas duas faces da membrana sal), ainoxi
madamente, as moms da fibra periferica, como>foi
discutido no Cap. 6. t importante lembrar, em , fun-
cat• do que vai ser discutido nas proximas seoes, que'
a concentracdo de sOdio na face externs da membra-
na a cerca de 10 vezes maior do que na. intern, mas
que a diferenca de concentrago do ion potassio ocor-
re exatamente na directio inversa — cerca de 35 vezes
mais potassio no interior do que fora da celula.

Potencial P6s-Sinn,',ptico ExcitatOrio e Excitacio
Membrana. 0 modo Como 0 transmissor excitatOrio
excita urn neurOnio pode ser, explicado se for con
sultada a Fig. 8-11A e B. Na Fig. 8-11A vd-se, de
novo, 0 tipico potencial intracelular neuronal de
-70 my . Entretanto, na Fig. 8-11B, grande namero de
sinapses excitatOrias esta agindo simultaneamente-,
liberando transmissor excitatOrio nas fendas entre os
botoes sinipticos e a membrana neuronal. 0 trans-
missor combina corn seu receptor especifico na mem.:
brana e, por mecanismo ainda descothecido, isso au-
menta a permeabilidade da membrana. Essa permea=
bilidade aumentada permite que os ions sOdio, em

Dendrito

Na t : 142 mEq /L  14mE g iL
. K+ : • 4 mEq /L 1 ! L

Figura 8-10. DistribuicEo dos ions de sOdio e de potassio nas
duas faces da membrana do soma neuronal: origem do poten-

cial de membrana do soma.

Ax bnio
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NEURONIO EM REPOUSO

A
Segmento initial

do axOnio

ExcitatOrio

Influxd
de NW'

InibitOrio

NEURONIO INIBIDO
C

`Figura 8-11. Tres estados de um neuremio. (A) 0 neurOnio
era repouso. (B) 0 neurbnio excitado, corn aumento do po-
tencial intraneuronal determinado,  pelo influxo de sOdio.
(b) neuranio inibido, corn diminuicgo do potencial in-
traneuronal, pelo efluxo de potassio.

concentracao muito elevada no liquid() extracelular,
fluam para o interior da celula. Como os Ions sodio
Carregam cargas positivas, o verdadeiro resultado
o : aumento de cargas positivas no interior e, conse-
qtienteniente, o aumento, tambem, da voltagem, no
interior da celula, que pode chegar, algumas vezes, a
ate. +50 mv, se muitas sinapses excitatOrias estiverem
em atividade ao mesmo tempo. Esse aumento do po-
tencial a chamado de potencial pOs-sinaptico exci-
tatOrio.

Limiar de Excitacao. Quando o potencial Os-
sinaptico excitatOrio ultrapassa um certo valor (isto
e, quando fica diminukla a negatividade no interior
da cdlula, alem de urn valor critico), é gerado urn po-
tencial de nab no axOnio que parte do soma neuro-
nal. 0 valor critic° do potencial de membrana que,
uma vez atingido, permite a geraca° de urn potencial
de ago, e o limiar de excitacäb. Para neurOnios tipi-
cos, o valor desse limiar é, em media, de -59 m y . Como

mostrado na Fig. 8-11B, quando o potencial intrace-
lular cai abaixo desse valor, urn potencial de acao é
automaticamente gerado no axOnio, 0 valor limiar de
-59 my e +11 my mais positivo do que 'o potencial de
membrana em repouso de -70 my . Por conseguinte, é
necessario urn potencial pOs-sinaptico excitatOrio de,
no minim°, +11 my para excitar urn neurOnio comum,

embora alguns neurOnios sejam muito mais excitaveis,
nas condicOes normais, e outros bem menos.

"Somacao" de Potenciais P6s-Sindpficos Excita-
tOrios. Quase que invariavelmente, a estimuIacao de
um imico botao sinaptico nao produzird a geracao de
impulsos no axOnio. Ao contrario, urn grande mimero
de botOes sinapticos deve ser excitado a urn so tempo.
Por consulta a Fig. 8-8, é facilmente notado que cen-
tenas de botOes sinapticos poderiam, corn muita faci-
lidade, estar excitados ao mesmo tempo e que sua
nab simultanea poderia causar a descarga neuronal.

Isto, é, se dois botOes sinapticos liberassem seu
transmissor excitatOrio no mesmo instante, entraria o
dobro da quantidade de sOdio e ocorreria urn poten-
cial pOs-sinaptico excitatOrio duplo. Esse mecanismo
e chamado de somacdo. Conforme aumenta o niimero
de botOes que estao em atividade ao mesmo tempo, a
corrente que flui pelo corpo celular é proporcional-
mente maior, ate que seja suficientemente intensa
para excitar o axetio. Se o potencial pOs-sinaptico au-
menta ainda mais, alem desse valor, a freqiiéncia corn
que sa° produzidos os potenciais de acao tambem au-
menta na mesma proporcao.

Somaccio Espacial e Temporal. Dois tipos dife-
rentes de somacao ocorrem na sinapse, de forma se-
melhante aos dois tipos de somacao que ocorrem nas
fibras nervosas e musculares. Sa° as somaciies tempo-
ral e espacial. A somagib espacial define o processo
em que duas ou mais sinapses estao ativas simultanea-
mente, e, por conseguinte, "somando" seus efeitos in-
dividuais no potencial pOs-sinaptico excitatOrio. A
somaceio temporal ocorre quando os mesmos botOes
sinapticos apresentam dois ou mais ciclos de ativida-
de a intervalos muito curtos, o que permite a adicao
do efeito do segundo ciclo de atividade ao do primei-
ro, ainda na° terminado. 0 efeito do primeiro ciclo
Jura, em geral, 15 milissegundos. Portanto, se duas
descargas sucessivas do mesmo botao sinaptico ocor-
rem a interval° de menos de 1/70 segundo, vai ocor-
rer a somacao temporal e, quanto mais prOximas fo-
rem essas descargas, maior sera o grau de somacao.

Descarga Repetitiva do A.xiinio — Significado do
Limiar para a Atividade AxOnica. Desde que tenha
sido secretada quantidade suficiente do transmissor
excitatOrio para aumentar o potencial pOs-sinaptico
excitatOrio acima do limiar do neureinio, o axOnio
apresentard atividade repetitiva e continuard a faze-lo
enquanto o potencial permanecer acima do limiar.
Ainda mais, confonne o potencial pOs-sinaptico au-
menta acima do limiar, aumenta, de igual modo, a
freqtiencia da descarga axemica. Por exemplo, vamos
admitir que urn potencial pOs-sinaptico excitatOrio de
+11 my seja o valor limiar. Se o potencial aumenta
pouco acima desse valor, digamos, ate 12 m y , seria es-
perado que o axOnio disparasse 5 a 10 vezes por se-
gundo. Mas, se o potencial pOs-sinaptico aumenta ate
+33 my , o triplo do valor limiar, enraTo o axOnio dis-
pararia corn freqiie'ncia da ordem de 50 a 70 por se-
gund o.

Efluxo
de ICE

Propagagäo do
potencial de acao

NEURONIO EXCITADO
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FACILITACAO NA SINAPSE

Quando os botOes sinapticos excitatOrios entram em
atividade mas nao produzem urn potencial de ago no
axOnio, o neurOnio, mesmo assim, fica facilitado, isto
é, mesmo quando nao ocorre urn potencial de ago, o
neurOnio fica mais excitavel aos impulsos originados
em outros botOes sinapticos. Admitamos, por exem-
plo, que 25 botOes sinapticosdevem estar simultanea-
mente em atividade para que um neurOnio descarre-
gue. Se apenas vinte bottles estiverem em atividade ao
mesmo tempo, o neurOnio nao ira apresentar descar-
ga, mas ficara suficientemente "facilitado" para que
apenas mais cinco botOes situados em qualquer pon-
to da superficie celular, ao entrarem em atividade,
produzam um impulso. Essa é a situago vigente em
uma. pessoa "nervosa", pois grande ntimero de seus
neur6nios ficam facilitados, mas nab excitados; con-,
;ado, alguns poucos estimulos inesperados , podem
causar reacOes'sucessiyas.

CARACTE RiSTICAS DAS RESPOSTAS
DEDIVERSOS TIPOS DE NEURONIOS

Alguns neurOnios sdo capazes de transmitir ate 1.000
impulsos Tor segundo ao longo de seus axonios e al-
guns sao capazes de transmitir apenas 25 a 50 impul-
sos por segundo. Por outro lado, neurOnios diferentes
possuem limiares variaveis. Todas essas divergências
sdo imponantes, visto que os neurOnios, em diferen-
tes parte& do encefalo, possuem funcOes diferentes.

A Fig. 8-12 mostra os padraes tipicos de resposta
de tres neurimios diferentes, 0 neurOnio 1 necessita
de urn potencial pOs-sinaptico "limiar" de 5 my para
entrar ern atividade, atingindo a freqiiencia maxima
,.descarga de 100 por segundo. 0 limiar do neur6nio

2 e de 8 my e sua freqiiencia maxima de descarga é

Figura 8-12. Caracteristicas de respostas de diferentes tipos
de neuremios.

de 35. Finalmente, o neurbnio 3 tem urn limiar ele-
vado de 18 my , mas uma vez excitado, sua freqiien.,
cia maxima de descarga é de 120 por segundo.

Inibicbo na Sinapse

Alguns •botOes sinapticos secretam um transmissor
inibitorio, em lugar de urn transmissor excitatbrio.
0 transmissor inibitorio deprime o neur6nio, ao invds
de excitd-lo. Em verdade, algumas vezes, mesmo
quando urn transmissor excitatOrio de outros botOes
sinapticos esta excitando o neurOnio, a estimulaCdo
subsequente de botOes sinapticos inibitOrios pode fa;
zer com que cesse completamente toda a atividade
desse neurOnio. Alguns dos transmissores
mais comuns sdo:

1. acido gama-aminobutirico (GABA),
2. glicina,
3. dopamina e
4. serotonina.

O transmissor inibidor tern sobre a sinapse urn efeito
oposto ao produzido pelo transmissor excitatOrio,
rando, de forma usual, urn potencial negativo chit
do de potencial pOs-Sinaptico inibitorio. 0 modo
como gerado esse potential inibitorio e mostrado
na Fig. 8-11C. 0 transmissor inibitorio aumenta a per7
meabilidade da membrana aos ions potâssio; e, como
a concentrago desses ions é 35 vezes major no inte
nor do que no exterior, um excesso desses ions flui
para fora da celula, criando uma falta de ions positi-
vos no interior celular Dessa forma, a negatiyidade,
aumentada (o potencial pOs-sinaptico inibitorio) ocor
re no interior do neurOnio Nä Fig. 8-11C, o potencial'.
de membrana é, agora, de -75 my ; isto e, o potencial
pOs-sinaptico inibitorio é -5 my.

Urn exemplo do modo como atua urn transmissor`
inibitorio é o seguinte: vamos admitir que o limiar
para a estimulago de um neurOnio seja de +10 m y e
que botOes sinapticos excitatOrios estejam gerando
potencial pOs-sinaptico de +20 my . 0 neurOnio estara
corn descarga repetitiva corn freqiiencia‘ entre 50 a
200 por segundo. Nesse instante, a estimulago de bo-
-Wes sinapticos inibitorios libera transmissor inibitorio
que cria urn potencial pOs-sinaptico inibidor de
-15 my . Quando esse potencial se soma corn o poten-
cial excitador de +20 my , o resultado, +5 my , é muito
menor do que o limiar do neurOnio. Por conseguinte,
o neurOnio interrompe sua descarga.

Neurtinios Excitathrios e Inibitbrios. 0 sistema
nervoso central é formado por neurOnios excitatOrios,
que secretam transmissor excitatOrio em suas termina-
coes, e por neurOnios inibitOrios, que secretam trans-
missor inibitorio. Determinados centros do sistema
nervoso central sdo formados exclusivamente de neu-
rOnios excitatOrios, outros sab compostos apenas por
neurOnios inibitOrios e ainda outros por mistura de
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Vigura 8-13. Efeito da fadiga sobre o ntimero de impulsos
2oduzidos por urn neur6nio, ap6s comegar a ser estimulado.

neurOnios excitatOrios e inibitOrios. Portanto, o siste-
ma nervoso central, ao contrario dos sistemas perife-

,. ricos sensorial e motor, possui dois padrOes de ativi-
dade, ou de excitacao ou de inibicao, ao invês de ape-
nas excitacao.

Algumas Caracterfsticas Especiais
da;Transmissao Sindptica

Conduclo Unidirecional na Sinapse. Os impulsos
que trafegam pelo soma e pelos dendritos do neuro-
nio podem ser transmitidos de volta, através da

para os botöes sinapticos. Dessa forma, ape-
nas a• conducao unidirecional ocorre na sinapse. Isso é
extremamente importante para a funcao do sistema
nervoso, pois permite que os impulsos sejam direcio-
nados no sentido desejado.

Fadiga, na Sinapse. A transmissao de impulsos
pela sinapse a muito diferente da transmissao pelas fi-
bras nervosas em aspecto extremamente significati-
vo: a sinapse, via de regra, fatiga muito rapidamente
enquanto as fibras nervosas raramente apresentarn si-
nais de fadiga. A Fig. 8-13 mostra esse efeito, corn
descarga de freqtiencia muito elevada no infcio de es-
timulacao aferente e corn decrescimo progressivo corn
a continuacao desse estfmulo. Algumas sinapses fati-
gam muito rapidamente, outras o fazem muito len-
tamente .

Poderia ser esperado que esse fenOmeno de fadiga
representasse empecilho ao funcionamento do sistema
nervoso mas, pelo contrario, é caracterfstica necessa-
ria. Se nab fosse pela fadiga sinaptica, uma pessoa
nunca conseguiria interromper um pensamento, ou
parar uma atividade muscular ritmica ou qualquer ou-
tra atividade repetitiva prolongada do sistema nervo-

so, uma vez que tivesse sido comecada. A fadiga das
sinapses é o meio usado pelo sistema nervoso para que
uma atividade cesse para dar Lugar a outra. Mais adian-
te, neste capftulo, sera() mostrados exemplos especifi-
cos da importáncia da fadiga.

Funcâo "MemOria" da Sinapse. Quando grande
rulmero de impulsos passam por sinapses, algumas de-
las (mas, provavelmente, nao todas) tornam-se, de for-
ma "permanente", facilitadas, de modo que impulsos
de mesma origem podem atravessar essas sinapses, de
corrido certo tempo, corn maior facilidade. Acredita-
se que esse seja o modo de ocorrência da memOria no
sistema nervoso central. Por exemplo, um determina-
do pensamento, iniciado por sinal visual, ou auditivo
ou de qualquer outra natureza, faz corn que tenha inf-
cio a transmissao de impulsos ao longo de uma via de-
fmida. Se o mesmo pensamento ocorre repetitiva-
mente, 'como acontece corn urn pensamento desenca-
deado pela visffo, vez apOs vez, de uma mesma cena,
entab as vias desse pensamento ficam permanente
mente facilitadas, de modo que os impulsos subse-
qiientes passam por essas vias corn a maior facilidade.
Por conseguinte, mais tarde, essa via pode ser percor-
rida por, impulsos de outras origens que as do apare-
lho visual, :e a pessoa se "lembra" da cena, ao invós de
ve-la, na realidade. Esse processo de memOria sera dis-
cutido corn mais detalhes no Cap. 13.

Outros Fatores que Modificam a Transmissão Si-
naptica. A Fig. 8-14 mostra o efeito de varios e di-
versos .fatores que o amen) de impulsos transmiti-
dos por uma sinapse, em resposta a urn gran determi-
nado de estimulacao dos botOes sinapticos. Deve ser
notado que os hipnOticos, os anestesicos e a acidose
deprimem a transmissao dos impulsos pela sinapse,
enquanto que a alcalose e os estimulantes mentais,
como a cafetna, a benzedrina e a estricnina, facilitam
de muito a transmissao sinaptica. A estricnina facilita
a transmissao sinaptica por inibir algumas das sinapses
inibitOrias e, quando administrada em doses suficien-

Figura 8-14. Efeito de diversas substancias e de diferentes
condiciies fisiolOgicas sobre a excitabilidade do neurOnio.

U RA 00 DA ESTI M U LA CAO



110 SISTEMA NERVOSO CENTRAL"

temente elevadas, fail corn que os neurOnios descar-
reguem espontaneamente, mesmo na ausencia de es-
timulos sinapticos. E por esse mecanismo que a es-
tricnina mata urn animal, fazendo corn que tantos im-
pulsos neuronais sejam transmitidos pelo sistema ner-
voso central e para o sistema motor que a morte ocor-
re por espasmo dos mfisculos respiratOrios.

Fungo Integrativa do Neurimio. Para sumariar a
. fungo global do neurOnio, poder-se-ia chama-lo de

urn "integrador", o que significa urn tipo de alculo
que coleta a informago e a . soma em um todo. Os si-
nais atingem o neurOnio por meio de sinapses excita-
tOrias e inibitOrias que, por sua vez, go excitadas por
neurOnios de outras partes do sistema nervoso. Se a
soma resultante de todos os efeitos excitatOrios e ini-
bitOrios tem valor anima do limiar de excitago, ,o
neurOnio entra em atividade. Alguns. neurOnios fati-
gam-se muito rapidamente, 'outros de forma mais len-
ta. Alguns neurOnios possuem limiar muito alto, ou-
)ts o tem corn baixo valor. As caracterfsticas van&

veis dos diferentes neurOnios e suas conexOes distin-
tas no sistema nervoso permitem que os neurOnios em
uma parte do sistema nervoso possam controlar uma
fungo do organismo, enquanto os neurOnios de ou-
tra parte controlam fungo diversa. Tambem permi-
t= a separago dos sinais, a rim de pennitir a deter-
minago de seus significados, a realizago de movi-
mentos dependentes de treinamento, o pensar corn
conteado especifico e a modificago desses pensa-
mentos, por sinais corn origem em outras regiOes do
sistema nervoso.

CIRCUITOS NEURONAIS BASICOS

Grupamentos Funcionais Neuronais

sistema nervoso central esti dividido em muitas
panes anatomicamente distintas, existindo, em cada
uma delas, certas condensacoes neuronais, a que se di
o nome de grupamentos funcionais neuronais (neuro-
nal pools). Uma caracteristica importante desses gru-
pamentos funcionais a . a de que cada urn possui pa-
dao de organizago prOprio, diferente dos demais.
Isto e, a distribuicab de fibras nervosas em seu inte-
rior, o numero de fibras que chega a ele, o numero de
fibras que sai, os tipos de neurOnio que o formam, e
muitas outras caracteristicas sab diferentes para cada
grupamento funcional. Cada urn desses grupamentos
funcionais a organizado para realizar uma fungo es-
pecffica. 0 objetivo desta sego é o de discutir, pri-
meiro, as funcOes gerais desses grupamentos funcio-
nais e, segundo, as earacterfsticas de tipos especificoS
desses grupamentos.

ConexOes Sinipticas em urn Grupamento Funcio-
nal Neuronal. Urn grupamento funcional neuronal é
formado por milhares a milhOes de corpos celulares
neuronais. A Fig. 8-15 mostra quatro neurOnios tipi-
cos de urn grupamento funcional, estimulados por

Figura 8-15. OrganizacSo esquemitica de quatro neurendos,.
em um gruparnento funcional neuronal.

duas fibras aferentes. Deve ser notado que cada fibra
que chega se ramifica para dar botOes sinapticos para
diversos neurOnios desse grupamento funcional:
fibra pode dar um bogo siniptico para urn neurOniO
determinado ou pode dar ate varias centenas de bo-
tOes. Portanto, quando uma fibra é estimulada; ira fa-
cilitar alguns neur6nios, ao mesmo tempo que
excitar outros.

Areas de Descarga e de Ficilitacdo em urn Grupa
mento Funcional. Enquanto se observa aFig. 8-15
vamos dar livre curso a nossa imaginago ate que esse.
grupamento neuronal de quatro neurOnios fique,
transformado em mil neurOnios densamente agrup&.':
dos, com centenas de milhares de fibras nervosas ter-
minals e de botOes sinapticos. Junto ao ponto central
de chegada de uma fibra a esse grupamento, essa fi-
bra, em geral, se ramifica profusamente para fonnar.
numerosos botOes sinapticos; isso é mostrado na
Fig. 8-16. Mas, em pontos mais distantes desse cet-
tro, o numero de botOes sinapticos fica progressiva-
mente menor. Os neurOnios situados no centro do
"campo" da fibra go, na maioria dos casos, supridos
corn numero suficiente de botOes sinapticos para en-
trar em atividade a cada vez que a fibra for estimula-
da. Por isso, a area escura da Fig. 8-16 é chamada de
area de descarga.

Na parte periferica do campo da fibra, o numero
de fibrilas terminais que chega a urn so neurOnio 6,
em geral, pequeno demais para produzir a atividade
neuronal, mas, mesmo assim, e suficiente para causar
facilitago.Portanto, essa area é chamada area, de faci-

_
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.Zona de faciliiagdo

Figura 8-16. Zonas de "descarga" e de "facilitagifo" de urn
grupamento funcional.

litacdo. Quando um neurOnio fica facilitado, urn estf-
.mulo de qualquer outra fonte o pode excitar corn
maior facilidade.

ircuitos Simples nos Grupamentos
runcionais

0 mais simples circuito em urn grupamento neuronal.
6 aquele onde uma fibra aferente estimula uma fibra
eferente. Esse tipo de circuito nao existe na forma
,descrita, embora possa ocorrer de forma aproximada.
For exemplo, na transmissao de determinados tipos
de sinais sensoriais, corn origem em nervos perifóri-
cOs; corn destino ao encefalo, os impulsos que chegam .
a urn grupamento neuronal podem, ocasionalmente,
produzir quase o mesmo mimero de impulsos de
safda.

Urn desses circuitos, obviamente, atua, nos termos
mais simplistas, como estacffo letransmissora, passan-
do para os neurOnios seguintes a mesma informacffo
que chega 'a ele.

Circuitos Divergentes. A Fig. 8-17 mostra dois
).)os ,de circuitos divergentes. No primeiro deles, uma

Unica fibra de chegada estimula, progressivamente,
urn minter° cads vez maior de fibras, situadas a dis-
táncias maiores, dentro de uma mesma via. Esse cir-
cuito tambem pode ser chamado de circuito amplifi-

DIVERGENCIA EM
FEIXES MULTIPLOS

A

Figura 8-17. Circuitos divergentes.
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cador, visto que urn sinal de entrada por fibra Unica
produz sinais de safda em muitas e diferentes fibras.
Urn circuito desse tipo pode ser exemplificado pelo
sistema de controle dos mtisculos esqueleticos: sob
condicOes adequadas, a estimulacao de uma Unica
celula motora do encefalo envia urn sinal para a
medula espinhal, onde ira estimular ate 100 celulas
da ponta anterior e ,cada uma dessas celulas, por sua
vez, ira estimular cerca de 150 fibras musculares.
Dessa forma, um fink° neurOnio motor do encefalo
pode, algumas vezes, estimular ate 15.000 fibras mus-
culares.

0 segundo circuito divergente da Fig. 8-17 permi-
te que os sinais que trafegam por via aferente possam
ser transmitidos para vias diferentes, corn .a mesma
informacao sendo transmitida em direcoes distintas,
ao mesmo tempo. Esse tipo de circuito é comum nas
vias sensoriais. Por exemplo, quando urn membro se
move, a informacffo sensorial corn origem nas articula-
cOes e nos musculos, causada pelo movimento,
transmitida por circuitos desse tipo aos grupamentos
funcionais (1) da medula espinhal, (2) do cerebelo e
(3) do talamo.

Circuitos Convergentes. A Fig. 8-18 mostra dois
tipos de circuitos convergentes, que so o oposto dos
circuitos divergentes. Na figura a esquerda, diversas fi-
bras nervosas corn mesma origem convergem sobre
urn mesmo neurentio de safda, o que provoca uma es-
timulacab particularmente intensa.

A direita, é mostrado urn outro tipo bastante im-
portante de circuito convergente, onde fibras de dife-
rentes origens chegam ao mesmo neureinio de safda.
Esse tipo de circuito permite que sinais de muitas fon-
tes diferentes produzam o mesmo efeito. Dessa for-
ma, o cheiro de urn chiqueiro pode fazer corn que
uma pessoa pense em porcos; a via) de urn porco, o
som de seu grunhido, o tocar em porco, ou o corner
costeletas de porco tambem poderiam produzir o
mesmo efeito.

Uso de Circuitos. Convergentes na Realizacito de
Funcaes thmplexas. Os circuitos convergentes po-
dem realizar funcOes que sao muito mais complexas
do que as que podem ser executadas por neurOnios
distintos, pois, em circuitos convergentes, podem
existir celulas que respondem ao sinal que chega de
maneiras diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo,
urn dos neurOnios pode ter limiar muito elevado mas,
uma vez tendo sido estimulado, sua agffo poderia ser.
intensa o bastante para produzir resposta muito for-
te. Em outras partes do circuito podem existir neur -O-
nios corn limiares muito baixos e que, quando estimu-
lados, transmitem apenas sinais bastante fracos. 0 si-
nal de safda do grupamento funcional, portanto, po-
deria ser, em condicOes normais, bern fraco mas, su-
bitamente, poderia ficar extremamente forte se urn li-
miar alto de estirnulago de entrada fosse ultrapassa-
do. Dessa forma, o circuito convergente pode ser or-
ganizado para realizar quase que qualquer tipo de fun-
cffo seletiva. Os neurOnios individuais que compOem o
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CONVERGENCIA DE
UMA UNICA FONTE

A.

Figura 8-18. Circuitos convergentes.

circuito . selecionam qual o sinal que pode passar; mas
a di§Posicffo das fibras e as combinac6es entre as c61u-

) las determinam que sinais de chegada teat, os efeitos
mais intensos e se esses efeitos serab excitatOrios ou
iiiibitOrios.

Circuitos Repetitivos. 0 Circuito Reverberati-
vo. A Fig. 8-19 mostra dois tipos diferentes de cir-
cuitos que, quando estimulados apenas uma vez, fa-

,Ego, ,com que a celula de saida transmita uma serie de
impulsos. .0 circuito superior dessa figura é o. circuito
reverberativo, que funciona do seguinte modo: um si-
nal que chega estimula o primeiro neurOnio que, por
sua :vez, estimula o segundo e o terceiro. Entretanto,
ramificacties levam esse impulso de volta io primeiro
neurOnio e o reestimulam. Como resultado, o sinal
percorre, mais uma vez, a cadeia neuronal e esse pro-
ceSso 'continua circulando ,por essa cadeia neuronal
ate :que um..ou mais de urn neurOnio deixe de respon-
der. A causa mais comum para essa falha é a fadiga

2■ neuronal e, ate que ocorra, o neurOnio de saida conti-
nua a. ser estimulado cada vez que o sinal percorre o
circuito, o que da • m sinal de saida continuo.

0 circuito reverberativo e a base de numerosas ati-
vidades do sistema nervoso central, pois permite que
sinal de entrada unico produza uma resposta que po-
de durar alguns segundos, minutos ou horas. Em
verdade, o ritme resPiratOrio- que perdura por toda a
vida e, provavelrnente causado por urn circuito re-
verberativo que continua a funcionar, sem fadiga,
enquanto a pessoa permanece viva. E provavel, tam-
b6m, que urn circuito especial no encefalo faca com
que uma' pessoa acorde sempre que apresentar rever-
beracao, permitindo que adormeca quando para de
reverberar. Quase que todas as atividades musculares
ritmicas, incluindo os movimentos ritmicos da mar-
cha, sab controlados, em sua maior parte, por circui-
tos reverberativos.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL'

neurOnios em sórie nesse tipo de circuito pode ser
grande a pequeno. Se esse mimero for grande, o pe-
riodo de tempo necessario para que o impulso per-
corra esse circuito é proporcionalmente Longo; se
esse nitmero for pequeno, o period() de reverberago
sera breve. Como resultado, o sinal de saida ocorrera,
respectivamente, com freqiiencia de repeticao baixa
ou alta. Ainda mais, mais de urn dos neurOnios do cir-
cuito pode produzir os sinais de saida. Uma das celu-
las do circuito, por exemplo, poderia causar o movi-
mento de urn bravo para cima e, em seguida, outra
celula do mesmo circuito, uma fracab de segundo de-
pois, poderia fazer corn que o bravo se movesse para
a direita, e outra celula, ainda mais tarde, poderia mo-
ve4o para a esquerda. Conforme o ciclo reverberativo
ocorresse repetitivamente, os mesmos movimentos
aconteceriam, fazendo corn que o bravo descrevesse
circulos sem parar, ate que o ciclo reverberativo fosse
interrompido. Quando a pessoa deseja executar esse
movimento, basta que ative esse ciclo reverberativo.

Circuito Paralelo. A parte inferior da Fig. 8-19
mostra o tipo em paralelo do circuito repetitivo„onde
urn imico sinal de chegada estimula uma seqiiencia de
neurOnios que enviam fibras nervosas distintas para
celula (mica e comum de saida. Tendo em vista que
ocorre um retardo de 1/2.000 de segundo sempre que
o impulso atravessa uma sinapse, o impulso do prime':
ro neurOnio atinge a celula de saida 1/2.000 segundos
a frente do impulso do segundo neuremio a conti-
nuam a Chegar impulsos, separados por esse curto in-
tervalo, ate que todos os neur6nios tenham sido esti-

CI RCUITO REVERBERATIVO
(Pods repetir-se indefinidamente)

Entrada Saida

-o
Cessa a reverberacSo quando ocorre fadiga ou inibicgo

CI RCUITO PARALELO
(Repete-se urn newnero de vezes definido)

CONVERGENCIA DE
FONTES MULTIPLAS

B.

Ao se pensar por alguns momentos sobre o tipo re-
verberativo de circuito neural, logo sera notado o
grande niimero de funcOes distintas que esse tipo de
circuito pode executar. Por exemplo, o mimero de

Figura 8-19. Circuitos reverberativos e em paralelo para des-
carga repetitiva.



Estfrntilo dnico

Circuito paralelo descarga

Circuito reverberativo de pOs-descarga

PLANO GERAL DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 113

DURACAO DO ESTIMULO EFERENTE

Figura 8-20. Caracteristicas dos sinais produzidos por (1) im-
pulso nervoso tinico, (2) descarga de urn circuito de pOs-des-
carga em paralelo e (3) descarga de um circuito de pOs-des-
carga reverberativo.

mulados. Como nab existent mecanismos de feedback
nesse circuito, a repeticao cessa por completo, quan-
do isso acontece.

0 tipo em paralelo de circuito tern algumas vanta-
gens sobre o circuito reverberativo. Por exemplo, a
fadiga sinaptica é fator de importancia na determina-
go de por quanto tempo o circuito reverberativo
continuard a descarregar, enquanto que a duracab da
descarga repetitiva do circuito em paralelo é, em sua
maior parte, independente da fadiga. Para a execucab
de tarefas muito precisas, como calculos matematicos,
o circuito em paralelo talvez seja muito  para as
funcOes rftmicas ou para as descargas extremamente
prolongadas, o circuito reverberativo é uma necessida-
de. Infelizmente, o circuito em paralelo nab pode
controlar funcOes que durem mais que uma fracao de
segundo, visto que nesse circuito é necessario urn neu-
rOnio para cada 1/2".000 de segundo. Provavelmente,
nab mais que algumas poucas dfizias de neurOnios
sejam organizadas em circuitos paralelos, o que limi-
taria esse tipo de circuito a atividades que ocorrem
em menos de 1/50 de segundo.

A Fig. 8-20 mostra as caracteristicas de duracab e
de amplitude dos sinais de safda de, primeiro, urn cir-
cuito urn-a-urn, segundo, de um circuito repetitivo em
paralelo, .e terceiro, de urn circuito repetitivo rever-
berativo.

Relacbes entre os Sinais de Saida
e de Entrada em um
Grupamento Funcional Neuronal

Agora que as caracteristicas de alguns dos mais im-
portantes circuitos neuronais foram descritas, pode-
mos discutir, de forma resumida, as respostas globais
de grupamentos funcionais neuronais apicos. Quase

nunca um grupamento funcional é apenas uma esta-
cab transmissora; isto é, quase que nunca o mirnero
de impulsos que sai de um grupamento- funcional
igual ao que entra. Em geral, os sinais de entrada di-
vergem, convergem, ou sac) transformados em sinais
repetitivos durando por Longo tempo apOs a cessacab
do sinal de entrada. De igual modo, muitos impulsos
de chegada nab excitam o grupamento funcional,
mas, pelo contrario, o inibem.

Uma caracterfstica importante dos grupamentos
funcionais é a de que a resposta aos sinais de entrada
de uma origem pode ser modificada por sinais de en-
trada oriundos de fontes secundarias. Por exemplo,
impulsos neurais sensoriais para a medula espinhal
corn origem na pele, geralmente, nao produzem efei-
tos reflexos musculares. Contudo, fortes estimulos
facilitadores, transmitidos do cerebro para a medula,
ate os neurOnios que controlam os miisculos, podem
fazer corn que esses neurOnios fiquem tab excitaveis
que um arranhao minim° na pele provoque uma for-
te contracao do infisculo subjacente. Dessa forma,
um circuito. de limiar elevado e de baixa amplifica-
cao foi modificado, transformando-se em circuito de
limiar baixo e grande amplificacao.

Agora, cabe a imaginacao do estudante conceber
os muitos modos possfveis em que os neur6nios indi-
viduals podem-se organizar em grupamentos neuro-
nais, ao mesmo tempo, imaginando como esses dife-
rentes tipos de grupamentos funcionais podem exe-
cutar nfunero quase infinito de atividades nervosas de
tipo reflexo e de tipo integrativo. Infelizmente, os
circuitos verdadeiros, presentes na maioria dos gru-
pamentos funcionais, ainda nao foram identificados.
Contudo, os tipos de circuitos que já sat, conhecidos
podem sugerir mecanismos para a realizacab de todas
as funcOes do sistema nervoso central.

TEMAS PARA ESTUDO

1. 0 que a que se quer dizer por urn reflexo?
2. Quais sdo os trés niveis principais da funcdb nervosa?
3. Descreva a anatomia funcional da sinapse.
4. Como uma substáncia transmissora excitatOria produz urn

potencial p6s-siniptico excitatOrio?
5. Descreva os modos de somagffo espacial e temporal para

os potenciais pOs-sinapticos excitat6rios.
6. Explique os mecanismos para a inibicäb da izansmissao

sindptica pelas substâncias transmissoras excitatOrias.
7. Explique o que se quer dizer por circuitos divergentes e

convergentes.
8. Explique as funcOes do circuito reverberativo e os fatores

que determinam a duracffo da atividade reverberativa.
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Sensacdo Somestesica
e Interpretaccio dos Sinais
Sensoriais pelo Encefalo

Resumo

As sensacties somestesicas sao aquelas que, tem origem na superficie do corpo ou em suas
estruturas profundas. Incluem sensagOes como (1) o tato, (2) a press -do, (3) o calor,
(4) o frio, (5) a dor e (6) angulacdo das. articulacOes.

A perceppo da sensapo comeca nos receptores sensoriais. Muitos deles sao termina-
Vies nervosas livres de fibras nervosas perifericas de funpo sensorial. 0 mais importante
exemplo desse tipo é representado pelas fibras da dor. Outros receptores sensoriais somes-
tOsicos sao muito especializados, muitas vezes sendo formados por uma ramificapo ner-
vosa encapsulada, de modo distinto, por um tecido pr6prio; essas terminacoes respondem
a tipos especificos de sensacOes. Uma dessas terminacbes, chamada de corpiisculo de
Meissner, 6 extremamente sensivel ao contato extremamente leve. Grande nAmero desses
corpusculos a encontrado nas pontas dos dedos; dao aos dedos a capacidade excepcional
de detectar forma, textura e outras caracteristicas dos objetos.

ApOs chegar a medula espinhal, trazidos pelos nervos espinhais, os sinais sensoriais sat,
transmitidos ao cerebro por duas vias principais, (1) o sistema dorsal e (2) o sistema espi-
notalamico. No sistema dorsal, os sinais trafegam por fibras nervosas de grande calibre,
localizadas, em sua maior parte, nas colunas dorsais da medula `espinhal, enquanto que,
no sistema espinotaldmico, os sinais trafegam por fibras corn diametro bem menor, situa-
das nas colunas anterolaterais da medula espinhal. Essas duas vias terminam no Warm,
onde esses sinais sao retransmitidos por urn outro conjunto neuronal para a area someste-
sica do cortex cerebral, chamada de cortex somestesico. Alem disso, cada urn desses sis-
temas, em especial o espinotaldmico, tern fibras rarnificadas, principalmente a nivel da
medula espinhal e do tronco cerebral. Sinais dessas ramificacOes produzem reflexos medu-
lares e; tambem, reflexos do tronco cerebral, particularmente, reflexos que provocarn con-
traceies dos musculos da postura e do equilibrio.

0 talatno desempenha urn papel especialmente importante na determinapo do tipo de
sensapo — a chamada modalidade sensorial — que uma pessoa ira experimentar, isto 6, se
sera tato, ou pressao, ou frio, ou calor ou dor. A fillip() do cortex somestesico e, princi-
palmente, a de determinar em qual ponto do corpo esses sinais sensoriais tern origem.

As sensacOes de dor desempenham papel fundamental na protec go dos tecidos corpo-
rals contra a lesffo. Em verdade, é a prOpria lesao do tecido que estimula as terminacoes
nervosas da dor. Quando sao estimuladas, o sistema sensorial da dor causa respostas m111-
tiplas, comecando corn reflexos de defesa (flexab) integrados a nivel da medula espinhal,
que retiram partes do corpo do campo de acao dos estimulos dolorosos. A dor tambem
provoca urn nivel muito elevado de excitabilidade de modo quase instantaneo no tronco
cerebral e no cerebro, seguido por reacOes do tipo de correr, lutar, gritar etc. Entretan-
to, ate certo ponto, o grau de estoicismo de uma pessoa pode controlar sua reatividade
dor. Parte desse controle depende de urn mecanismo de controle da dor especial que
transmite sinais do cerebro e do tronco cerebral ate as pontas posteriores da medula es-
pinhal, onde inibem a transmissao dos sinais de dor, no ponto onde primeiro chegam
medula espinhal.
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Os tipos especiais de dor incluem (1) a dor visceral, corn origem nos Orgos internos
como o corago, o estOmago, o figado etc. e (2) a cefaleia, que é, usualmente, uma mani-
festago de dor corn origem no interior da caixa craniana.

A expresgo sensactio somestesica-significa sensacao
do corpo. Por outro lado, os fisiologistas, freqiiente-
mente, discutem subdivisties da sensacffo somestesi-
ca, incluindo a sensago exteroceptiva, a sensacao
proprioceptiva e a sensagffo visceral, embora exista
certo grau de superposi0o entre esses tipos distintos
de sensacao.

As sensacOes exteroceptivas sao aquelas sentidas
nonnalmente na pele, como (1) o tato, (2) a pressao,
(3) o calor, (4) o frio e (5) a dor.

. As sensacOes proprioceptivas sao aquelas que in-
formam o cerebro sobre o estado fisico do corpo, in-
cluind sensagOes tais como (1) comprimento dos

lsculos, (2) tensab nos tendeles, (3) angulacffo das
atticulacOes e (4) pressao profunda da sola dos pes.
Deve ser notado que a pressao pode ser considerada
tanto como sensacd° proprioceptiva como extero-
ceptiva.

As sensacOes viscerais sao aquelas corn origem nos
&gabs internos, incluindo sensacCSes dos tipos (1) de
dor, (2) de replego e, algumas vezes, (3) de calor. As-
sim, as sensacOes viscerais sao semelhantes As sensa-
caes exteroceptivas e funcionalmente identicas, exce-
to por terem origem no interior do corpo.

Organiza0o Geral do Sistema.
Sensorial Somestesico

A Fig. 9-1 rnostra o piano geral para a transmissao
)sinais sensoriais somestesicos para o cerebro. Essas

sensacOes sic) detectadas por terminacOes nervosas es-
peciais, situadas na pele, nos musculos, nos tendCSes e
nas areas mais profundas do corpo. Elas geram impul-
sos nervosos que sao transmitidos por troncos nervo-
sos ate a medula espinhal. Ao chegarem a medula, as
fibras nervosas sensoriais se ramificam. Algumas des-
sas ramificacOes terrain= na propria medula, onde
Ado dar origem a reflexos medulares, que sea° dis-
cutidos no capitulo seguinte; as outras prolongam-se
ate outras regiOes da medula e do encefalo.• As vias
sensoriais para o encefalo terminam em diferentes
areas, como se segue: (1) diversas areas sensoriais do
tronco cerebral, incluindo a forrnago reticular bulbar
e a area cinzenta central; (2) cerebelo; (3) talamo e
outras estruturas intimamente relacionadas a ele; e
(4) cortex cerebral. Os sinais transmitidos para cada
uma dessas areas atendem a funcOes especificas, que
seao esclarecidas adiante neste capitulo. Os sinais
transmitidos para o cerebelo ocorrem inteiramente a
nivel subconsciente e estdo relacionados corn o con-
trole subconsciente da funcffo motora. Portanto, o
componente cerebelar do sistema sensorial somestêsi-

co sera discutido ern relago a atividade motora do
corpo, no Cap. 11, ao inves de o ser no presente ca-
pitulo.

Funcio dos Diferentes Niveis do Sistema Nervoso
na Sensacjo Somestêsica. As fibras nervosas senso-
riais que terminam na medula espinhal produzem re-
flexos medulares. Esses reflexos determinam ativida-
des motoras diretas e indiretas, como a contrack de
milsculos que permitem o afastarnento de urn mem-
bro do contato corn objeto doloroso, ou, talvez, a
contrago ritmica dos membros para os movimentos
da marcha.

Os sinais sensoriais que terminam no tronco cere-
bral produzem rendes motoras subconscientes de
natureza mais alta e mais complexa que as dos refle-
xos medulares. Por exemplo, cabe ao tronco cerebral
o controle de atividades do tipo de mascar, movimen-

Figura 9-1. Transmiss'ab dos sinais sensoriais para .o encefalo,
mostrando os receptores sensoriais e as vias nervosas para a
transmisab desses sinais ate o encefalo.



117

TerminagNo Receptor Tatil
nervosa livre de ponta do pelo

expandida

CorpCisculo CorpOsculo Corpilsculo
de Pacini de Meissner de Krause

SENSAcAO SOMESTESICA E SINAIS SENSOR IAIS

tos do tronco, e do grau de contracffo dos minculos
que sustentam o corpo contra a acffo da gravidade.

Conforme os sinais sensoriais sobem pelo thebro
e atingem o talamo, comecam a penetrar no campo da
consciencia. A nivel talamico, esses sinais sao grossei-

. ramente localizados quanto ao ponto de sua origem
no corpo, e os tipos de sensacdes, chamados de moda-
lidades sensoriais, comecam a ser avaliados. Assim,
pode ser determinado se a sensacffo é de tato, ou de
calor, ou de frio etc. Entretanto, para uma apreciagffo
mais elaborada dessas qualidades e, em especial, para
uma localizaca-o bastante precisa, os sinais devem che-
gar ate o cortex. 0 cortex é urn grande armazan de
informacries, de memOrias de experiências passadas, e
é essa informack ai armazenada que permite a reali-
zacao da interpretacao ate o minimo detalhe.

OS RECEPTORES SENSORIAIS

Algumas terminacdes nervosas sensoriais na pele e nos
tecidos profundos do corpo nada mais sao do que fi-
nas ramificacdes filamentosas, chamadas de termina-
Oes nervosas livres, enquanto outras sao terminates
sensoriais especializadas, que so respondem  tipos
especiais de estimulos. As Figs. 9-1 e 9-2 mostram al-
guns receptores sensoriais mais representativos, e suas
funcdes podem ser descritas como é feito a seguir.

Terminacties Nervosas Livres. As terminacdes
nervosas livres detectam as sensacdes de tato grossei-
ro,*pressab profunda, de dor, de calor e de frio. Essas
sensacdes, ocasionalmente, podem ficar misturadas
entre si, pelo fato de que as vias nervosas dessas termi-
nacdes possuem numerosas interconexdes e as pro-
prias terminacdes nao sao inteiramente especificas
para os diversos tipos de sensacab. Por exemplo, o
frio ou o calor intensos podem dar origem a uma sen-
saga° de dor, como, tambem, a pressao muito acen-
tuada.

Apesar do fato de as terminacdes nervosas livres so
transmitirem sensacdes grosseiras, elas sffo, de longe, o
tipo mais comum de terminacffo nervosa. Elas reali-
zam as funcdes mais gerais da sensacffo. As funcdes es-
pecificas, como a discriminago de diferencas muito
discretas entre graus de tato, sao deixadas para os re-
ceptores mais especializados.

Receptores Tacteis Especializados. Alguns ner-
vos sensoriais possuem terminacdes especializadas
chamadas de receptores sensoriais, alguns dos quail
sa-o mostrados nas Figs. 9-1 e 9-2. Os receptores que
detectam o tato, a pressao, o estiramento ou outros
tipos de deformaca-o da pele ou de tecidos profundos,
sao chamados de receptores tateis. Existem muitos
tipos de receptores titeis; alguns deles, mostrados na
Fig. 9-2, incluem os seguintes:

1. Receptor de ponta expandida, encontrado na
maioria das regides do corpo; é capaz de resposta

Orgo terminal Orgdo tendinoso Fuso
de Ruffini de Golgi muscular

Figura 9-2. Diferentes tipos*de receptores sensoriais someste-
sicos.

prolongada ao tato e a pressao muito discretos so-
bre a pele.

2. Receptor tátil do pelo, formado por fibras nervo-
sas enroladas em torno da raiz de cada pelo do cor-
po; é estimulado por qualquer deformagffo desse
pelo.

3. Corplisculo de Pacini, encontrado na profundidade
dos tecidos, responde a compressffo e ao estha-
mento rapidos ou a qualquer deformacao ripida
do , tecido; entretanto, o sinal que -é transmitido
pelo corpitsculo de Pacini dura apenas pequena fra-
gab de segundo.

4. Corpitsculo de Meissner, que é urn receptor espe-
cializad.o da ponta dos dedos e dos läbios que nos
permite a discriminacffo da textura precisa e de ou-
tros detalhes fmos do objeto que tocamos.

5. Corptisculo de Krause, encontrado em ninnero nao
muito grande nos Orgos sexuais e que, por conse-
guinte, pode estar relacionado a algumas das sen-
sacdes sexuais.

6. Orgao terminal de Ruffini que detects o estiramen-
to dos tecidos e da capsula das articulacdes, o que
determina o grau de angulago dessas articulacdes.

Receptores Musculares. Tambem sao mostrados
nas Figs. 9-1 e 9-2, sao dois receptores sensoriais espe-
ciais que transmitem informacdes proprioceptivas, de
origem muscular. Esses receptores sao o fuso muscular
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e o aparelho tendinoso de Golgi. 0 fuso muscular é
formado por fibrilas nervosas enroladas em delgadas
fibras musculares. 0 fuso detecta o grau de estira-
mento do milsculo. Essa informac go a transmitida
para o sistema nervoso central a fun de facilitar o
controle dos movimentos musculares. 0 aparelho ten-
dinoso de Golgi detecta a tensao global que é aplica-
da ao tendao e, portanto, avisa o sistema nervoso cen-
tral sobre a forca efetiva de contracgo do mtisculo. As
funceies desses dois receptores no controle da contra-
cgo muscular sera discutida no capitulo seguinte.

Mecanismo de Excitacbo dos Receptores
Sensoriais Especializados

Cada tipo de receptor sensorial possui urn tipo de
estimulo que the é adequado. Em geral, os recepto-

'-7s tateis sao estimulados por algum tipo de defor-
macdo (ffsica) da fibra nervosa no interior do re-
ceptor. Por exemplo, a Fig. 9-3 mostra uma fibra ner-
vosa terminal no interior de urn corplisculo de Pacini.
Quando o exterior desse receptor é comprimido,
ocorre curvatura da ponta da fibra, nervosa ou essa
fibra nervosa é estirada, o que, momentaneamente,
aumenta a penneabilidade da membrana dessa fibra,
permitindo o influxo de Ions sodio para o seu inte-
rior. Isso, por sua vez, produz fluxo de corrente entre
o ponto de permeabilidade aumentada na membrana
da fibra, no interior do corpdsculo, e o primeiro nodo
de Ranvier, a certa distancia na fibra, fora do corpus-
culo. Esse fluxo de corrente gera voltagem atraves da
membrana celular nesse nodo, o potential gerador
Esse potencial gerador produz sOrie de potenciais de
acgo, em sucessffo, enquanto perdurar.

Embora outros receptores tateis tenham caracte-
rsticas fisicas distintas, o mecanismo de produc go de

potenciais de acgo a considerado como sendo prati-
camente identico ao do corptisculo de Pacini: Por
outro lado,• outros tipos de receptores, coma os re-
ceptores visuais, os receptores de temperatura e
alguns receptores de dor, sao excitados por estimulos

Figura 9-3. Excitag
g
o de uma fibra nervosa sensorial por po-

tencial gerador produzido por corpilsculo de Pacini. (Modifi-
cado de Loewenstein:Ann. N.Y. Acad. Sci., 94:510, 1961.)

quimicos que atuam no ou sobre o receptor — como
iremos discutir adiante neste texto — e nao por defor-
maggo mecdnica.

Adaptacbo dos Receptores
Sensoriais

Quando urn estimulo é subitamente aplicado a um re-
ceptor sensorial, esse receptor, em geral, responde de
modo muito intenso logo de inicio, mas, corn o pas
sar do tempo (segundos ou minutos) a intensidade
dessa resposta decresce de forma gradual. Urn exern-
plo desse efeito e a sensacgo que se tem logo que se
entra em banheira de agua quente, o que causa, ini
cialmente, sensacgo de queimadura, pars,
depois, produzir sensacgo agradavel de calor. 0 mes-
mo a verdade, em graus variaveis, para todas as outras
sensacOes. Essa perda de sensago durante a estimula.-,
gao prolongada é a adaptacito dos receptores sen
soriais.

A adaptacgo ocorre em grau muito maior para de-
terminadas sensacöes do que para outras. Por exem-

.plo, a sensacgo de tato leve e de alguns tipos de pres-
sgo adaptam-se dentro de poucos segundos e, em al
guns casos, em cerca de 1/100 segundo. Isso penni-
te que uma pessoa sinta urn objeto quando o toca.
inicialmente, mas deixando de senti-lo logo depots::
Se nab fosse pela rapida adaptac go dos receptores do
tato leve, uma pessoa nunca deixaria de ter intensas
sensacOes tateis de todas as areas corporals em conta-,
to corn objetos tais como o assento de uma cadeira,.
seus sapatos e, ate mesmo, sua roupa. Essas sensacZleS
permaneceriam bombardeando o cerebro a tal ponto.
que a pessoa dificilmente conseguiria pensar em qual-
quer outra coisa. 0 valor da adaptacffo rapida (la
maior partedas sensacOes é, por conseguinte, Obvia.

As sensacaes de dor e alguns tipos de proprio-
cepcgO adaptam-se muito lentamente ou muito you
co. As sensacOes de dor sao produzidas quando esta
ocorrendo lesao tecidual. Enquanto essa lesao estiver
acontecendo, é importante que a pessoa seja avisada
de sua ocorrOncia, de modo a poder tomar as medidas
cabiveis para a remocgo da causa da lesao. A longa
persisténcia de algumas sensacdes proprioceptivas
tambem é desejavel visto que o cOrebro necessita ter
noticias do estado fisico das diversas partes do corpo,
a todo o momento e nao apenas nos instantes em que
ocorreu urn movimento.

Discrimina0o da Intensidade
das Sensacbes — a Lei
de Weber-Fechner

Uma pessoa pode detectar o peso de uma pulga na
ponta de seu dedo, como tambêm pode detectar o
peso de um homem que pisa o mesmo dedo. A dife-



SENSAcAO SOMESTESICA E SINAIS SENSORIAIS 119

da, é seguro um objeto com 10 ongas (280 gramas).
Para . discriminar uma diferenga de peso corn outro
objeto, esse Segundo objeto deve pesar, no minima
11 ongas (308 gramas) para que possa ser avaliada a
diferenca de peso. 0 aumento do peso, nessa nova si-
tuagao, 6 de 1 onga (28 gramas) e nao de 0,1 onga
(2,8 gramas). Entretanto, nos dois casos, o aumento
é de 10% do peso original. Portanto, outro modo de
ser enunciada a lei de Weber-Fechner 6: a discrimina-
gao da intensidade 6 uma funcao relativa e riff() uma
fungao ab soluta.

Determinac -do dos Tipos
de Sensac-do — a "Modalidade"
da Sensacbo

10 20 40 80 160
PESO (gramas)

Figura 9-4. Resposta logaritmica do fuso muscular (grifico
construido de dados publicados por Matthews: J. Physiol.
Londj, 78:1,1933).

renga entre os pesos desses dois animais é da ordem
de 20 milhOes de vezes e, contudo, a partir das sensa-
gpes que percebe, a pessoa pode fazer uma estimativa
do peso dos dois objetos.

A justificativa para o fato de se poder discriminar
diferengas tab acentuadas de intensidade e a de que o
numero de impulsos transmitidos pela maioria dos re-

,ceptores sensoriais e, dentro de certos limites, propor-
cional ao logaritmo da intensidade da sensagao e nao
a propria intensidade. Essa resposta logaritmica dos
receptores a mostrada na Fig. 9-4, onde a representa-.
da a'freqiiencia dos impulsos de um fuso muscular em
fungao do peso que a aplicado ao Deve ser
notado que o peso, em cada ponto da escala, e o
dobro do do ponto anterior e, mesmo assim, a fre-
qiiencia dos impulsos do fuso aumenta linearmente.
Essa e uma resposta de tipo logaritmico, isto e, o  •
mero de impulsos a aproximadamente proporcional
ao logaritmo -do peso e nao ao proprio peso.

No caso da pulga e do homem, a diferenga entre os
logaritrnos de seus pesos 6 de apenas sete vezes, mes-
mo corn a diferenga entre os pesos verdadeiros sendo
da ordem de 20 milhOes de vezes. Essa deteccao loga-
!Arnica da sensagao nao se aplica apenas as sensacOes
somestesicas mas, ate certo ponto, tambem as sensa-
gOes visuais, auditivas, gustativas e olfativas; 6 a cha-
mada de lei de Weber-Fechner.

Outro exemplo da lei de Weber-Fechner 6 o seguin-
te: se se segura em uma das maos urn objeto que pesa
1 onga (28 gramas) e se esse objeto 6 trocado por ou-
tro que pesa 1,1 onca (30,8 gramas), havers certa
dificuldade em discriminar o peso dos dois objetos. A
diferenga real é de 0,1 onga (2,8 gramas). Em segui-

Mesmo sendo levado em conta que os diferentes ti-
pos de receptores neurais sac) os responsäveis pela de-
tecgao dos diferentes tipos de sensagao — dor, tato,
pressao, posigao etc. — nab 6, no entanto, o prOprio
receptor que determina qual o tipo de sensagao que
vai ser experimentada por uma pessoa. Pelo contra-
rio, 6 o ponto cerebral para onde vai ser transmitido
o sinal. Por exemplo, se uma fibra nervosa de dor 6 es-
timulada por esmagamento, por aquecimento, por de-
formagao ou por qualquer out go meio, a pessoa sen-
tira dor, independentemente do modo de estimulagao
do nervo da dor. De igual modo, uma fibra nervosa
tatil pode ser estimulada por esmagamento, por quei-,
madura ou por, deformacao e a pessoa sentira apenas
o tato, mesmo quando a fibra nervosa estiver sendo
gravemente lesada, o que, em geral, é considerado
como causando dor.

Areas Cerebrais Especificas para a Deteccao das Di-
ferentes Modalidades de Sensacties. 0 termo "moda-
lidade" da sensagao define a qualidade especifica da
sensagao que a experimentada, isto e, se sera sentido
dor, tato, pressao, posiglo, visao, audigao, equilibria
olfato ou paladar, todos sendo modalidades distintas
de sensagao.

freqiientemente dito que o Warn° é a principal
area cerebral para a detenninacao da modalidade da
sensagao. A mkt para isso e a de que as vias neurais
para quase todas as diferentes modalidades sensoriais
terminam em pontos distintos no tgamo e a destrui
gao do alarm torna •extremarnente dificil a distingao
entre a maior parte dos tipos de modalidades senso-
riais. Entretanto, tem sido demonstrado que algumas
vias da sensibilidade dolorosa terminam em pontos
ainda mais inferiores do encefalo, como na area cin-
zenta central do mesencefalo e no hipotalamo e que
essay areas sao os principais locais para a detecgao da.
dor. Ainda mais, o cortex cerebral é conhecido como
capaz de acentuar a capacidade de uma pessoa para
a detecga'o das diversas modalidades, mesmo quando
as areas inferiores possam executar uma discrimina-
gao grosseira.
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Dessa forma, esta ficando bastante aparente que
regieSes muito dispersas do encefalo atuam em conjun-
to para determinar as diferentes qualidades sensoriais.
Conforme os sinais sensoriais penetram no encefalo,
vindos da medula espinhal, eles sao separados confor-
me suas diferentes caracterfsticas. Uma parte do are-
bro determina se existe ou nao urn elemento de dor
na sensago, outra, se nab existe urn elemento tatil,
outra, qual a regiao de onde se origina a sensacao etc.

ANATOMIA DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO SENSORIAL
SOMEST8SICO

Em capftulos anteriores, já vimos que as fibras nervo-
sas sensoriais penetram na medula espinhal pelas rai-
zes dorsais, al chegando pelos nervos espinhais. Algu-

,

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

mas dessas fibras terminam quase que imediatarnente
apets sua entrada, na substfincia cinzenta da medula,
proxima ao ponto de chegada, onde iniciarn atividade
local nos circuitos neuronais da prOpria medula.
essa atividade que produz as contras es musculares
dos reflexos medulares, que seat, discutidos em deta-
lhe no capitulo seguinte.

Alêm das fibras nervosas que terminam na medula
espinhal, outras ascendem pela medula, carregando si-
nais para o encefalo. A Fig. 9-5 mostra diversas dessas
vias para a transmissao sensorial; essas vias sao, em ge-
ral, consideradas como formando dois grupos distin-
tos: (1) o sistema dorsal e (2) o sistema espinotala-
mico.

Sistema Dorsal. 0 sistema dorsal para a transmis-
sao de sinais sensoriais para o encefalo é mostrado na
Fig. 9-5A. A maior parte dos sinais transmitidos por
esse sistema tern origem nos receptores Weis especia-
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lateral
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Figura 9 -5. (A) As vias da coluna dorsal e . feixe espinocervical para a transmissffo dos tipos criticos de sinais tateis. (B) As vias
espinotalimicas para a transmissffo de sinais titeis grosseiros, sinais de dor e de temperatura. (Modificado de Ranson e Clark:
Anatomy of the Nervous System, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1959.)
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lizados que excitam as fibras mielinicas mais calibro-
sas. ApOs essas fibras terem chegado a medula es-
pinhal por meio das razes posteriores dos nervos es-
pinhais, cada fibra, imediatamente, se divide em dois
ramos. Um desses ramos termina na substancia cin-
zenta medular local, provocando atividade medular
local e reflexos medulares. 0 outro ramo dirige-se
para ciina, passando pelas colunas brancas dorsais (a
substancia branca localizada entre as duas raizes pos-
teriores da substancia cinzenta medular) e ascende ate
os niveis mais inferiores do bulbo raquidiano, termi-
nando nos nitcleos das colunas dorsais, ai situados.
E. noses micleos que ocorre a primeira sinapse dessa
via sensorial.. Os neurOnios dos micleos das colunas
dorsals emitern axOnios que cruzam imediatamente
para o lado oposto do bulbo. Em seguida, ascendem
pelo tronco cerebral, em uma coluna de fibras chama-
' de lemnisco medial, para terminar no complexo
ventrobasal do talamo, uma area taldmica situada na
regiao ventral pOstero-lateral. A esse nivel, as fibras
formam sinapses corn outros neurOnios que enviam
suas 'fibras, pela capsula interna, para terminar no ce-
rebra, a nivel do cortex cerebral, no cortex somes-
tesico, localizado nos dois primeiros centimetros do
cortex parietal, por tras do sulco central.

DessaifOrma, a via sensorial dorsal, desde a perife-
na ate o cortex cerebral, a formada por uma serie de
trey neurOnios. Esses neurOnios sao chamados, res-

;pectivamente, de neurOnios de primeira ordem, de
''segynda ordem e de terceira ordem. 0 neurOnio de
primeira ordem e a fibra nervosa periferica, desde o
receptor, penetrando na medula e ascendendo ate o
itcleo da coluna dorsal no bulbo. 0 neurOnio de se-

gtinda oulem esta localizado no micleo da raiz dorsal
e envia seu axOnio ate o complexo ventrobasal do

o do lado oposto. E, o neurOnio de terceira or
'oem tern origem no talamo e termina no cortex so-
mestesico.

,Feixe Espinocervical. Outra parte do sistema
dorsal para a transmissffo de sinais somestesicos e o
feixe espinocervical, que tambem é mostrado na
Fig. 9-5A. Esse feixe adiciona outra ordem de neurO-
nios a via de transmissao. Quando a fibra nervosa sen-
sorial penetra inicialmente na medula, urn de seus ra-
mos forma, de imediato, uma sinapse na ponta poste-
rior da substancia cinzenta medular, e o neurOnio pOs-
sinaptico envia seu áxOnio pelo feixe espinocervical,
na parte posterior da coluna branca lateral da medula.
Conforme esse feixe se aproxima da regiao cervical da
medula, suas fibras passam para a substancia cinzenta;
onde Argo fazer sinapse corn uma outra ordem de neu-
rOnios, situados na ponta posterior, e as novas fibras
cruzam para o lado oposto da medula para trafegar
pelo lemnisco medial, eventualmente, fazendo si-
napses no talamo, do mesmo modo como as fibras
das colunas dorsais.

0 Sistema Espinotalämico. 0 sistema espinota-
lamico de transmissao sensorial 6 mostrado na Fig.
9-5B. Nesse sistema, as fibras nervosas sensoriais pe-

rif6ricas sao muito delgadas, geralmente a.mielinicas e
a maioria de suas terminacaes sao terminacOes ner-
vosas livres ou pequenos receptores especializados.
ApOs essas fibras terem penetrado na medula es-
pinhal pelas raizes dorsais, terminam quase que inte-
diatamente nas pontas posteriores da substancia cin-
zenta medular. Ai fazem sinapse corn varios e sucessi-
vos neur6nios e o Ultimo da serie emite seu axOnio
para o lado oposto da medula, por onde ascende pelo
tronco cerebral ate o talamo. Algumas dessas fibras
ascendem pelas colunas brancas ventrais e outras pela
parte anterior das colunas brancas laterals. Por conse-
guinte, a via espinotalamica possui dois componentes,
o ventral e o lateral.

As fibras espinotalfimicas ramificam-se muitas ve-
zes quando chegam ao tronco cerebral, alguns desses
ramos terminando na substancia reticular de todo o
tronco cerebral, enquanto outros juntam-se ao lemnis-
co medial para, finalmente, terminarem no talamo.
Algumas das fibras que efetivamente chegam .ao Wa-
rm terminarn no complexo ventrobasal, junto com as
fibras do sistema sensorial dorsal, mas outras pene-
tram mais profundamente no talamo, indo atingir os
nficleos intralaminares, dispersos por todas as partes
medianas do talamo. Do talamo, neurOnios conecto-
res continuam ate o cortex cerebral onde v go, tam-
b6m, terminar no cortex somest6sica.

Distincgo entre a Transmissffo de Sinais pelo Siste-
ma Dorsal e pelo Sistema Espinotalimico. 0 siste-
ma dorsal, bem como as fibras' perifericas que tom,
conexgo corn ele, a formado por fibras nervosas mui-
to calibrosas, que conduzem os sinais a velocidades de
30 a 110 metros por segundo. Por outro lado, o siste-
ma espinotalamico .e suas fibras perifericas associadas,
é formado por fibras de calibre bastante pequeno, al-
gumas nifo sendo mielinizadas. Essas fibras conduzem
sinais corn velocidades de 10 a 60 metros por segun-
do. Como o sistema espinotalamico conduz sinais
corn lentidgo, é empregado, principalmente, para a
transmissao de informacgo que o cerebro pode usar
apOs urn breve retardo. Por outro lado, o sistema
dorsal permite a transmissao de informacab que atin-
ge o cerebro em fracao bem pequena de segundo.

Outra importante diferenca entre os sistemas dor-
sal e o espinotalamico é o grau de orientacgo espacial
das fibras nervosas. No sistema dorsal, as fibras nervo-
sas sao orientadas corn muita exatidao em relacffo a
seu ponto de origem nas diferentes partes do corpo,
existindo urn grau minim° de cruzamento dos sinais
ao longo de toda a via. Portanto, quando um imico re-
ceptor• é estimulado, na pele ou em outra qualquer
area periferica do corpo, urn sinal bastante distinto
transmitido para urn ponto bem localizado no talamo,
e, dal, para outro ponto, tambem localizado no cor-
tex cerebral. Como contraste, as fibras nervosas do
feixe espinotalamico ,s-go muito menos orientadas e
existe difusgo lateral bastante significativa dos sinais
nos grupamentos funcionais, onde as vias espinotald-
micas fazem sinapse na medula espinhal e no talamo.
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Como conseqiiencia, a estimulacab de urn Alnico re-
ceptor neural que excite a via espinotaldmica pode
causar a excitago de uma area bastante extensa do:
encefalo.

Modalidades de Sensacao Transmitidas pelos Dois
Sistemas. Corn as diferencas, que -foram discutidas
acima, presentes na mente, podemos agora listar os
tipos de sensacao transmitidos pelos dois sistemas.

Sistema Dorsal
1. SensagOes tateis necessitando de alto grau de lo-

calizacao do estimulo.
2. Sensacöes tateis necessitando de transmissao de

gradacries minimas de intensidade.
3. SensagOes fasicas, como as vibratOrias.
4. SensagOes que sinalizam o movimento contra a

pele.
5. SensacOes de posicao.
6. SensacCies de pressao que impliquem julgamento

preciso de pequenas gradacCies da intensidade da
pressao.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

ja notada outra diferenca significativa entre os siste-
mas dorsal e espinotalarnico. Essa diferenca é a de que
grande parte das fibras nervosas que compOem o sis-
tema espinotalamico termina no bulbo, na protube-
rancia e no rnesencefaio, antes mesmo que seja atingi-
do o talamo e, muitas das fibras que chegam ate o ta-
lamo emitem ramificacoes para essas regides, durante
seu trajeto por esses niveis. Em contraste, o sistema
dorsal passa por essas regioes praticamente sem qual-
quer ramificacao. Dessa forma, o sistema espinotala-
mico esta muito mais relacionado corn as sensacoes
que produzem reacties automaticas subconscientes do
que o sistema dorsal. Por outro lado, o sistema dorsal
esta relacionado corn sinais bem distintos que sao
transmitidos, em sua imensa maioria, para as areas.
conscientes do cerebro.

Para exprimir isso de outro modo, o sistema espi-
notaldmico esta relacionado com os tipos mais anti-
gos de sensacdes, aquelas que ocorrem nas forms
mais inferiores da vida animal; o sistema dorsal esta
relacionado corn os tipos de sensacao de origem
recente, no desenvolvimento filogenetico do homem.

&sterna Espinotaldmico
1. D or.
2. Sensacifies termicas, incluindo tanto as de frio co-

mo as de calor.
3. Sensacoes grosseiras de tato e de pressao que per-

mitem apenas uma localizacao relativamente im-
precisa na superficie do corpo e corn pequena ca-
pacidade para a discriminacaO de intensidade.

4: Sensacöes de cocegas e de prurido.
5. Sensa0es sexuais.

No sistema dorsal, a via das colunas dorsais e a via
espinocervical transportam tipos diferentes de sinais.
As colunas dorsais transmitem os sinais que variam
muito rapidamente, chamados de sinais frisicos, como
as sensacöes vibratOrias, as sensaccses que sinalizam
movimentos raprdos contra a pele, sensactSes que si-
nalizam a intensidade (ou velocidade) da variacao da
posicao • dos membros etc. Por outro lado, a via espi-
nocervical transmite os chamados, sinais estaticos, isto
é, sinais estaveis que permanecem inalterados por pe-
riodos•prolongados como os que sac) usados para a lo-
calizacao continua dos estimulos aplicados a pele,
sinais que dab infommcao a longo prazo sobre as gra-
dag -Oes da intensidade do sinal e sinais corn origem nas
estruturas articulares do corpo e que nos permitem
avaliar as posicöes estaticas das diferentes partes de
nosso corpo.

No sistema espinotaMmico, as sensaciies de tato e
de pressao sac) transmitidas principalmente pelo feixe
espinotakimico ventral enquanto as sensacOes termi-
cas e de dor sac) transmitidas, na maior parte, pelo
feixe espinotakimico lateral, embora exista grau
muito grande de superposicab entre as duas vias.

Sinais Colaterais do Sistema Espinotalamico para
as RegiOes Basais do Encefalo. E importante que se-

MECANISMO PARA A LOCALIZACAO
DAS SENSAQOES EM AREAS
ESPECI-FICAS DO CORPO

Uma das informacOes mais importantes que o cerebro
deve processar para cada uma das sensagöes somestesi,'
cas d seu ponto de origem no corpo. Uma vez que essa
localizacao tenha sido determinada, é possivel se fazer,
alguma coisa sobre a condicao que produziu essa sen-
sacao. Para permitir essa localizacao, as fibras nervo
sas guardam uma orientacdo espacial nos troncos ner-
vosos, na medula espinhal, no tronco cerebral e no
cortex cerebral. Isso pode ser explicado do seguinte
modo:

Orientacao Espacial das Fibras Nervosas. As fi-
bras nervosas sensoriais corn origem nos membros in-
feriores sao separadas na medula espinhal e no ence-
falo das fibras que tem origem nos membros supe-
riores. As fibras corn origem nos diferentes dedos sao
separadas entre si e ate mesmo as fibras que tern ori-
gem em areas da pele distantes entre si de apenas
1 cm sac) mantidas separadas umas das outras. Tam-
bem, a cada nova estacao sinaptica, ao longo da via
sensorial, os sinais sensoriais respectivos de areas
adjacentes do corpo ainda sao mantidos separados ate
seus terminos na parte inferior do tronco cerebral, no
talamo e no cortex cerebral.

Em geral, o -Warm é capaz de determinar, de
forma apenas grosseira, qual a parte do corpo que esta
sendo estimulada. 0 talamo nab esta organizado de
forma a permitir a localizacao das sensacOes em pon-
tos muito precisos do corpo; pelo contrario, essa fun-
cab e realizada principalmente pela area somestesica
do cortex cerebral.
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Cortex Somestesico

A Fig. 9-6 mostra o cortex somestesico que fica loca-
lizada em posicffo imediatamente posterior ao sulco
central do cerebro, e estende-se desde a fissura longi-
tudinal, na parte superior, ate a fissura de Sylvius, na
parte lateral do cOrebro. Essa figura tambem mostra
as areas do cortex somestesico que recebem as sensa-
cOes de cada parte do corpo. As sensacOes do 136, por
exemplo, excitam o cortex somestesico no ponto
onde ocorre a dobra para a face medial do hemisfé-
riO, no interior da fissura longitudinal, que percorre a
lint a media do encefalo. A area da perna esti situada,
apiOXimadarnerite no ponto onde o cortex somestesi-
co'COine0 a ocupar a face lateral do hemisferio, para
fora - da fissura longitudinal. Em seguida vem a area da
coxa, seguida pela do abdome, do tOrax, do ombro,
do bricO; da mao, dos dedos, do polegar, do pescoco,
a lint* do palato a da laringe. Dena forma, todo o

coroii'6'fepresentado espacialmente no cortex somes-
esico, odd 'pont° individual desse cortex correspon-.

 uma ` ,endo a ua area definida, corn dunensao de apenas
ns milimetros, na superficie do corpo.
ma  mais importantes funcOes do cortex so-

restekbO e • a de localizar corn muita exatidao os pOn-
os clo :COrOo'orrile ter origem as sensacöes. Embora o

OlaniO'seja capaz de localizar as sensacöes em areas
muito,gerais, como, em um bravo, em uma perna ou
no tionco, nao a capaz de localizar as sensayies em
'teas diminutas do corpo. Pelo contrario, o talamo
ransmite os sinais necessarios para o cOrtex someste-

sico; onde existe tuna representacao espacial muito
niélhor e onde a tarefa da lOcalizacao precisa e exe-
cdtada.

ern todas as inodalidades sensoriais sao igualmen-
te betri localizadas. As sensagOes de dor continua, de
tatO • grosseiro e de calor e de frio sao localizadas em
afeas-gerais do corpo e nao em areas bem definidas.
Parece que o talamo realiza a maior parte da funcao
clelocalizacffo para essas modalidades de sensacao.

Sulco central
ae

Area somestesica
Area

somestesica
Vssociativa
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Por outro lado as sensacties de tato leve, de pressao e
de posicao sao muito precisamente localizadas pelo
cortex somestesico. Essas sao as sensacOes que nor-
malmente sao detectadas pelos receptores sensoriais
especiais, como os corplaculos de Meissner para o
tato leve e os receptores articulares de Ruffin para a
sensacao de posicao.

Funcao do Cortex Somestesico na Analise dos Si-
nais Sensoriais. Mesmo quando todo o cOrtex
somestesico é removido completamente, uma pessoa
ainda conserva a capacidade de detectar o tipo de sen-
sacao que esti experimentando, isto 6, se é de dor, de
tato, de calor, de frio etc., mas sua apreciacao dessas
sensacties fica reduzida de forma muito acentuada.
Por conseguinte, o cOrtex cerebral esta relacionado
nao tanto a deteccao do tipo de sensacao quanto corn
a aralise da informacao sensorial, apOs ja ter sido
detectada.

Interpreta0o das Sensacbes
Somestêsicas — Area de
Associa0o Somestesica

A area do cortex, situada a cerca de 1 cm eras do
cortex somestesico, a chamada de area de assockok
somestesica (ver Fig. 9-6), por ser nem regrao que as
qualidades mais complexas da sensacao sao avalia-,
das. Os sinais sao ttansmitidos diretainente para essa
area de diversos pontos: (1) do Warn°, (2) de outras
regiOes .basàis do encefalo e (3) do cortex somest6si-
co. Por meios ainda nao conhecidos, a area de asso-
ciacao somestesica Integra todas essas inforrnacties e
determina as seguintes caracteristicas das sensacOes:
(1) forma do objeto, (2) posigOes relativas das partes
do corpo entre si, como as pernas, as moos etc.; (3) a
textura de uma superficie, se 6 aspera, ou lisa ou on-
dulosa; e (4) a orientacao de urn objeto em relacffo a
outro — em outras palavras, a orientacao espacial de
objetos que sat, palpados.

Muitas das memOrias das experiéncias sensoriais
passadas sao tambem armazenadas na area de asso-
clack) somestesica e, quando novas sensacOes, seme-
lhantes as anteriores, chegam ao cerebro, a natureza
paralela das dugs sensac-Oes a imediatamente notada.
E desse modo que se associa uma nova sensacao as an-
tigas e, portanto, que se reconhece a natureza da sen-
sago. Conforme mais e mais experi8ncias sensoriais
se acumulam, as novas experiencias sensoriais podem
ser interpretadas corn base no que é rememorado do
passado.

Figura 9-6. 0 cortex somestesico.

DOR

A sensacao de dor merece um comentario especial por
representar urn papel especialmente importante na
protecao de nosso corpo, dando noticia de pratica-
mente todos os tipos de processo lesivo e de produzir
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as reae5e.s musculares apropriadas a remogao
corpo do contato corn o estimulo lesivo.

0 Estimulo que Causa a Dor. Os receptores da
dor sac) estimulados quando os tecidos do corpo estifo
sendo lesados. Por exemplo, é sentida dor enquanto a
pele estd sendo cortada, mas, em geral, pouco depois
do torte, a dor desaparece. Em verdade, a milhares de
soldados mortalmente feridos, na Segunda Grande
Guerra, foi perguntado se sentiam ou nab sentiam
dor. Na maior parte dos casos, nenhuma dor era sen-
tida, exceto dutante alguns minutos após ter ocorrido
o ferimento ou quando o paciente era movido.

Tipos diversos de estimulos lesivos que podem cau-
sar. dor incluem o trauma aos tecidos, a isquemia (fai-
t& de fluxo sangfaneo) para os tecidos, calor intenso
aplicado ao tecido, ofrio intenso (em especial, o con-
gelamento dos tecidos) ou a irritaciio quimica dos te-
cidos. Acredita-se que enquanto o tecido estä soften-
do, a lesao, ele libere alguma substancia de suas celu-
las que estimule as terminaeöes nervosas da dor. A
bradicinina tem sido especialmente citada como esse
agente, embora ainda nab exista comprovago.

Percepeao da Dor. Freqiientemente, é dito que
uma pessoa percebe a dor de modo mais intenso que
outrns. Contudo, experimentos, onde intensidades
graduadas de lesao tecidual foram produzidas em
grande numero de pessoas, mostraram que todas as
pessoas normais percebiam a dor a quase que precisa-
mente, mesmo grau de lea() tecidual. Por exemplo,
quando e usado calor para lesar o tecido, quase todas
as pessoas acusavam dor quando a temperatura
do, tecido atingia a faixa entre 44°C e 46°C, o que re-,
pr6senta Hittites bastantes estreitos.

Reatividade a Dor. Por outro lado, nem todas as
pessoas reagem do mesmo modo a dores equivalentes,
pOii;algumas reagem violentamente a dores de peque-
na intensidade enquanto outras podem aguentar gran-
des intensidades de dor, antes de esbocarem qualquer
reaCdO. Isso a determinado nao por difereneas na sen-
sitividade dos receptores da dor de per si, mas, pelo
contrario, por difereneas no arcaboueo psiquico das
pessoas. Portanto, quando algtrem a dito ser extrema-
mente "sensivel" a dor, isso significa que ele reage
dor de forma muito mais intensa do que outras pes-
soas e nab que ele percebe mais a dor.

Transmissao dos Sinais de Dor
para o Tronco Cerebral,
para o T6lamo e para o Cortex

Dois Tipos de Dor -- a Dor em Pontada e a Dor em
Queimagao Continua. Se. o estudante para para re-
lembrar por alguns instanter suas experiencias doloro-
sas, ele se lembrara de que alguns tipos de dor sffo
muito agudos e corn caracterfsticas de pontadas. Esse
tipo, chamado de dor em pontada, pode ser localiza-
ri n muita fanilirlarla em areas hastante nreriene rli,

corpo. Por outro lado, urn outro tipo de dor, descrito
como sendo uma dor continua em queimacito, perma-
nece por longos periodos de tempo, como acontece
apOs uma queimadura por escaldamento ou em arti-
culagao cronicamente artritica. A Fig. 9-7 mostra que
os sinais-da dor em pontada terminam no complexo
ventrobasal do talamo, junto corn o lemnisco medial
e, desse ponto, sinais sucessivos passam para as areas
somestesicas do cortex. Por outro lado, as fibras da
dor continua em queimacao terminam diferentemen-
te. Enviam numerosissimas ramificacOes para a subs-
tAncia reticular do tronco cerebral, em todos os niveis
do bulbo, da protuberancia e do mesenc6falo. Ainda
muitas dessas fibras penetram ate a parte mediana do
talamo, para terminar nos nficleos intralaminares ta-
Limicos. Esses mideos sao, em verdade, uma extensao
para cima da substancia reticular do tronco cerebral.
Os sinais neurais que terminam nessa substancia reti-
cular, desde o bulbo ate o talamo, produzem muitas
de nossas reagOes subconscientes a dor, como nossas
manifestaeOes de mau humor, por vezes, agressividade
aumentada e, ate mesmo, raiva. Dessa forma, a via da
dor continua em queimago 6 urn sistema muito pri
mitivo que permite que a dor faca corn que o corpo
entre em estado de reaeao muito ativa, mas subcons-
ciente, a prOpria dor. Pode, fazer corn que a pessoa
fuja ou lute. E pode fazer corn que ela grite e se con-
torga na agonia do sofrimento.

CONTROLE DA DOR POR FEEDBACK
CEREBRAL — AS ENCEFALIAS
E AS ENDORFINAS

A estimulaeao eletrica de varias areas encefalicas, es-
pecialmente, de certas areas do hipotalamo e dos
nficleos da rafe na linha media do tronco cerebral
podem diminuir, de forma acentuada, a sensitivida-
de de •uma pessoa a dor. Essas mesmas areas contem
uma substancia semelhante a morfina, uma encefalina
ou uma endorfina. Acredita-se que terminaeOes ner-
vosas especializadas nessas areas encefalinas secretem
essas duas substancias morfinomimeticas que exci-
tant os centros encefalicos supressores da dor. Em ver-
dade, a possivel que a acupuntura funcione pelo mes-
mo mecanismo. Isto 6, os sinais sensoriais produzidos
pelas agulhas de acupuntura poderiam provocar a li-
berago de encefalinas e de endorfinas nos centros su-
pressores da dor.

Os centros supressores da dor no hipotalamo e no
tronco cerebral n`do inibem a dor pelo bloqueio da
transmissao da dor no prOprio encefalo. Pelo contra-
rio, sao transmitidos sinais ao longo de vias nervosas
na medula espinhal que se projetam para os pontos
onde a dor penetra na medula, trazida pelos nervos
perifericos. As terminacoes nervosas desses feixes se-
cretam o inibidor sinaptico serotonina que, entao,
irrann 7 7 •
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Fences dolorosos

, . . . -Figura 9-7. Transmissao dos sinais de dor para o tronco cere-
bral .,- Parao talamo e para o cortex cerebral, pelas vias da dor
em POntada e da dor em queimacdo.

iminui; de forma • muito acentuada, a sensitividade
a pessoa a dor.

Sensa0es Viscerais
e Dor Visceral

As set:fin-des viscerais sao aquelas que tern origem nas
es-tip:bras internas do corpo, como os Orgos do
atidoide e do peito, e incluem as sensacöes do interior
da cobeca, bem como dos meisculos, dos ossos e de
outiaS'estruturas profundas.

As modalidades usuais da sensacao visceral sao dor,
s6nsagOes de queimadura, e de pressffo (que, nos
organs abdominais, a muitas vezes manifestada como
Serisacab de replecffo). Visto que essas modalidades
tambem ocorrem nas sensaySes exteroceptivas, as sen-
sacoes viscera's sao, por vezes, consideradas como par-
le do sistema exteroceptivo. Na verdade, as vias para
esses dois tipos de sensaySes sac, intimamente relacio-
nadas, como sera analisado adiante.

Vias para as Sensayies Viscerais. Comumente,
uma pessoa nao tern muita consciéncia de seus Org-dos
internos, mas quando um deles esti inflamado pode
enviar sensaySes de dor para o sistema nervoso cen-
tral por meio de duas vias distintas, a via parietal e a
via visceral, ambas mostradas na Fig. 9-8, para as sen-
sacOes corn origem no apendice. A via parietal é a
mesma que é percorrida por sensayies exteroceptivas.
No exemplo da figura, o apendice inflamado irrita o
peritanio sobrejacente e os impulsos dolorosos sao
transmitidos do peritOnio pelas mesmas fibras nervo-

sas que transmitem as sensacbes da parte externa da
parede abdominal da mesma area, isto 6, fibras que
penetram na medula espinhal pelo segmento

A via visceral utiliza fibras nervosas sensoriais do
sistema nervoso autOnomo. A Fig. 9-8 mostra essas fi-
bras partindo do apendice para atingir a cadeia sim-
patica. ApOs ascender por ela, por pequeno ntimero
de segmentos, as fibras saem da cadeia simpatica para
penetrar na medula espinhal ao nivel aproximado do
segmento T-10, na regiao toracica inferior. Portanto,
as sensayies viscerais do apendice chegam a medula
em ponto inteiramente distinto do das sensapes pa-
rietais.

Dor Referida Visceral. A dor de urn Orgo inter-
no 6, muitas vezes, sentida em area superficial do cor-
po, ao inves de ser localizada no prOprio &go de ori-
gem. Essa condicab é chamada de dor referida. A dor
pode ser referida a superficie imediatamente por circa
do Orgffo ou para area situada a uma distância bastan-
te grande. 0 mecanismo da dor referida 6, provavel-
mente, o mostrado na Fig. 9-9. Essa figura apresenta
duas fibras nervosas viscerais e duas outras fibras ner-
vosas, corn origem na pele, chegando a medula espi-
nhal. Esses dois grupos de fibras fazem sinapse corn os.
mesmos dois neuremios medulares. Por conseguinte;
a estimulagab das fibras viscerais ou das fibras cuts=
peas enviard impulsos ascendentes pela mesma via me-
dular. Visto que uma pessoa nunca teve motivo para
saber a localizacao de seus &gabs internos, mas estd
muito familiarizada com a localizago das diferentes
areas da superficie de seu corpo, os impulsos das fi-
bras viscerais sao, em geral, interpretados como ten-
do origem da superficie do corpo.

Figura 9-8. Vias parietal e visceral para a transmissdo de dor
corn origem no apendice.
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,tura 9-9. Mecanismo neurogenico responsivel pela dor re-
ferida.

Quando uma sensacSo visceral 6 transmitida por
via parietal, a dor 6 geralmente sentida na superficie
do corpo que esti diretamente sobre o Orgao interno
respectivo, mas quando a sensacao a conduzida pela
via visceral, 6, na maioria dos casos, referida a area
superficial distante. A razffo para isso 6 a de que as fi-
bras da via visceral trafegam por grandes distancias
pela cadeia simpatica antes de chegarem a rnedula. A
Fig. 9-10 mostra as areas superficiais onde a dor 6
referida de muitos Orgos. Por exemplo, embora o
apendice Pique muito a direita no abdome inferior, sua
sensacab visceral 6 referida a uma area em tomb do
)irribigo. De igual modo, a dor referida do rim e do
'ureter ocorre pramima a linha media na parede abdo-
minal anterior, embora esses Orgos fiquem na parte
posterior do abdome.

A dor visceral de origem cardiaca é uma das sen gU-
Oes referidas de maior importancia. A Fig. 9-10 mos-
tra as areas bastante extensas onde a dor card faca
pode ser referida, incluindo o torax superior, o om-
bro, a face medial do bract) esquerdo, em especial ao
longo do trajeto da arteria radial.

A area superficial onde a dor 6 referida correspon-
de, em geral, a parte do corpo de onde o Orgao impli-
cado teve origem, durante o desenvolvimento embrio-
nario. Por exemplo, o coracao tem origem no pesco-
co do embriao, como tambem tern o bravo; portan-
to; a dor cardfaca 6, corn muita freqiiencia, referida
ao bravo. 0 apendice, como outro exemplo, se origi-
ns da parte do intestino primitivo que se desenvolve
junto ao umbigo, o que explica a referencia da dor
apendicular a regiffo umbilical. As outras areas de dor
referida mostradas na Fig. 9-10 tambem correspon-
dem as areas de origem dos diversos Orgos.

Estimulo da Dor Visceral. 0 torte, por lamina
afiada, do intestino, do coracao, do figado, do mils-

_ 1,11-Dr/Inc mince due riff° cau-

sa dor Pelo contrario, a dor a partir desses Orgaos
ocorre, corn muito maior freqiiencia, por (1) inter-
tuna° do fluxo sangiiIneo para a regiao. (2) aplica-
cab de irritante qufmico sobre grandes extensOes. ou
(3) espasmo do mirsculo do Orgao.

Um dos mais importantes estimulos para a dor vis-
ceral é a isquemia, palavra que significa fluxo sangtif-
neo insuficiente. A dor de urn ataque cardiac°, por
exemplo, a causada por fluxo deficiente pelos vasos
coronarianos para o milsculo cardiac°. Mesmo os
mrisculos esqueleticos ficam extremamente dolorosos
quando seu fluxo sangtifneo a diminufdo por urn mi-
nuto ou pouco mais, durante a atividade muscular. A
razab para a dor produzida por isquemia nunca foi de-
terminada, embora seja admitido que a falta de fluxo
sangiiineo permite o acfrmulo de diferentes produtos
metabOlicos — como acidos, a bradicinina etc. — que
produzem efeitos irritativos sobre as terminagOes neu-
rais de dor.

A distensffo (ou estiramento) dos tecidos causa
dor, seja pela deformacao que a imposta as terrnina-
Vies nervosas, seja por isquemia, visto que esse estira-
mento dos tecidos provoca a oclusao dos vasos san-.
giiineos. De igual modo, o espasmo do mitsculo de
urn Orgao pode distender as terminacties nervosas bem
como comprimir os vasos sangilineos, embora aumen-
te de muito a intensidade do metabolismo, de modo
que quantidades acima das normais de produtos meta-,
bOlicos ficam acumuladas nos tecidos. Todos esses fa-
tores, em conjunto, portanto, poderiam ser a razffo
para a intensa dor abdominal que acompanha o espas-
mo intestinal.

Figura 9-10. Areas na superficie do corpo para onde a referi-
da a dor corn origem em diversos Orgios internos.
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Cefaleia

A cefaleia a outro tipo de dor referida e é causada, na
maioria dos casos, por irritagao ou por lesao dos teci-
dos no interior da cabega. A Fig. 9-11 mostra as areas
superficiais da cabeca onde é referida a dor das estru-
turas profundas. Fibras de dor corn origem no interior.
dos globos oculares e dos seios nasais passam pelos ra-
mos oftalmico e maxilar do nervo theme() (quinto
par craniano)' que tambem inerva as areas cutäneas da
parte inferior da testa e em tomb do olho e do nariz.

conseguinte, a infecgao de seios nasais ou irrita-
gao ocular, causada por seu use forgado ou por luz in-
tensa, podern` causar uma dor surda, continua, referi-
da, :de modo difuso, as areas frontais e orbitais da
6abectit,,

.irritagao que ocorre no interior do crank), mas
acinia'dia nivel dos ouvidos — isto 6, em qualquer
,onto em tomb do cortex cerebral — provoca cefaleia
que .6 referida as superficies frontal e temporais da ca-
bega: A razao para essa area de referencia é a de que o
ramo .Mandibular do trigemeo (quinto par craniano)
iricrva tanto as areas superiores intracranianos, como
as dreas cutineas superficiais nas regittes temporal e
frontal:

Os `'efeitos irritativos na fossa craniana posterior,
onde fiCany situados o tronco cerebral e o cerebelo, o
que, i,, quer dzer, abaixo do nivel dos ouvidos, produ-

.

zerre: riltir localizada na regiao occipital da cabega,
c..omo!&,mostrado na Fig. 9-11. As partes inferiores
intracranianaa como as areas cutaneas occipitais sao
inerkfracias . pelos nervos espinhais cervicais superiores,
o quei6Xplica a referencia dessa dor a regiao occipital.

Cefaleia Meningea. A cefaleia que tern origem
intracraniana, muitas vezes, é causada por irritagao
das meninges, que sao as membranas que envolvem o

rebro. Algumas das causas das fortes cefaleias desse
ipo ao (1) a meningite, uma infecgab das meninges,

que .provoca cefalóias muito fortes; (2) retirada de li-
cjuido dos espacos que cercam o cerebro, permitindo
que atrite contra as meninges, irritando-as, o que cau-
sa, tamb6m, cefaleia muito intensa e (3) uma "farra"
a1c6Olica (a "ressaca") que, provavelmente causa ce-
faleia por irritagao meningea, visto que as meninges
ficarn avennelhadas e inflamadas, como a iris ocular,
no dia seguinte ao pileque.

Muitos clinicos acreditam que as cefaleias nao
tenham causa freqiiente na prOpria substância do ce-
rebro. Em verdade, o paciente que esta sendo subme-
tido a uma intervengo neurocirargica sob anestesia
local — isto 6, sem ficar inconsciente — sente pouca
ou nenhuma dor quando o cirurgiao corta seu tecido
nervoso. Entretanto, ao cortar as meninges ou, em es-
pecial, quando secciona urn dos grandes vasos que vas-
cularizam essas meninges, o paciente sente cefaleia
muito intensa.

Cefaleia do Dia-a-Dia. Apesar de tudo o que sa-
bemos sobre a causa das cefaleias, o clinic() moderno
ainda permanece completamente confuso sobre a
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Figura 9 - 11. Areas da superficie da cabeca para onde sao re-
feridas os diferentes tipos de cefaleia.

cefaleia do dia-a-dia, aquela que ocorre sem causa apa-
rente. Geralmente, admite-se que ocorra sob Bois ti-
pos gerais. 0 primeiro, que é representado pela eivca-
queca, parece ser o resultado de espasmo de vasos ce-
rebrais que nutrem alguns dos tecidos intracranianos,
seguido por vasodilatagao intensa e prolongada des-
ses mesmos vasos, que pode durar por varias horas.
Contudo, essa explicagao ainda permanece como uma
simples hipOtese.

0 segundo tipo a chamado de cefaleia de tensab,
que resulta quando uma pessoa wive e trabalha sob
forte tensao emocional. Esti associada corn a contra-
gao de musculos corn insergao na base do cranio e,
talvez, corn o espasmo simulta'neo de vasos sangiii-
neos ou outros efeitos de ocorrencia intracraniana.
possivel que os prOprios miisculos que ficam sob ten-
sao sejam a origem da dor e que a dor seja referida
cabega, embora essa interpretacab ainda seja muito hi-
potetica.

Tambem a sabido que a constipacaO ocorre, corn
muita freqiiência, associada a cefaleia, possivelmente
devido a absorcao de produtos tOxicos pelo cOlon.
possivel que a irritagao difusa do cerebro por essas
substancias toxicas possa causar a cefaleia, apesar do
fato de que a seccab do tecido cerebral, em pessoa
consciente, quase nab cause dor.

INTERPRETAQAO DAS SENSAQOES
PELO CEREBRO

Localizac'ào Cortical de Sensacbes
que 1\ráo as Somestesicas

As sensaceies visuais, auditivas, gustativas e olfativas,
como as sensacOes somestêsicas, sao transmitidas
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desde os Orgos receptores ate areas circunscritas do
cortex cerebral, cada uma dessas areas tendo localiza-
cab distinta. Essas areas sao as dreas primdrias para as
sensacOes, e, de cada area primaria, os impulsos
passam para uma area associativa, que 6, na verdade,
uma drea interpretativa. A area primaria para a sensa-
cao somest6sica, o cortex somest6sico, e a area
associativa somestesica foram . discutidas antes, neste
mesmo capitulo e as origens perifericas de cada um
dos outros tipos de sensago sea° analisadas nos ca-
pitulos seguintes. Contudo, a este ponto, vamos ver
como todos os tipos de sensago funcionarn em con-
junto, a fim de permitir a interpretacaO consciente de
toda a experiencia sensorial.

Areas Corticais para a Visa). 0 cortex visual pri-
mario esta , localizado na parte posterior do cerebro,
na face medial de cada hernisferio, como sera discuti-
do no Cap. 14. Uma pequena parte desse cOrtex visual
primario estende-se por sobre o polo occipital, como
mostrado na Fig. 9-12, embora a major parte fique es-
condida no interior da fissura longitudinal. Essa é a
area onde chegam, em primeiro lugar no cOrtex cere-
bral, os sinais corn origem nos globos oculares. Entre-
tanto, essa area visual ,primaria apenas interpreta o .
elementos mais basicos da sensacao visual, como se 6
ulna linha ou se é urn quadrado, ou uma estrela, e
qual a cor desse objeto.

Sinais visuais .acessOrios. passam do cortex prima-
rio visual e, juntamente corn outros sinais que partem.
do talamo, dirigem-se para areas adjacentes do cortex,
as dreas associativas visuais, mostradas na Fig. 9-12.
Essas areas interpretam os significados mais profun-
dos dos sinais visuais. Isto e, interpret= as inter-rela
coes dos diversos_ objetos e identificam os objetos, ao
mesmo tempo em que participam da interpretago do
significado global da cena que esta sendo vista.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

A interpretago da linguagem escrita a ulna das
mais importantes fungaes das areas associativas vi.
suais. Para que isso ocorra, o sistema visual cortical
deve, primeiro, discernir, dos pontos claros e escuros
da imagem, as letras e, em seguida, pelas combinacOes
das letras as palavras e da seqiiencia das palavras os
pensamentos que exprimem.

Areas Corticais para a Audicgo. As sensagOes au-
ditivas sao transmitidas dos ouvidos para uma peque-
na area, o cortex auditivo primdrio, situado na parte
superior do lobo temporal, o que sera discutido no
Cap. 15. Dessa area, os sinais passam para as dreas as-
sociativas auditivas, que a circundam, como 6 mostra-
do na Fig. 9-12. 0 cOrtex auditivo priMario interpreta
as caracterfsticas basicas do som, como sua altura e
sua ritmicidade, enquanto que as areas associativas au.
ditivas interpretam o significado do som. Uma parte
das areas associativas determina se o som 6 ruido,,ou

ou fala; em seguida, outras partes determinant
o pensamento que vem expresso no som. Para inter,,
pretar o significado da palavra falada, as areas associa-
tivas auditivas combinam, primeiro, as diferentes sila
bas em palavras, depois, as palavras em frase e, final
mente, as frases em pensamentos.

Areas Corticais para a Gustavo e para o Olfato.
cortex primario para o olfato esta localizado na face
inferior do c6rebro, na drea pinforme e no uncus, en
quanto o cOrtex primario para a gustacio fica situado
na extremidade mais inferior da area somestOsicapri-
maria, na profundidade da fissura de Sylvius. Dessas
areas primarias, os sinais passam para as areas associa-
tivas circundantes, do olfato e do paladar, onde essas
sensacOes sao interpretadas de modo essencialmente
identico ao da interpretago das sensacaes somestesi-
cas, visuais e auditivas nas respectivas areas associati-
vas.

AREA DE WERNICKE

Figura 9-12. Organizago das areas- associativas somestesiCas,
auditivas e visuais em um mecanismo geral para a interpreta-
gffo da experiencia sensorial. Todas essas areas se projetam pa-
ra a area interpretativa geral, localizada na parte pOstero-supe-
rior do lobo temporal e na circunvoluck, angular. Tambem
deve ser notada a area pre-frontal, a area motora e a area da
fala de Broca.

Area de Wernicke — Area
Integrativa Comum, ou
Area GnOsica

A Fig. 9-12 tambem mostra a passagem de sinais
das areas associativas somestêsica, visual . e auditiva pa-
ra a area de "Wernicke", localizada no ponto medio
entre essas tres areas associativas. A essa area tambem
chegam sinais oriundos das areas associativas do olfa-
to e do paladar, bem como sinais que chegam direta-
mente do talamo e de outras regiaes basais do encefa;
I o. E ai que todos os diferentes tipos de sensacOes sffo
interpretados a fim de ser encontrado um significado
comum; por essa razab, essa area é chamada de drea
integrativa comum ou drea gnOsica, o que quer dizer
"area do conhecimento".

Se a pessoa estivesse na selva e ouvisse urn mid° na
mata, se visse as folhas em movimento e sentisse o
cheiro de urn animal, poderia naO ser capaz de dizer,
com base em apenas uma dessas sensacOes, exatamen-
te o que estava acontecendo, mas do conjunto dessas
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sensag6es poderia, facilmente, avaliar o risco que esta-
ria correndo. 8 na area de Wernicke que todos os pen-
samentos das diferentes areas sensoriais sgo correla-
cionados e pesados, um contra os outros, para a
obtencgo .de conclusOes mais profundas que podem
ser alcancadas por apenas uma das areas de associa-
cgo.

. A maior parte da informacgo sensorial que chega
ao cerebro é, em Ultima instância, canalizada para a
area de Wernicke. Por essa razao, qualquer lesao a es-
sa area • d potencialmente capaz de deixar o paciente
corn .  mental; mesmo corn as diferentes
areas associativas ainda sendo capazes de interpretar
as diferentes sensacdes, essa informacgo quase ngo
tern valor para o cerebro, a ngo ser que seu significado
ultimo possa ser interpretado. Alguns sinais podem
ser transmitidos diretamente das areas associativas
sensoriais para outras regiOes cerebrais, sem passar pe-
la area de Wernicke, mas sao em numero t go reduzido
que a pessoa que perde a totalidade da area de Wer-
nicke fica completamente confusa. As vezes, esse e o
resultado infeliz de um, tumor cerebral ou de urn aci-
dente vascular cerebral (um acidente vascular cerebral
e causado pela interrupcg° abrupta da irrigacgo san-
gUinea ipara uma area cerebral, o que pode ocorrer co-
mo resultado de hemorragia ou de trombose de um
vaso sangOineo).

Dominfincia de um Lado do Cdrebro. Em 19 de
cada 20 pessoas,: a area de Wernicke fica localizada na
parte posterior da circunvoluciio temporal superior do
hemisferio cerebral esquerdo. A area correspondente
do' hemisferio cerebral oposto tern outras funcdes, co-
ino a de leconhecer faces, a interpretacgo de musicas,
a interpretacgo da forma dos objetos etc. Como essas
funoes' sgo; geralmente, menos importantes do que
as da area de Wernicke, o lado do cerebro .onde fica
situada a area de Wernicke é dita ser dominante sobre
o outro lado. A area correspondente do hemisferio ce-
rebral ngo-dominante pode funcionar em completa in-
dependencia da area de Wernicke no hemisferio domi-
nante, ou entao, a informacgo do lado ngo-dominante
pode ser transmitida para o lado dominante, onde
combinada com o restante da informacgo.

A maioria das pessoas, onde a area de Wernicke fi-
ca no hemisferio esquerdo, a destra, visto que a infor-
macgo passa dessa area corn maior facilidade para as
areas motoras do hemisferio esquerdo, que controlam
os masculos do lado direito do corpo, do que para as
areas motoras do hemisferio direito.

Se a area de Wernicke é destruida durante os pri-
meiros anos de vida, a area correspondente do hemis-
ferio oposto pode desenvolver a maior parte de suas
funcOes. Entretanto, se a area dominante é destruida
apOs a pessoa ter ficado adulta, o hemisferio cerebral
oposto, a esse tempo, ja ficou fixado em suas funcoes
e nunca desenvolvera, de forma significativa, uma ca-
pacidade interpretativa geral.

Fulled° da Area de Wernicke na Comunicaigo e no
Simbolismo. A mais importante func go da area de
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Wernicke é a de interpretar a linguagem, quando a lin-
guagem chega por meio auditivo ou por meio visual.
Por conseguinte, a destruicgo do hemisferio dominan-
te destraii, especialmente, a capacidade do paciente de
entender a linguagem falada ou escrita.

A area de Wernicke tambem é muito importante
para outros tipos de simbolismo que ri g() a linguagem,
como os preceitos da filosofia dos negOcios, do diag-
nOstico etc. Portanto, o pensamento mais complexo
fica totalmente complexo quando a area . de Wernicke
é destruida.

Controle das Funcães Motoras pela Area de Wer-
nicke. Uma vez que a area de Wernicke tenha inte-
grado toda a informacaO que chega em urn pensamen-
to comum, os sinais sgo enviados para outras regiOes
do cerebro, a fim de produzir as respostas adequadas.
Se o pensamento integrado indica a necessidade de
atividade muscular, a area de Wernicke envia impulsos
para as partes motoras do cerebro para produzir con-
tracaes musculares.

As funcaes basicas do cortex cerebral no controle
motor sera° discutidas corn muito mais detaihe no
Cap. 11.

Paper do Talmo
e de Outros Centros Mais
Inferiores na Interpreta0o das
Sensacbes

Nas secoes precedentes deste capitulo, discutimos as
funcOes corticais como se o cortex estivesse funtio-
nand° quase que independentemente das outras par-,
tes do cerebro. Isso, contudo, é totalmente errOneo.
Mesmo quando as partes mais importantes do cOrtex
sensorial sgo destruidas, urn animal 0 ainda capaz de
realizar interpretacOes grosseiras das sensaccies. Como
ji foi destacado, a localizacg° e a interpretacgo impre-
cisa de muitas sensacOes somestesicas, em especial, a
dor, pode ser realizada pelo talamo e por outras areas
correlatas. No caso da visgo, o cOrtex cerebral n go é
necessario em alguns anirnais para a interpretacgo da
intensidade global da luz, mas a necessario para a M-
terpretacgo da forma e da cor dos objetos. No caso da

• audicao, urn animal pode detectar a existência do som
e, ate certo ponto, a direc go de onde vent o som, mes-
mo sem • o cOrtex cerebral, embora, de modo geral,
n4o consiga interpretar os significados mais elabora-
dos Besse som.

Portanto, sempre que for afirmado que urn tipo
particular de sensacgo a interpretado em regigo deter-
minada do cOrtex cerebral, o que se quer diner é que
essa regigo do cortex é a responsavel pelas facetas
mais elaboradas do significado e nab pela interpreta-
cgo total. Na verdade, seria completamente impossi-
vel para o cOrtex cerebral funcionar sem o processa-
mento preliminar da inforrnacgo nos niveis inferiores
do sistema nervoso.
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Ativaslo de Partes Especificas do Cortex Cerebral
pelo Talmo. Durante o desenvolvimento evolutivo
do cerebro, o cortex cerebral teve origem, principal-
mente, como um derivado talamico, ruff° que explica
o porque de cada area do cortex cerebral ser intima-
mente conectada corn area definida do talamo. Assim,
as areas frontais do cOrtex cerebral possuem conex0es
reciprocas diretas corn as partes anteriores do talamo.
De igual modo, as areas occipitals do cOrtex cerebral
estdo ligadas ao talamo posterior, e as areas centrais
do cOrtex cerebral estdo ligadas com as partes laterais
e rnedias do talamo.

Ainda mais, o cortex ndo pode ativar a si mesmo,
mas tem de ser ativado a partir de regiaes inferiores
do encefalo, um efeito que sera discutido no Cap. 13.
Em especial, os sinais de partes especIficas do talamo
ativam areas definidas do cOrtex cerebral. Deste mo-
do, o funcionamento do talamo, presumivelmente,
mobiliza infonnago guardada nos grupamentos neu-
ronais do cOrtex cerebral. Por conseguinte, o talamo.
é, em verdade, urn tipo de centro de controle para o
cortex cerebral.

Dessa forma, é de novo enfatizado que mesmo que
seja uma convened° falar-se que certos tipos de sensa-
e0es sdo interpretados em areas especfficas do cOrtex
cerebral, o que realmente se quer dizer é que essas
areas corticais sao os locals onde ficam armazenadas
grandes quantidades de informaeOes que sdo associa-
das a esses tipos especiais de sensaeries. Entretanto,
ainda s5o as regieses inferiores do encefalo que origi-
n= os sinais que control= quais as partes do cOrtex
cerebral, que serdo ativadas, que mobilizam a informa-
edo armazenada no cortex cerebral, e que sdo respon-
saveis pelo direcionamento dos sinais sensoriais para
as regiOes, adequadas do cortex cerebral. Ainda mais,
muitos das aspectos basicos das sensaVies sao detecta-
dos nas regities mais inferiores do encefalo, antes que
os sinais atinjam o cOrtex cerebral.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva as vias para a transmisao de sinais sensoriais
desde a periferia ate o cortex cerebral.

2. Quais sEo alguns dos, diferentes tipos de receptores sen-
soriais?

3. 0 que quer dizer adaptagEo nos receptores sensoriais?
4. Como sEo detectadas as diferentes modalidades das sen-

sacdes? •
5. Quais sao os tipos de sinais sensoriais transmitidos pelo

sistema dorsal?
6. Que tipos de sinais sao transmitidos pelo sistema espino-

talimico?
7. Explique o mecanismo para a localizagEo das sensac6es

em areas especificas do corpo.
8. Explique a funcEo da area associativa somestesica na

terpretagEo das sensagOes somestesicas.
9. Que tipos de estimulo produzem dor?

10. Explique por que as sensacaes viscerais sIo freqiiente-
mente referidas a areas do corpo distantes da viscera,

11. Que tipos de irritaglo do envolt6rio cerebral poderEo
causar cefaleia?

12. Onde licam no cOrtex as areas primarias e as areas asso-
ciativas para a detegEo das sensag6es somestesicas, vi-
suals e auditivas?

13. Qual e o paper da area cerebral de Wernicke na interpre
tacifo dos sinais sensoriais?

14. Discuta o papel do talamo na interpretagEo das sensa
caes.
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1 0
Funcaes Motoras

da Medula Espinhal
e do Tronco Cerebral

Resumo

A medula espinhal é a area integradora para os mUltiplos reflexos musculares que produ-
zem respostas musculares localizadas. Alguns desses reflexos sgo:

O reflexo de estiramento muscular, que faz corn que qualquer mirsculo que seja estica
do em demasia se contraia instantaneamente, o que impede variag6es significativas de
seu comprimento. Esse reflexo é especialmente importante por tornar os movimentos
corporais continuos, fluidos e uniformes e n go abruptos, tremulos e irregulares.
O reflexo tendinoso muscular, que provoca o relaxamento muscular quando sua tensgo
fica excessivamente aumentada.

3 Qs reflexos corn origem nos pes, que ajudam a sustentar . o corpo contra a aca-o da gravi-
hdade. Por exemplo, a press go sobre a sola dos, pes faz. corn que as pernas fiquem rigida-
mente estendidas, de modo a poderem sustentar o corpo.
os reflexos que ajudam a evitar a lesifo do corpo. Sgo, em sua imensa maioria, os refle
xos de defesa (ou de flex go) produtores das contracties musculares apropriadas a reth
rada de parte do corpo do campo de ac go de urn estfmulo produtor de dor.

5. Os reflexos da marcha. Existem circuitos reverberativos localizados na regi go da perna
da medula espinhal, que produzem os movimentos de marcha. Sinais corn origem em
centros encefilicos mais superiores control= esses movimentos de marcha, de modo
a que tenham urn propOsito para a locomocgo.

6 Reflexos vesicais e retais Essas reflexos produzem a contracdb da bexiga urinaria
quando else Orggo a distendido por volume excessivo de mina ou a contracgo retal
quando as fezes produzirem estiramento das paredes do reto.

O tronco cerebral controla as contracães musculares posturais subconscientes do cor-
po, inclusive as contracOes que sao responsaveis pela manutenctio do equilario corporal.
Essas funceies de controle ficam localizadas, predominantemente, na formacffo reticular
bulbar, que se estende desde o bulbo raquidiano, ao longo da protuberancia, ate o mesen-

fal o.
Quando uma pessoa esta acordada e em pe, a porc go superior dessa estrutura a natural-

mente excitavel, e excita os musculos extensores das perms, bem como os musculos axiais
do tronco, o que permite que as pernas e o tronco sustentem o corpo contra a ago da
gravidade.

O grau de contrac go dos diferentes musculos, tanto nas pernas como no tronco, é con-
trolado por sinais que chegam a formacao reticular bulbar a partir do aparelho vestibular,
tamb= chamado de "aparelho do equilibrio". Esse organ sensorial contem pequenos
grdnulos calcificados, os otolitos, que ficam apoiados sobre terminacbes nervosas senso-
riais muito excifiveis, as celulas ciliadas, e o peso desses otolitos produz padr go especifico
de sinais nervosos por essas celulas, para cada posic go da cabeca, em relac go a acgo da gra-
vidade. Dessa forma, o aparelho vestibular sinaliza se uma pessoa esta em posic go de equi-
librio ou nffo, e a formacgo reticular bulbar utiliza essa informacffo para produzir a con-
tracao dos musculos adequados para manter o equilibrio.
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Os mecanismos nervosos que controlam os musculos e
as glândulas do organismo sab chamados, ern seu con-
junto, de fimcdes motoras do sistema nervoso. 0
objetivo dos capitulos seguintes sera o de discutir es-
s.es mecanismos, comegando, neste capitulo, corn .a
discussao das fungôes motoras da medula espinhal e
do tronco cerebral inferior.

Embora muitos de nos acreditemos que apenas as
porches conscientes do cerebro produzem os movi-
mentos e outras atividades motoras, isso esta muito
longe de ser verdade, pois a maior parte de nossas ati-
vidades motoras e, na verdade, controlada pelas re-
gibes inferiores do sistema nervoso central, especial-
rnente pela medula espinhal e pelo tronco cerebral,
que atuam, em termos basicos, em nivel subconscien-
te.

Anatomia Funcional da
Medula Espinhal

A Fig. 10-1A mostra urn Corte transverso da medula
espinhal, onde aparecem seus does constitumtes, as
iubstâncias cinzenta branca. A substancia cinzenta,
situada no interior da medula, tern a aparencia de du-
plo par de chifres (ou de urn H), que prOeniinam para
frente e para tras. Os corpos celulares neuronais da
medula ficam localizados nessa substância cinzenta. A
sUbstancia Branca, que fOrma o restante da medula,
formada por feixes de fibras':'Mostrados na parte es-
querda da Fig. 10-1A ficam os longos fezzes descen-
dentes, corn origem encefaliCa e que passam ao longo
da medula, para terrninar nos' fieurOnios da subsancia
cinzenta; sat) todos feixes motores: Mas, diversos ou-

-) tros feixes lOrigos, os feixes ascendentes, mostrados
— no lado direito da figura, tern origern na medula e as-

cendem ate o encefalo; sffo feixes sensoriais, e, em sua
rnaioria, foram discutidos no capitulo precedente;

Alen' dos longos feixes descendentes e ascenden-
tes, muitas fibras, as fibras propriomedulares, passam,
nos dois sentidos, de uma a outra regia-o da medula,
como a mostrado na Fig. 10-1B.

A Fig. 10-1B mostra a organizaga-o dos neurOnios
na substancia cinzenta da medula. Primeiro, vamos
analisar o segmento medular mais inferior que 6 mos
trado nessa. figura. Devo ser notado que uma fibra sen-
sorial penetra na medula pela ponta posterior da subs-
tancia cinzenta e que termina em interneurb nio, que
urn dos neurOnios "integradores" da medula espinhal.
Desse ponto, os sinais sa-o transmitidos para outros in-
terneurOnios e, eventualmente, para celulas situadas
na ponta anterior da sub stância cinzenta, chamados
motoneuremios anteriores. Sao essas celulas que emi-
t= os axOnios motores que saem da medula espinhal,
passando pelos nervos motores, ate os musculos.

Devem ser notados, tambem, na Fig. 10-1B, os fei-
xes propriomedulares, que interconectam os diferen-
tes segmentos medulares.

Na sub sta‘ncia cinzenta da medula espinhal sa'o en
contrados quase todos os tipos de circuitos neuronais
que foram discutidos no Cap. 8. De especial impor-
tancia sffo os circuitos reverberativos, pois sd° os que
determinam a maioria, se nab todas, as atividades mo-
toras da medula espinhal. Por exemplo, urn sinal
abrupto pode chegar a medula por nervo sensorial e
fazer corn que um circuito entre em reverberagab no
segmento medular local; esse circuito pode, entab,
transmitir uma serie continua de impulsos para rmis-
culos determinados, causando, assim, atividade moto-
ra complexa e prolongada. Esse é um tipo de reflexo
medular, que sera descrito nas segOes seguintes.

REFLEXOS MEDULARES

Urn reflexo nervoso é a reagffo motora produzida por
urn sinal sensorial: Por exemplo, a alfinetada em um
dedo, seguida pela passagem subsequente do sinal pela
medula espinhal para produzir urn abalo muscular, é
urn reflex°. No Cap. 8, atenc-do. para o
fato grande ninnero das funcOes do sistema
nervoso e mediada por meio de , reflekos simples .ou

complexos, alguns dos qUais s'ab inteirarne nte intega
dos na medula espinhal, enquanto outros utilizam vial
de passagem para os sinais que vao ate o ericefalo e
dal voltam para QS musculos e glandulas, onde vao
cauaar rendes motoras.

Tres elementOs essenciais devem estar sempre pre-
sentet para que urn reflexo bcotra: urn Orgo recep
tor, urn sistema neural de transmisstio e urn Orgab e
tor. Todos os receptores sensoriais neurais sffo Orgaos
receptores'para reflexos; e todos os musculos do cor
po, quer sejam musculos lisos ou estriados, sffo efeto
res. As celulas glandulares que podem ser estimuladas
por impulsos nervosos sffo, tambern, Orgabs efetores.
0 sistema neural de transmiSsab inclui tanto a fibra
nervosa sensorial, corn origemmo receptor, como a fi
bra motora para o efetor, bein como todas as sinapses
e corpos celulares neurais que ficam entre etas.

Reflexos Medulares que Participam do
Controle da Func'do Muscular:
Reflex° do Fuso Muscular e
sua Fungbo Amortecedora

A maior parte das fungOes fisicas do corpo é realizada
por contraga° dos musculos esqueleticos. Contudo,
para que os musculos funcionem de modo adequado,
é necessario que o sistema nervoso central saiba, de
instante a instante, o estado do miisculo, isto 6, como
esta sua contragdO, quay é sua tensa-o, quao rapida-
mente esti. se contraindo etc. A maior parte dessa in-
formagab é fornecida por dois tipos de receptores,
deles chamado de fuso muscular, situadci em todo 0
corpo do mdsculo, e o outro, o &go tendinoso de
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Figara 19-1 .. A, Seccffo transversa da me-
dula, espinhal, mostrando a substincia
cinzenta e os feixes• descendentes e as-
cendontei da: SUbstOcia Branca. B, Dois
segmental medulares, mostrando os me-
canisnlös infeinenronais que integram os
reflexainiedulareS e as fibras proprioes-

ais quelinterConectam os diferentes
ementosnnedulares.

Golgi apenas nos tendOes de suas extremidades. Esses
receptores transmitem suas informacOes para a medu-
la espinhal e, dal, essa informacab é passada para o ce-
rebelo e para a area motora cerebral, ambos no ence-
falo. Essa informago a transmitida, em sua totalida-
de, em nivel subconsciente, mas ajuda o encefalo e a
medula a controlarem a fungo muscular.

A Fig. 10-2 mostra os elementos basicos e essen-
ciais do fuso muscular. E- formado por certo flamer()
de fibras musculares de pequenas dimensOes e espe-
cialmente adaptadas — as fibras intrafusais. As extre-
midades dessas fibras intrafusais ficam presas aos en-
voltOrios das fibras musculares esqueleticas vizinhas.
As fibras intrafusais podem se contrair de modo abso-
lutamente idéntico ao das demais fibras musculares e
sao excitadas por tipo particular de fibra nervosa mo-
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Figura 10-2. 0 fuso muscular, mostranao suas reiagoes corn a
grande fibra muscular esqueletica extrafusal. Devem ser nota-
das, tamlbem, as fibras sensoriais e motoras do fuso muscular.
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Figura 10-3. Circuit° neuronal de urn reflexo de estiramento.
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tora, a fibra gama. Entretanto, a porca° media de ca-
da .fibra intrafusal no é contratil. Pelo contrario,
quando as extremidades da fibra se contraem, essa re-
giSo mediae alongada. Ou, .quando as fibras muscula-
res esqueleticas que cercam o fuso muscular ficam
alongadas, ease alongamento produz estiramento de
todo o fuso e, por conseguinte, causa o alongamento
da porgo media das fibras intrafusais.

Enroladas em tomb dessa porcao media das fibras
intrafusais existem diversas terminac-des nervosas que
sa.0 OS receptores sensoriais do fuso muscular. Esses
receptores transmitem sinais , para a medula espinhal,
que sinalizam para o sistema nervoso central o grau de
alongamento da parte central do fuso muscular.

Funcäo do Fuso Muscular no "Amortecimento"
dos Movimentos Musculares — "Reflexo de Estira-
)nento". Quando urn musculo é subitainente disten-
'did°, a parte media do fuso tambem o 6, e isso faz
corn que urn sinal sensorial seja enviado para a medula
espinhal,' como 6 mostrado a direita na Fig. 10-3. Por
sua vez, esse sing excita os nervos motores que con-
traem as fibras musculares esqueleticas situadas em
tomb do fuso muscular. Por conseguinte, a distensao
abrupta do musculo provoca a contrago reflexa ime-
diata do mesmo o que, automaticamente,
impede a continuaca° da, distensa-o desse musculo. Es-
se efeito 6 o `"`reflexo de estiramento" e atua para
amortecer as modificacOes do comprimento do mus-
culo. Isto e, impede que o comprimento do musculo
vane de modo muito rapid°.

Outra caracteristica do processo de amortecimento
6 a de poder ser ligado ou desligado pela estimulacgo
ou inibicao das fibras eferentes gama que inervam o
musculo intrafusal do fuso. Quando os sinais eferen-
tes gama excitam o fuso, as dual partes extremas do
fuso ficam tensas. Nessa condicâb, o fuso reage rapi-
da e intensamente a qualquer grau de estiramento.
Por outro lado, quando os eferentes gama estao inati-
vos, o fuso muscular fica fldcido e riffo reage ao estira-
merit°. Pode ser entendida muito facilmente a impor-

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

tancia dessa capacidade de ligar e de desligar o meca-
nismo de amortecimento. Por exemplo, se uma pessoa
esta realizando urn trabalho delicado corn seus dedos,
é muito importante que os miisculos do ombro e do
cotovelo fiquem com alto grau de amortecimento, de
modo que mesmo uma forca minima aplicada contra
a ma-0 iniciard urn reflexo imediato que impedird. a
Mab de ser deslocada rapidamente de seu ponto de
fixaca-o. Como contraste, quando a pessoa deseja mo-
ver seus bravos de modo amplo, corn movimentos em
arco, 6 essencial que o mecanismo de amortecimento
fique bloqueado, o que 6 conseguido pelo simples im-
pedimento da chegada de sinais as fibras eferentes ga-
ma para os fusos musculares.

Reflexo Patelar e Outros Reflexos Musculares. Urn
dos exemplos mais beim conhecidos de reflexo de esti-,
ramento e o reflexo patelar, mostrado na Fig. 10-4.
Quase todos os clinicos testam esse reflexo quando
fazem o exame fisico de seus pacientes. Urn pequeno
martelo de borracha a usado para percutir o tend5o
muscular logo abaixo da patela. 0 choque abrupt° so
bre o tend -So provoca o estiramento do musculo qua-
driceps na coxa o que, por sua vez, distende os fusos
musculares e envia sinais para a medula espinhal. Em
seguida, urn sinal reflexo volta para o mesmo musculo
quadriceps, produzindo sua contracffo, o que impul-
siona a canela para a frente.

Urn abalo muscular, semelhante ao reflexo patelar
pode ser produzido em qualquer musculo do corpo
pela percusSffo abrupta de sell tendao ou, ate mesmo,
pela percussa° do prOprio musculo. A Tunica coisa es-
sencial para a producd° desse tipo de reflexo 6 o esti-
ramento sthito do musculo.

Os reflexos musculares desse tipo sal° pesquisados
no exame medico por dois motivos principals: primei-
ro, se o reflexo pode ser produzido, 6 certo que todas
as conexOes nervosas, tanto as sensoriais como as ma
toras estao intactas, do musculo ate a medula espi-

Figura 10-4. Metodo para evidencin g° do reflexo patelar.
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Mal. Segundo, o grau de reatividade dos reflexos
musculares a uma excelente medida do grau de exci-
tabilidade da medula espinhal. Quando grande ninne-
ro de sinais neurais facilitadores esta sendo transmiti-
do do cerebro para a medula espinhal, os reflexos
musculares esta.rao, por vezes, ta-o ativos que o sim-
ples toque corn a ponta do dedo no tendffo patelar fa-
rd corn que a perna se mova por ate 30 centimetros.
Por outro lado, a medula espinhal pode estar tab for-
temente inibida por sinais neurais inibitOrios corn ori-
gem no cerebro que, nesse caso, quase que nenhum
grau de percussffo do tendffo patelar, por mais intenso
que seja, sera capaz de provocar resposta, seja por es-
tintulacffo ,do-tendao ou do mtisculo.

Ftnicdo de "Ajuda por Servomecanismo" do Fu-
so ' Muscular: Experimentos tern mostrado que guan-
o as‘- raizes sensoriais estao seccionadas, quantidade

maior , de'  neural 6 necessaria para a produc-go
0 , niii-VirneritO Muscular, Portanto, tern sido sugerido
ue c fuso 'muscular desempenhe papel importante na
'rodpgaii de grande parte da energia necessaria para a
rodn'ca-o de energia motora. Essa funca° do fuso
us°ulat considerada como atuando de forma iddn-

led #, dirego hidraulica em urn automOvel, pela
ilirarao'do principio da ajuda por servomecanisrno.

sso pode . ser . explicado do seguinte modo:

uandO um sinal nervoso transmitido pela inedu-
es 0 para a Contrac-go das grandes fibras do

usculo -esqueletico, urn outro sinal simultáneo 6
transUniticIO pelas fibras nervOsa.s motoras gama para
roduzir icontrac5O das fibras musculares intrafusais

no rnesino tempo. Essa contracaO das fibras intrafu-
flis ,;:liiteitde Os, elementos sensoriais dos fusos, que

ansmiterir os sinais do fuso de volta para a medula
sinais, imediatamente, produzem urn

reflexo'  fuso muscular que envia grande framer° de
impulioi',nervosos adicionais para as grandes fibras
musculares esqueleticas. Dessa forma, a contracaO do
musculo esqueletico e o reSultado de dois grupos de
sinais: (1) os sinais originais enviados pela medula es-
pinhal diretamente para as grandes fibras musculares
e (2) os sinais adicionais transnaitidos indiretamente
pormeio do fuso muscular e do reflexo do fuso mus-
cular, A forca da contracao C. portanto, muito maior
do que a que seria produzida aPenas em resposta ao
sinal' inicial. Isso 6 semelhante ao que ocorre na dire-
cao hidraulica: isto 6, UM torque relativamente fraco
sobre o guidao da dirego produz urn efeito extrema-
mente intenso sobre a direcao do carro, pela ajuda
poi servomecanismo do mecanismo de direcaO hidrau-
lica.

Reflexo Tendinoso

A Fig. 10-5 mostra o receptor tendinoso de Golgi, en-
contrado em todos os tendOes musculares. Esse recep-
tor detecta a tensffo aplicada sobre o tendao, transmi-

Figura 10-5. Anatomia do receptor tendinoso de Golgi.

tindo essa informacffo, por meio da medula espinhal.
para o cerebelo. Essa informacaO, por sua vez, a usada
pelo mecanismo neural para o ajuste preciso da tensffo
que a necessaria para a realizacffo da funcdO muscular
em curso.

Uma segunda func5o dos receptores tendinosos é a
de proteger o prOprio mitsculo de ser distendido em
excesso. Quando a tensao detectada, por esses recepto-
res fica extremamente.intensa, suficiente para romper
o mitsculo ou causar a ruptura do prOprio tendao, os
centros neuronais da medula espinhal, de forma auto-
mdtica e instántanea, iniciam urn reflexo para inibir
os neurOnios anteriores que inervam o nuisculo. 0
mtisculo, de imediato, relaxa, e a distensffo excessiva
deixa de atuar sobre ele, o que a um :reflexo protetor
muito importante, impedidor de lesab para o mitsculo
e para o tendaO.

0 circuito neuronal na medula espinhal que atende
ao reflexo tendinoso de Golgi a muito mais complica-
do que o do reflexo do fuso muscular, pois utiliza
mtiltiplos interneurOnios medulares, interpostos entre
o neurOnio sensorial aferente e o motoneurOnio ante-
rior, o que contrasta corn o reflexo do fuso muscular,
.onde o neuremio sensorial .faz alguns contatos diretos
corn os motoneuremios, sem passar por nenhum inter-
neurOnio.

Reflexos Medulares que Ajudam a Sustentar
o Corpo Contra a AO° da Gravidade

Reflexo do Empuxo Extensor. Urn reflexo me-
dular complexo, que participa da sustentacffo do cor-
po contra a acffo da gravidade, e o reflexo do empuxo
extensor A pressaO aplicada sobre a planta dos pes
produz o aumento da tensa° dos milsculos extensores
da perna. Esse reflexo e desencadeado por receptores
situados na sola dos pes. 0 sinal passa, em primeiro
lugar, para os interneurOnios medulares. A esse ponto,
o sinal é amplificado e passa por circuito divergente
ate formar urn padrffo adequado de impulsos para au-
mentar a tens5O nos müsculos extensores, fazendo
corn que o animal ou pessoa fique corn sua perna esti-
cada, de modo automatic°, quando fica de 136.

Reac -ao do Magneto. Urn reflexo muito intima-
mente relacionado ao reflexo do empuxo extensor,
inas muito mais complexo, 6 a chamada reack do
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magneto. Em animal que-teve seccionada sua medula
espinhal, de modo que os impulsos de origem cerebral
nao podem interferir, pode-se encostar a ponta de um
dedo na sola da pata e, em seguida, mover o dedo em
qualquer direcao, que a pata acompanhard o dedo. Se
o dedo 6 movido para urn lado, sao produzidos refle-
xos proprioceptivos adequados para fazer corn que a
pata se 'mova na mesma direcao da forca. Essa rend.°
6 de grande importancia para o equilIbrio do animal,
pois o excesso de pressao em urn dos lados da pata

que ele esta caindo nessa direcao e o esticamento
automitico da pata na mesma direcao ajuda a impe-
dir a queda.

Reflexos que Ajudam a Evitar
a Lesclo do Corpo

) Reflexo de Flexdo ou de Defesa. A dor provoca
a retirada automatica de qualquer parte do corpo, em
que for sentida, do contato corn o objeto causador da
dor. Isso a o reflex° de flextio ou, simplesmente, o re-
flexo de clefesa.

0 mecanismo neuronal do reflexo de flexao 6 mos-
trado na parte esquerda da Fig. 10-6. Ao chegar
substancia cinzenta da medula espinhal, o sinal de dor
estimula intenteurOnios que transmitem urn padrao
apropriado de impulsos para. os motoneurOnios ante
riores, a fim de provocar a retirada da parte do corpo
onde esta sendo sentida a dor. Na Fig. 10.6, o estimu-
lo de dor esta sendo aplicado na mao direita e o mus-
culo biceps, que 6 um musculo "flexor", pois flexio-
na o braco, é excitado e afasta a mao.

Reflexo de Extensa° Cruzada. Quando urn refle-
xo flexor ocorre em um membro, os impulsos tarn-

Excitado Excitado

Inibido Inibido

REFLEXO REFLEXO EXTENSOR
FLEXOR CRUZADO

Figura 10-6. 0 reflexo de flexdo, o reflexo de extensdo cruza-
da e a inthicdo reciproca.

bem passam para o lado oposto da medula, onde vab
estimular os interneurOnios que controlam os
los extensores do membro do lado oposto, o que faz
corn que esse membro fique estendido. Isso constitui
o reflexo de extensdo cruzada Por exemplo, urn es-
timulo doloroso aplicado a mao direita faz corn que o
brag() esquerdo se estenda, como 6 mostrado na Fig,
10-6. Esse reflexo empurra a pessoa para longe do
objeto que causa dor. Isto 6, ao mesmo tempo que ela
afasta sua mao dolorida a direita, ele empurra todo
seu corpo para longe corn a mao esquerda.

Os reflexos de defesa e de extensao cruzada estao
presentes em todas as partes do corpo, embora orga-
nizados de modo algo diferente, de acordo corn a re-
giao. Por exemplo, se uma agulha pica o meio das cos-
tas, a pessoa automaticamente arqueia seu corpo para
a frente, o que 6 uma retirada. Embora esse reflexo
seja algo diferente dos reflexos de flexao e de exten-
sao cruzada, encontrados nos membros, seu resultado
é o mesmo.

Inibicao RecIproca

Uma das mais importantes caracteristicas da maioth,
dos reflexos, demonstrada de modo muito especial
pelos reflexos de flexao e de extensao cruzada, 6 o
nOmeno da reciproca. Isto e, quando
flexo excita um musculo qualquer, de modo usual,
ao mesmo tempo inibe o musculo, oposto. Por exem
pla quando o reflexo flexor da Fig. 10-6 excita'
musculo biceps, ele, simultarteamente, inibe o mitscitl
lo ern oposicab, que e o triceps. De igual moda, o re
flexo de extensao cruzada excita o triceps e inibe o
biceps. Em todas as partes do corpo onde existerii
miisculos em oposica-o, urn circuito de inibigffo reel-
proca correspondente esta presente na medula espi-
nhal. Isso, obviamente, permite rnaior facilidade na
execucao da atividade desejada.

REFLEXOS MEDULARES
RI1MICOS

Os reflexos da medula espinhal na° sao limitados a
reacOes simples; frequentemente, ocorrem tambem re-
flexos ritmicos. Isto e, "padroes de atividade" na me-
dula espinhal podem fazer col que uma parte do cor-
po se mova para a frente e para tras, em movimento
ritmico. Dois exemplos de reflexos ritmicos, especial-
mente importantes, controlados de forma integral pe-
la medula espinhal, sao o reflexo de cocar e os refle-
xos da marcha.

Reflexo de Cocar

0 reflexo de cocar, muito embora sem importancia
para o ser humano, 6 de muita significancia para os
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animais inferiores, em funca-o de seu met protetor
nesses organismos. Sob condicaes apropriadas, urn
cab pode, de verdade, afastar, pelo cocar, uma pulga
ou . qualquer outro objeto irritante, mesmo apOs sua
medula espinhal ter sido completamente seccionada .a
.nivel do pescoco.

0 reflexo de cocar depende de duas capacidades
integrativas distintas da medula espinhal. Primeiro, a
medula deve prover o movimento de vaivem da pata.
Isso é realizado por circuitos reverberativos dos inter-
neurOnios que enviam impulsos inicialmente a um
grupo de musculos e, depois, ao grupo de musculos
opositores, fazendo corn que esses dois grupos muscu-
lares contrMam-se alternadamente, a fim de produzir
o 'movimento ritmico.

.0 segundo mecanismo medular que é utilizado no
ato de , cocar e o que permite a identificaca-o precisa
a area onde , deve ocorrer o cocar. Por exemplo, uma

pulga.que;,esteja progredindo ao longo da barriga de.
urn cffp .adormecido a seguida pela pata que coca.

uando, a pulga ultrapassa a linha media da barriga do
animal, a pata para de cocar ao mesmo tempo que a
pata do lado oposto logo localiza a pulga e comeca a
cocar Dessa forma, o reflexo de cocar a um dos mais
complexos reflexos medulares, pois requer, primeiro,
a lOcalizago da irritago; segundo, o movimento co-

enadq;da pata na posicffo; e terceiro,.movimento
verberativo da pata.

eflexos da Marcha

A rnedula espinhal tambem capaz de prover os mo-
.

virneritos ritmicos de vaivem das patas que sao usados
'na marcha. Esses movimentos, Como os de cocar, sao
controlados por circuitos reverberativos nos interneu-
Forms, que contraem, de modo ordenado, os pares de
musculos` em oposicab. A inibicffo reciproca tambem
tern seu papel, pois faz corn que os musculos das duas

Figura 10-7. Movimentos de marcha em ao corn medula espi-
nhal seccionada . a nivel do pescoco.

metades do corpo atuem em oposica-o de fase,-o que
faz corn que uma pata esteja sendo movida para a
frente enquanto a do lado oposto a movida para tras.
Nos animais inferiores, feixes de fibras passam da re-
giao das patas posteriores para a das patas anteriores
para produzir o eontrole da fase dos membros ante-
riores e posteriores. Esse controle medular dos movi-
mentos da marcha, corn a fase adequada dos mem-
bros, é mostrado na Fig. 10-7, onde é apresentado

com a medula espinhal seccionada a nivel do pes-
coco; contudo, ainda mostra os movimentos conti-
nuos e ritmicos de vaivem dos membros.

REFLEXOS AUTONOMICOS
DA MEDULA

Alóm dos reflexos medulares para o controle da acao
dos musculos esquelêticos, a medula espinhal tambem
apresenta circuitos reflexos que participam da repla-
cffo das funcOes viscerais do corpo. Esses reflexos, os
reflexos autonOmicos, sao iniciados por receptores
sensoriMs situados nas visceras e seus sinais SAO trans-
mitidos por nervos sensoriais para os interneurOnios
da substância cinzenta medular, onde os padres
apropriados das respostas reflexas sao estabelecidos.
Em seguida, os sinais passam para os neurOnios moto-
res autonbmicos, localizados na subsdncia cinzenta
medular, a mein caminho entre as pontas anteriores e
posteriores. Essas celulas enviam impulsos pelos ner-
vos simpaticos ate as visceras, onde va-o causar estimu-
lacab autonOmica.

0 Reflex° Peritoneal

Urn dos mais importantes reflexos autonOmicos é o
reflexo peritoneal. Sempre que qualquer regiao do pe-
riteinio (o revestimento da superficie do intestino e da
cavidade abdominal) é atingida, esse reflexo lentifica
ou interrompe toda e qualquer atividade motora das
visceras vizinhas. Por exemplo, na apendicite, onde
quase sempre ocorre irritaca-o do peritOnio, o movi-
mento do alimento pelo tubo gastrintestinal pratica-
mente cessa, o que impede a irritacffo adicional do
apéndice inflamado, ao mesmo tempo que permite
o funcionamento dos processos de reparaca-o do cor-
po, em nivel Otimo de eficiência. Sem esse reflexo,
muitas pessoas morreriam de apendicite antes que pu-
dessem receber os cuidados medicos adequados.

Controle Vascular pela Medula Espinhal

A resistência oposta ,ao fluxo sangUineo pelos vasos
sangillneos mais perifericos é, em condicOes normais,
controlada por sinais vasomotores que sao transmiti-
dos a partir do encefalo, mas, apOs a transeccdo da

■
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medula espinhal, esses sinais nao mais podem atingir
os nervos perifericos. Entretanto, reflexos autonOmi-
cos medulares ainda sao capazes de modificar a resis-
tência vascular local, em resposta a fatores tais como
dor, calor e frio. Por exemplo, quando uma das visce-
ras flea extremamente dolorida pela distensao exces-
siva, como pode acontecer pelo enchimento em dema-
sia .da bexiga urinaria, a resistencia vascular, muitas
vezes, tern seu valor duplicado e, por conseguinte; ele-
va a pressao arterial ao dobro de seu valor normal.
Embora esse efeito dos reflexos medulares sobre a
pressao arterial nao tenha importancia nas condicoes
normais, ele demonstra a capacidade medular de par-
ticipar no controle das readies involuntarias do siste-
ma nervoso autontimico.

Reflexos Vesicais e Retais

Entre os mais importantes reflexos autonOmicos da
medula estao •os reflexos vesicais e retais, que promo-
vem o esvaziamento automatic° da bexiga urinaria e
do , reto quando ficam cheios. Quando tanto a bexiga
como o reto ficam excessivamente cheios, sinais sen-
soriais sao transmitidos para os interneuremios da par-
e inferior da medula, como a mostrado na Fig. 10-8.
s sings apropriados sao, entab, transmitidos por ner-

Nios parassimpaticos de volta para a medula e para o
colon. Ai excitam 0 corpo dessas visceras, mas, ao
mesmo empo, inibem os esfincteres internos da uretra
e do anus, o que permite o esvaziamento.

Em pessoas corn medula espinhal seccionada, esses
reflexos automaticos sao, por vezes, eficazes o bastan-
te para esvaziar a bexiga a cada meia hora, ou ainda
menos, e o reto uma ou mais vezes por dia. Na pessoa

Nervos eretores

Reflexos de
estiramento

do c6lon

Figura 10-8. Circuitos neuronais dos reflexos de esvaziamento
da bexiga urina.ria e do reto.

normal, contudo, esses reflexos ski inibidos por sinais
de origem encefilica, ate que ocorra oportunidade
adequada ao esvaziamento. Infelizmente, essa

muitas vezes, leva a constipacab e a distensa° do-
lorosa da bexiga.

FUNCOES MOTORAS DO
TRONCO CEREBRAL

0 tronco cerebral é formado pelo bulbo raquidiano,
pela protuberancia e pelo mesencefalo; sua anatomia
sera discutida no Cap. 13. nessas areas que muitoS
dos centros para o controle da pressao arterial, da res.;
pirago e da funcao gastrintestinal ficam situados, to-
dos eles discutidos em maiores detalhes em outros ca-
pftulos. Entretanto, as funcOes motoras do tronco ce-
rebral que sao relacionadas ao sistema dos imisculoS
esquelóticos podeni ser divididas em dois grupos. Pri4;
meiro, aquelas func6es que participam no sUpOrte de'
uma pessoa contra a ago da gravidade e, segundo, as jz
funcOes relacionadas a manutencab do equillbrib::
Mas, inicialmente, necessitamos discutir a formacilb.'
reticular bulbar, que é a estrutura encefalica reSpoiV.,
sivel majoritariamente por essas funcOeS.

FormacSo Reticular Bulbar do TrOnco Cerebral.
Fig. 10-9 mostra a formacao reticular bulbar, que'
estende ao longo de todo o tronco cerebral, AO meg
mo tempo que mostra algumas de suas conex"Oes com
outras partes do encefalo e do corpo. A estimulac0
dessa area transmite sinais descendentes por variOsfei=
xes que passam para a medula espinhal para o contro
le dos milsculos; os principais feixes desse tipo sao. os
feixes reticuloespinhais e vestibuloespinhais.

A area reticular bulbar tambem recebe fibras
rentes de muitas fontes: de Was as areas do corPO,
por fibras diretas que passam pela medula espinhal,
bras do cerebelo, fibras do Orgffo sensor do equilfbriO
(o aparelho vestibular), da area motora do cortex ce-
rebral e dos gänglios basais, situados na profundidade
dos hemisferios cerebrais. Dessa forma, a formacao re-
ticular bulbar é uma area integrativa para a combina-
cab e a coordenacäb de (1) informago sensorial do
corpo, (2) informago motora do cortex motor e dos
ganglios da base, (3) informa0o referente ao equili-
brio do aparelho vestibular e (4) informaca° sobre os
movimentos corporais do cerebelo. Corn essa infonna-

disponivel, ela controla muitas das atividades
musculares involuntarias.

Suporte do Corpo contra a Ac-âo da Gravidade

A estimulacffo difusa das partes media e superior da
formacab reticular bulbar produz a- excitactio da
maioria dos nuisculos extensores do corpo, corn o
tronco e os membros ficando rigidamente esticados, 0
que permite que o corpo mantenha sua posicao. Sem

Inibigäo do
esfincter interno

da bexiga

Excitagdo
da bexiga

Estimulos de
estiramento

vesical
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executadas (o animal ou a pessoa tambem relaxa
quando descansa ou quando dorme, o que tambem
inibe a. area reticular bulbar).

Area
associativa
sornestesica

Cdrtex motor

Func-do de EquilIbrio
do Tronco Cerebrallamo

Alem de prover os mecanismos neurogenicos para o
suporte contra a ago da gravidade, a formago reti-
cular bulbar tambem é capaz de manter o equilibrio
pela variago do grau de tOnus nos diferentes nniscu-
los. A maior parte dos reflexos de equilibrio 'e inicia-
da no aparelho vestibular, localizado em cada lado da
cabeca, adjacente ao ouvido interno.Formac5o

reticular bulbar Anatomia do Aparelho Vestibular. 0 aparelho
I mpulsos vestibular é intimamente relacionado corn o ouvido,Protuberancia s o iniclados
aqui chegando mesmo a ser considerado, por muitos ana-

tomistas, como fazendo parte do ouvido interno, lo-
calizado em serie de canals Osseos convolutos no ro-
chedo do osso temporal. No interior desses canais
Osseos flea o labirinto membranoso, mostrado na Fig.
10-11A. A parte anterior desse labirinto, mostrada na
parte direita dessa figura, d chamada de ducto coclear
ou, simplesmente, de coclea. Esse componente tern
fungo exclusivamente auditiva (o ouvido - e discutido
no Cap. 15).

A parte posterior do labirinto membranoso, mos-
trada na parte esquerda da Fig. 10-1 1A , e o aparelho
vestibular Por sua vez, esse aparelho a dividido em
dois componentes, anatOmica e fisiologicamente dis-
tintos:

NOcleos
vestibu lares

Aparelho vestibular

MtIsculos do
equil (brio

Mesenafalo

Cerebelo

Figura 10=9. MeCanismos neurais para a sustentac
g
o do corpo

conti&aigtavidade e no equilibrio.

essa rigidez, o corpo cairia ao solo, devido a ago da
gravidade:

Supresao da Area Reticular Bulbar pelos Ganglios
da Base — Ocorréncia da Rigidez de Descerebrago
Quander essa Supressao E Bloqueada. Quando uma
pessoa que esta em pe quer sentar, a excitago dos
musculos pela formacab reticular bulbar deve ser ini-
bida. Isso é realizado, em sua maior parte, por sinais
supressores corn origem nos ganglios da base, de situa-
go anterior e lateral ao talamo. Quando os ganglios
basais estgo lesionados, ou quando os feixes de fibras
que partem deles sa-o seccionados, a formago reticu-
lar bulbar, automaticamente, fica tffo ativa que o ani-
mal fica corn seu. corpo inteiramente rigid°. Esse fe-
nOmeno — a rigidez de descerebracifo — e mostrado
no caO da Fig. 10-10. Demonstra a necessidade da

da formago reticular bulbar pelos ganglios ba-
sais, quando outras funcbes motoras, que nao o su-
porte do corpo contra a ago da gravidade, devem ser

1. Utriculo e sd cub. Sab duas camaras ocas, cheias de
liquid°, onde ficam situadas estruturas sensoriais
especiais, as mdculas. As maculas detectam a posi-
go da cabeca, em relago a dirego em que atua a
gravidade.

2. Canais semicirculares. Sato tres canals circulares dis-
tintos, cheios de liquid°, dispostos nos tres pianos

Figura 10-10. Rigidez em ca-o cujo encefalo foi seccionado
acima da formagEo reticular bulbar.
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do espago. Em uma das extremidades de cada urn
desses canals, existe uma dilatacao bulbosa, a am-
pula, em cujo interior existe uma estrutura senso-
rial, a crista ampular, que detects o movimento de
liquido no interior do canal semicircular, permitin-
do a identificagao do movimento de rotaga° da ca-
beca no piano do canal estimulado.

As maculas do utriculo e do saculo e as cristas am-
pulares de todos os canais semicirculares distintos
transmitem seus sinais•para o sistema nervoso central
por meio do novo vestibulococlear (oitavo par crania-
no), como a mostrado na Fig. 10-9.

FuncOes das Mdculas. As localizageles das, macu-
las nas paredes dos utriculos e dos saculos sffo mostra-
das na Fig. 10.11A, e sua estrutura microscOpica, na
Fig. 10-11C. Muitas celulas nervosas, chamadas "au-
las ciliadas", ficam situadas, nas bases das maculas.

A

Figura 10-11. Estruturas funcionais do aparelho vestibular.
(De Goss: Gray's Anatomy of the Human Body, Philadelphia,
Lea & Febiger, modificado de Kolmer por Buchanan: Func-
tional Neuroanatomy, Philadelphia, Lea & Febiger.)
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Dessas celulas projetam-se cilios para a massa gelati-
nosa que fica sobre a macula. Nessa massa, existem
numerosos granulos calcificados, semelhantes a osso,
as otocOnias, muito mais pesados que o liquido ou os
tecidos circundantes. Quando a cabeca é curvada para
um lado, o peso das otocOnias puxa os cilios para esse
lado, o que estimula os nervos. Essas celulas •ciliadas
ocupam posig6es e orientagOes diversas. Por conse-
guinte, urn grupo dessas celulas sera estimulado quan-
do a cabeca é curvada para a direita, outro grupo
quando curvada para. a esquerda e assim por diante.
Dessa forma, as maculas dos utriculos e dos saculos
fornecem aos mecanismos do equilibrio, no sistema
nervoso central, a informaga° necessaria para a mum-
tenga° desse equilibrio.

As maculas tambern ajudam a pessoa a manter,seu
equilthrio quando, subitamente, comega a se mover
para a frente, ou para um dos lados, ou em qualque
outra dingo linear. Quando comega a se mover para
a frente, a inercia das otocOnias faz com, que se mo
yam corn atraso, em relaga° ao movimento do resto
do corpo e, por conseguinte, os cilios sa° curvados
para tras. Isso causa a sensago de perda de equilthrio
por queda para tras. Como resultado, a pessoa, de for-
ma automatica, inclina-se para a frente para corrigir
esse desequilthrio, o que explica por que urn atleta se
inclina para a frente ao comecar a correr.

Por outro lado, quando se deseja desacelerar, deve-
se inclinar para tras. De novo, sab as otocOnias das
maculas que, automaticamente, iniciam essa inclinacp
para tras, uma vez que quando uma pessoa freia seu
movimento de progressap, o momento de suas °tog&
nias as conserva com deslocamento para diante, en-
quanto o resto do corpo esta parando. Isso curva os
ethos da macula para a frente, fazendo corn que a pes-
soa se sinta, como se estivesse caindo para diante,
ponta-cabeca. Como resultado, o mecanismo do equi

librio faz corn que, de modo automatic°, o corpo se
incline para tras.

Funcöes dos Canais Semicirculares. Os canakse-
micirculares tambem sab mostrados na Fig. 10-11A,
enquanto que a estrutura da crista ampular, o elemen-
to sensorial de cada canal, na Fig. 10-11B. Os tres ca-
nais semicirculares distintos ficam localizados, respec-
tivamente, nos tré's pianos do espaco, um no horizon-
tal e os outros dois em dois pianos verticais. Se uma
pessoa, subitamente, move sua cabeca em ulna dire-
cffo qualquer, o liquid() em urn desses canals semicir-
culares move-se atrasado em relagab ao movimento da
cabeca, pela inercia do liquido. Esse é o mesmo efeito
que se observa pela rotaga-o stIbita do copo corn a
agua: o copo roda, mas a agua fica parada. Conforme
o liquido se desloca no interior do canal semicircular,
ele flui contra a crista ampular, mostrada nas Figs.
10-11A e 10-11B, que e urn objeto semelhante a uma
valvula, localizada em uma das extremidades de cada
canal. Essa estrutura content tufos de cilios, que se
projetam de celulas ciliadas como as das maculas e,
curvando 'esses cilios em uma ou outra dirego, faz
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equilibria desde que se mova muito lentamente. Isso
é realizado, principalmente, por meio de informacao
proprioceptiva vinda dos membros e da superficie do
corpo, bem como da informacao visual, dos globos
oculares. Se ela comeca a cair para a frente, a pressao
na parte anterior de seus pes aumenta, estimulando os
receptores de pressao. Essa informacao transmitida
para seu encefalo ajuda a corrigir o desequilibrio. Ao
mesmo tempo, seus olhos tambem detectam a perda
de equilibrio e essa informacao, tambem, ajuda a cor-
rigir a situago.

Infelizmente, os sistemas visual e proprioceptivo
para a manutencao do equilibrio nab sao organizados
para uma acao rapida, o que explica por que a pessoa
sem seu aparelho vestibular deve-se mover com muita
lentidao.

corn que a pessoa tenha a sensacao de que sua cabeca
esta comecando a virar.

A informacao transmitida pelos canais semicircula-
res avisa o sistema nervoso sobre modificacdes na di-
recd.° do movimento que ocorram abruptamente.
Corn essa informacao sendo disponivel, a formacao
reticular bulbar pode corrigir qualquer desequilibrio
que possa ocorrer quando se esti dobrando uma es-
quina, mesmo antes que esse desequilibrio ocorra. Is-
so é especialmente importante quando se esti. mudan-
do de direcao rapidamente, durante o movimento, co-
mo ocorre ao se participar de um jogo rapido de qual-
quer tipo.

Funcao do Cerebelo no Equilibrio. Alan de
transmitir sinais para a formacao reticular bulbar, os
eariais l semiCirculares e as maculas tambem enviam in-
formacao para os lobos floculonodulares do cerebelo.
VistbqUe uma das principais funcOes do cerebelo e a
de predizer a posicao futura do corpo no espaco, o
up, sera discutido no capitulo seguinte, a funcao dos
bas floculonodulares e, provavelmente, a de predi-

er.quando vai ocorrer um estado de desequilibrio. Is-
so permite que os sinais corretivos apropriados sejam
'viados . para a formacao reticular bulbar, mesmo an-
es :que pessoa fique desequilibrada, o que evita que

ese: desequilibrio ocorra, ao inves de fazer tentativas
ata-corrigi-lo, depois de ter acontecido. As pessoas

mite perdem seus cerebelos perdem, tambem, a capa-
ciClade de predizer e, como resultado, devem realizar
Octos os movimentos corn grande lentidao, se nffo, em

caSO contrario, cairao.
Receptores Proprioceptivos do Pescoco e suas Re-
oes corn os Mecanismos do Equilibrio. Os apace-

os;; vestibulares detectam, apenas, a posicao da cabe-
ca e nab a do corpo, em relacao a atracao da gravida-
de Para traduzir essa informacao da cabeca para o,
resto do corpo, as relacifies da cabeca corn o corpo de-
vem ser conhecidas. Esse conhecimento a dado pelos
receptores proprioceptivos (receptores de posicao) do
pescoco. Por exemplo, quando a cabeca é curvada pa-
ra  os aparelhos vestibulares enviam informacOes
de que a posicao da cabeca, em relacao gravidade,
esta se modificando, mas, ao mesmo tempo, os pro-
prioceptores do pescoco enviam a informacao de que
a•cabepa esti ficando angulada, para tr4s, em relacao
ao resto do corpo. Os dois grupos de informacties se
anulam mutuamente, o que permite ao encefalo de-
terminar que a posicao do corpo, em relacao a gravi-
dade, nao se modificou, a despeito da curvatura da Ca-
beca. Por conseguinte, o grau de tensao dos diversos
mirsculos posturais permanece exatamente o mesmo.
Em outras palavras, os reflexos proprioceptivos do
pescoco sac) necessarios para o controle do equilibria
como o Sao os complexos reflexos iniciados pelos apa-
relhos vestibulares.

Proprioceptores Perifericos e Mecanismos Visuais
do Equilibria Se os aparelhos vestibulares tiverem
sido destruidos, uma pessoa ainda pode conservar seu

CONTROLE GLOBAL . DA
LOCOMOCAO

Pela discussao precedente, é possivel, agora, comecar
a construir o padrao global da locomocao. Primeiro,
a pessoa deve se sustentar contra a acao da gravidade.
Isso é realizado, em parte, pelo mecanismo do empu-
xo extensor da medula espinhal, que permite o estica-
mento dos membros quando a aplicada pressao sobre
a planta dos pes; alem disso, a formacao reticular bul-
bar tambem transmite sinais para os mitsculos exten-
sores, a fim de manter o corpo e os membros estica-
dos. 0 grau de enrijecimento das diferentes partes do
corpo, no entanto, é variado pelo sistema de equili-
brio, de modo que, quando uma pessoa tende a cair,
os rntisculos apropriados se contraem, para trazer de
volta o corpo a posicao ereta.

Uma vez que o corpo esteja sustentado contra a
nab da gravidade e mantido em estado de equilibria
a locomocao passa a depender apenas, de movimen-
tos ritmicos dos membros. Os circuitos ritmicos da
medula espinhal sac) capazes de produzir os movimen-
tos de vaivem, para frente e para tras, dos membros,
corn os movimentos dos membros nos lados opostos
do corpo sendo mantidos em oposicao de fase pelos
mecanismos da inibicao reciproca da medula espinhal.
Dessa forma, a maior parte das funcOes da locomocao
pode ser executada pela medula espinhal e pelo tron-
co cerebral, mas o cortex cerebral deve controlar essas
funcöes, de acordo corn os desejos do individuo.
Quando deseja se mover para a frente, ou parar, ou se
virar para urn lado, seu cortex motor e seus ganglios
da base, simplesmente, iniciam a acao, a interrompem
ou a modificam, por meio de sinais de comando. A
medula espinhal e o tronco cerebral fornecem as
Noes estereotipadas necessarias para a execucffo des-
ses movimentos. Desse modo, a energia das partes
conscientes do encefalo é conservada para a realizago
de outros feitos mentais.
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TEMAS PARA ESTUDO.

1. Descreva a anatomia funcional dos circuitos neuronais
da medula espinhal.

2. Descreva a funcffo do fuso muscular e do reflexo do fuso
muscular.

3. Explique a fungffo de ajuda por servomecanismo do fuso
muscular.

4. Explique a funcdb do reflexo tendinoso.
5. 'Como 6 que os reflexos medulares ajudam a sustentar o

corpo contra a acao da gravidade?
6. Qual 6 a importancia funcional do reflexo de flexSo e do

reflexo de extensgo cruzada?
7. Descreva os refiexos de marcha da medula espinhal.
8. Qual 6 a funcifo dos reflexos vesicais e retais?
9. Explique a fungEo da formagffo reticular bulbar na sus-

tentacffo do corpo contra a ago da gravidade e no pro-
cesso de equilibrio.

10. Descreva o aparelho vestibular e suas functies no equili-
brio estitico e no equilibrio durante o movimento.

11. Discuta o controle global da locomogEo.
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1 1
Controle da Atividade

Muscular pelo Cortex Cerebral,
pelos Ganglios e pelo Cerebelo

Resumo

As atividades motoras mais complexas do corpo sao controladas pelo cortex cerebral,
pelos ginglios da base e pelo cerebelo, corn essas três areas funcionando, quase que sem-
pre, em conjunto e nao isoladamente. Entretanto, a remocao do cortex cerebral, em
alguns a.nirnais inferiores, tern efeito muito pequeno sobre a capacidade do animal de
andar, de coffer e, .ate mesmo de lutar. 0 que eles perderam foi o carater proposital de
suas atividades motoras. No ser humano, por outro lado, o cortex cerebral 6 muito mais
desenvolvido e, de modo correspondente, parte consideravelmente major de nossas ativi-
dades motoras é controlada pelo cortex. A lesao do cortex no ser humano causa,.princi-
palmente, perda das capacidades funcionais das milos, dos dedos e das partes distais dos
bravos, embora os movimentos mais grosseiros do tronco, das pernas e dos ombros ainda
permanecam parcialmente intactos. Por outro lado, se os gdnglios basais sao gravemente
legados, ao mesmo tempo que o cortex o 6, mesmo os movimentos corporals grosseiros,
no ser humano, ficam muito prejudicados.

A area motora do cOrtex cerebral fica localizada no lobo frontal, imediatarnente d
ente do sulco central. A parte posterior dessa area motora, chamada de cortex motor.

primal-1o, controla miisculos individuais ou grupos de milsculos intimamente associados,
em especial os pequenos mitsculos das maos, dos dedos e da boca, o que permite Urn con-
trole bastante preciso. As partes mais anteriores dessa area motora, chamada de cortex
pre-motor, controlam a contragao coordenada de grupos musculares midtiplos, o que
permite a execucao de inumeras atividades motores de precisao.

0 cerebelo funciona em associacaO corn todas as outras areas motoras do sistema ner-
voso, inclusive corn o cOrtex motor, corn os gangflos basais e corn a medula espinhal, a
fim de coordenar principalmente, as contravtres musculares seqiienciais. 0 cerebelo possui
urn tipo especial de circuito neuronal que permite que os sinais sejam retardados por vd-
rias fractles de segundo. Por conseguinte, se se deseja realizar dois movimentos diferentes,
um em seguida ao outro, o cerebelo produz o retardo apropriado, entre as atividades mo-
toras seqiienciais. Por exemplo, durante o andar, cada passo consiste em movimentos se-
qiienciais da perna para a frente e para tras. Se o seqiienciamento nao a perfeito, a pessoa
perde seu equilfbrio, que e o que acontece, em termos precisos, quando o cerebelo e gra-
vemente lesado, condicao essa chamada de ataxia.

0 controle da palavra falada e urn exemplo especialmente interessante de controle mo-
tor de alta complexidade. As palavras que vao ser enunciadas nab sao escolhidas pelo
cOrtex motor mas, pelo contrario, pela parte do cOrtex sensorial chamada de area de
Wernicke, localizada, nas pessoas destras, na parte pOstero-superior do lobo temporal
esquerdo. A area de Wernicke transmite os sinais apropriados para a drea de Broca , loca-
lizada, nas pessoas destras, no cOrtex pre-motor esquerdo. Essa area funciona em asso-
ciacao corn o cOrtex motor primario, corn os ganglios basais e corn o cerebelo para contro-
lar as seqiiencias de contracOes dos mUsculos laringeos, orais e respiratOrios, necessarios
para a formacao das diferentes palavras.
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Figura , 11-1. Controle da atividade muscular pelo
NUCLEOS cOrtex motor, pelos ganglios da base e pelo
DA BASE cerebelo.
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Embora a maior parte das functies motoras do corpo
possa ser executada sem a participacffo dos centros
encefalicos superiores, uma das caracteristicas mais
distintivas do ser humano a sua capacidade de realizar
atividades musculares voluntarias extremamente corn-
plbxas. 0 ser humano pode executor as intrincadas
tarefas de falar, de escrever, de utilizar instrumentos
muito delicados e de conseguir realizar os padroes
especializados de movimentos necessarios para a
danca, para esportes, como o basquete e o futebol
e muitos outros. Todas essas atividades dependem
de alto grau de controle pelos centros superiores do
encefalo, em especial, pelo c6rtex cerebral, pelos gan-
glios basais e pelo cerebelo. 0 objetivo deste capitulo

o de explicar como esses centros superiores funcio-
nam em conjunto para permitir essas habilidades
especiais.

Organizacffo 136sica dos Centros Superiores
para o Controle Muscular

A Fig. 11-1 mostra as interacOes entre os centros en-
cefalicos para o controle muscular. Esses centros sac)
formados por quatro constituintes principais — a for-
mock) reticular bulbar, que foi discutida no capitulo
precedente, e outros tres, que seta° discutidos neste
capitulo (1) o c6rtex motor, (2) os ganglios da base
e (3) o cerebelo.

0 cortex motor tem posic-ao ligeiramente anterior
no cOrtex cerebral. ficando situado, imediatamente
a frente do sulco central. g essa area que desempenha
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o papel principal no controle dos movimentos preci-
sos e delicados.

Os ganglios da base ficam localizados na profundi-
dade dos hemisferios cerebrais e sac) formados por
grandes grupamentos neuronais, organizados para o
controle de movimentos semivoluntarios complexos,
como os de andar, os de fazer voltas, os de correr e o
desenvolvimento de posturas corporais para a realiza-
gffo de funcOes especificas.

O cerebelo tern situac10 posterior e inferior no
encefalo, ficando por tras do tronco cerebral inferior.
Como iremos ver adiante neste capitulo, o cerebelo se
comunica corn as outras areas motoras do encefalo
por meio de varios feixes neuronais volumosos. 0
cerebelo ajuda tanto o c6rtex motor quando os
glios basais na realizacao de suas funcOes. Principal-
mente, ele faz corn que os movimentos ocorram de
forma fluida e regular e nab irregular e aos arrancos.
Tambem faz com que os grupos de mdsculos atuem
em conjunto de maneira coordenada, de modo a
permitir graus muito precisos e muito delicados do
controle muscular. Em outras palavras, diferentemen-
te dos ganglios basais e do cOrtex motor, o cerebelo
nao diretamente responsavel pelo controle da ativi-
dade muscular, mas, pelo contrario, atua como
coadjutor para as outras duas areas.

Transmissao de Sinais Motores
para a Medula Espinhal

Feixe Corticoespinhal. 0 estudo deta1hado da
Fig. 11-1 mostrara que os sinais motores s'do trans-

Via extracorticoespinhal
para os miJsculos
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do mesencefalo

Via Extracorticoespinhal. A via extracorti-
coespinhal é formada por todas as outras vias neurais,
exceto a corticoespinhal, que transmitem . sinais- mo-
tores para a medula espinhal. Essas vias incluem, prin-
cipalmente, as vias corn origem nos gdnglios da base
e na formacäo reticular bulbar, como 6 mostrado na
Fig. 11-1. A Fig. 11-3 mostra a situacäo medular des-
ses diferentes feixes corn origem nas vdrias areas do
tronco cerebral e que transmitem os sinais extracorti-
coespinhais. Esses feixes incluem o feixe rubroes-
pinhal, dois feixes reticuloespinhais distintos, o feixe
tectoespinhal e o feixe vestibuloespinhal. Todos esses
feixes ficam situados em posicffo bastante anterior a
do feixe corticoespinhal.

Papel dos Segmentos Medulares
no Controle Motor

A

Piramide da medula
-- - oblonga

Figura .11 72..0 feixe corticoespinhal (tambem chamado de
feixe piramidal) por onde os sinais motores sao transmitidos
do :cortex motor para a medula espinhal. (Modificado de
Ranson e Clark: Anatomy of the Nervous System, 10a.
edicgO; Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1959.)

mitidos do encefalo para a medula espinhal por meio
de duas vias distintas, o feixe corticoespinhal e as vias
ex tracorticoespinhais.

0, feixe corticoespinhal a uma via direta corn ori-
gem no cortex motor e que passa, sem fazer sinapse,
ate a medula espinhal. A Fig. 11-2 mostra essa via em
maior detalhe, destacando ser formada por feixe defi-
nido de fibras nervosas que saem de cada metade do
cerebro. Na parte inferior do bulbo raquidiano e nos
primeiros segmentos medulares, as fibras de cada
lado cruzam para o lado oposto e, em seguida, descem
pelas duas regioes pOstero-laterais da medula espinhal.
Sua situacao medular, imediatamente lateral a ponta
posterior da substancia cinzenta, e mostrada na
Fig. 11-3. Dessa forma, o cortex motor na metade es-
querda do cerebro controla os mOsculos da metade
direita do corpo, enquanto o cortex motor direito
controla os mUsculos da metade esquerda.

As fibras nervosas do feixe corticoespinhal . e as da
via extracorticoespinhal terminam em estrutura neu-
ronal especIfica da medula espinhal. E 6 essa estru-
tura neuronal que envia os sinais diretos para os
mitsculos.

Vimos, no capItulo anterior, que os mecanismos
neuronais locais da medula s'ao responsaveis por
tos dos reflexos medulares que produzern atividade
muscular, mesmo na aus6ncia de sinais de origem en-
cefalica. Quando tambdm ocorrem esses sinais, eks
se combinam corn os transmitidos pelos nervos, senso-
riais que chegam a cada segmento medular, e a infor-
macffo combinada é utilizada pela estrutura neuronal
da medula espinhal para controlar a atividade mus-
cular. A Fig. 11-3 mostra essa estrutura neuronal in-
trinseca.

Motoneuremio Anterior e Interneurbnios.
zados na parte anterior da medula espinhal (mostra

Feixevestibuloespinhal

Figura 11-3. Convergencia de todas as diferentes vias moto-
ras sobre o motoneuremio anterior.
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dos na Fig. 11-3) existem muitos neurentios bastante
grandes que enviam axeinios calibrosos para fora da
medula espinhal, pelos nervos que vac, para os
culos. Esses neuremios sao os motoneuremios ante-
riores, e os nervos que passam para os mtisculos sao
os nervos motores. Deve ser notado-na Fig. 11-3 que
sinais de muitas origens diferentes sao impingidos so-
bre a superffcie do motoneurOnio anterior. Alguns
desses sinais o excitam, enquanto outros o inibem.
Dessa forma, o controle muscular é algo bem mais
complexo do que o simples envio de urn sinal que
sempre causa a contracao muscular.

A Fig. 11-3 tambem mostra numerosos neureinios
bern menores, os interneuremios, localizados nas por-
cOes centrais da substancia cinzenta medular. Esses
interneureinios recebem sinais de nervos sensoriais
aferentes, do feixe corticoespinhal, e dos feixes ex-
tracorticoespinhais e, por sua vez, transmitem sinais

a o motoneurOnio anterior. Embora alguns sinais
sijam transmitidos diretamente para o motoneuremio
anterior, sem passar pelos interneurOnios, de longe, a
maior proporcao dos sinais deve ser inicialmente pro-
cessada por essas celulas.

E` nos interneurOnios que muitos padroes de con-
trap) muscular sao determinados. Por exemplo, a
maior parte dos padroes dos reflexos medulares, des-
critos no capftulo anterior, é determinada por essas
celulas, corn o padrao do reflexo de flexao, do reflexo
de extensao cruzada, dos reflexos da marcha e os di-
versos reflexos autonOmicos.

Controle dos Motoneureinios Anteriores pelos Si-
nais Encefalicos. Quando os sinais encefalicos atin-
gem os interneuremios da medula espinhal, eles nao
provocam, de modo necessario, uma contracao mus-
cular. Pelo contrdrio, o sinal encefalico é, primeiro,
c-Tbinado corn sinais excitathrios e inibitOrios,
c...-andos de outras fontes. Se a preponderancia dessa
informacao 6 no sentido de causar uma contracao
muscular, entao essa contracao vai ocorrer, por outgo
lado, se nao favorece a contracao, o mitsculo pode
ficar como esti ou, entao, ser inibido.

Tambern e importante a capacidade dos sinais en-
cefalicos de "comandar" a estrutura neuronal da me-
dula para a realizacao de funcOes especificas. Por
exemplo, urn sinal de comando, corn origem no ence-
falo, poderia direcionar os musculos para a realizacao
dos movimentos de marcha. Em resposta, o mecanis-
mo interneuronal para a execuca-o dos movimentos
da marcha e posto a funcionar. E esse mecanismo
que, em realidade, causa as diferentes contracbes mus-
culares necessarias a marcha; o sinal de comando do
encefalo, por outro lado, pouco tern a fazer no con-
trole dos mitsculos individuais, mas comanda, apenas, a
medula para a realizacao da funcao adequada.

Se o leitor permitir agora que sua imaginacao va-
gueie livremente, logo compreendera como os sinais
motores encefalicos podem comandar a medula es-
pinhal na execucao de muitas tarefas motoras corn-

plexas sem que chegue, por vez alguma, a excitar di-
retamente um tinico mitsculo. E, entretanto, .6, por
vezes, importante fazer corn que urn imico mtisculo
contraia, o que tambdm pode ser efetuado. Sao os
sinais que passam pelo feixe corticoespinhal, nao os
que passam pela via extracorticoespinhal, que pos-
suem essa capacidade de fazer corn que um imico
mUsculo contraia, como sera discutido, em maiores
detalhes, adiante, neste capitulo.

FUNCAO DOS GANG LIOS
BASAIS

Agora que jä descrevemos os mecanismos neuronais
gerais para o controle encefalico da funcao mus-
cular, vamos voltar para os centros superiores, a fim
de descrever algumas das caracterfsticas especiais des-
se controle. Para comecar, vamos considerar as fun-
Goesdos ganglios da base. Esses ganglios da base sao
formados por grandes massas de neuremios, localizo-
das na profundidade da massa cerebral e na parte su-
perior do mesencdfalo. Foram mostrados na Fig. 11-1,
e a multitude de suas conextles corn outras regioes do
sistema de controle motor é mostrada na Fig. 114
Essa multitude de conexOes permite que os ganglion
da base controlem a maior parte dos movimentos cor-
porais estereotipados e subconscientes que, muitas
vezes, envolvem a. contracao simultanea de muitos

SUBTAL AMO

SUBSTANCI
NEGRA

NUCLE
RUBRO

CEREBELO

FORM/1CA°
RETICULAR

viüscuLos

Figura 11-4. Interconexbes dos ganglios da base corn as ou-
tras panes do sistema motor.
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grupos musculares, dispersos por todo o corpo. Em-
bora nao seja possivel a descricao dos ganglios da base
em detalhe, os mais importantes deles sao o nticleo
caudado, o putame, o globo palido e o aide() subta-
läniico. Alden deles, dois niicleos mesencefalicos, a
substinda negra e o axle() vermelho, funcionam em
associacao muito intima com os ganglios basais cere-
brais e, portanto, sob o ponto de vista funcional, po-
dem ser considerados como integrando o sistema dos
ganglios da base.

Controle dos Movimentos Subccinscientes pelos
GangHos Basais. Antes de se tentar discutir a fun-
cao dos ganglios basais no homem, devemos comentar,
de modo resumido, o que se conhece de suas funcoes
em animais inferioros. Nas ayes, por exemplo, o
cortex cerebral 6 muito pouco desenvolvido, enquan-
to os, ganglios da base o sao muito. Esses ganglion
roalizam,, de forma essencial, todas as funcoes moto
ras,aa:thesmo controlando os movimentos volunta-
dos. No gato e,.em menor grau, no cao, a remocao do

itex!cerebral nao interfere diretamente corn a capa-
cidade . de andar, de corner perfeitamente bem, de lu-

r,' de ter raiva, de ter periodos alternados de sono e
e vigi7ia e, ate mesmo, de participar, de forma natu-

O.ativiclades sexuais. Entretanto, se a maior parte
ios da base for destrulda, apenas persistem

ontos estereotipados grosseiros e que sao con-
trolados pelas areas mais primitivas do tronco cere-
bral. especialmente pela area reticular bulbar, descri-
us no, capitulo precedente.

Oser . humano, muitas das funcoes potenciais dos
ids basais sao suprimidas pelo cortex cerebral,
se o cOrtex cerebral 6 destruido em urn ser huma-

o muito jovem, muitas funcoes voluntarias ainda
em se desenvolver. Essa pessoa nunca sera capaz

e apresentar movimentos muito precisos, especial-.
mcnte . das macros, mas podera aprender a andar, a con-
serval. seu equilibria a realizar quase todos os tipos
de movimentos posturais e a executar muitos movi-
Mentos subconscientes. Por outro lado, a destrUicdo
da maior parte do mideo caudado quase que paralisa
totalmente a metade oposta do corpo, exceto por.
alguns movimentos reflexos estereotipados, integra-
dos a nivel da medula espinhal ou do tronco cerebral.

conscientemente como tambem os subconscientes,
alem de participar no controle global dos movi-
mentos corporais.

2. 0 putame funciona em conjuncab com o
caudado no controle dos movimentos intencionais
grosseiros, Esses dois micleos tamb6m funcionam
em cooperacao corn o cOrtex motor para contro-
lar muitos outros padres de movimento, provavel-
mente, ate mesmo alguns .dos padrOes utilizados
em atividades atl6ticas e tecnicas, de alta comple-
xidade e que exigem muita habilidade.

3 0 globo pcilido, provavelmente, controla o posi-
cionamento "de fundo" das grandes pales do cor-
po, quando uma pessoa comeca a executar urn pa-
drao complexo de movimento. Isto 6, se uma pep
soa deseja executar uma funcao muito precisa corn
uma de suas maos ela, posiciona seu cor-
po de modo apropriado e, em seguida, tensiona os
masculos da parte superior do braco. Essas funcOes
sao consideradas como tendo origem, principal-
mente, no globo palido.

4. 0 'video subtakimico e suas areas associadas con-
trolam, possivelmente, alguns aspectos do pro-
cesso da marcha, e, talvez, outros tipos de movi-
mentos corporais ritmicos grosseiros.

Controle Muscular Anormal, Associado
a Lesbes dos GAnglios
da Base

Embora nao sejam conhecidas, corn precisao, todas as
funcoes dos ganglios da base, podemos identificar
muitas anomalias que ocorrem quando partes dos On-
glios da base sao lesadas; as principals sao:

Coreia. A cordia a uma condicalb caracterizada
por seqiidncias de movimentos musculares ndo-con-
trolados e ao acaso, ocorrendo uma apOs outra. A
progressao normal dos movimentos 6 impedida de
ocorrer. Pelo contrario, a pessoa pode executar urn
padrao de movimentos por alguns segundos e, subita-
mente, passar para outro padrao completamente di-
ferente, como, por exemplo, a transicao de movi-
mento direto do braco para a frente para movi-
mento de rotacao e, em seguida, para movimento
em chicotada, isso passando para outro pada°, re-
petitivamente, sem •qualquer intervalo. Esse quadro é
decorrente de lesao difusa do mkleo caudado e do
pu tame.

Atetose. A atetose e caracterizada por movi-
mentos lentos e contorcidos das partes perifdricas do
corpo. Por exemplo, a mao ou o braco podem apre-
sentar movimentos semelhantes aos de urn verme que
se contorce, como o entortamento do bravo para um
lado, em seguida para o outro e, depois para tras e
para a frente, corn esse padrdo sendo repetido indefi-
nidamente. A lesdo causal esta quase sempre localiza-
da no globo pcilido.

Funciies dos Diferentes
Gánglios da Base

Infelizrnente, conhece-se muito pouco sobre as fun-
coes de cada urn dos ganglios da base, a nao ser o fato
de que atuam em conjunto. de forma muito interde-
pendente, na execucao de muitos dos movimentos
subconscientes. Os dados seguintes representam
os fatos mais importantes que sao' conhecidos sobre
as funcoes de cada urn dos diferentes ganglios da base:

1. 0 mkleo caudado controla os movimentos inten-
cionais grosseiros do corpo, tanto os que ocorrem
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Hemibalismo, 0 hemibalismo 6 a sucessao in-
controlavel de movimentos amplos de grandes partes
do corpo. Por exemplo, uma perna pode, subitamen-
te, dar urn chute para a frente e isso pode ser repeti-
do a cada poucos segundos, ou uma vez ern muitos
minutos. A lesao causadora desse quadro esta no
subtalamo.

Doerica de Parkinson. Essa doenga 6 caracteri-
zada por tremor e por rigidez da musculatura em
areas difusas ou restritas do corpo. 0 paciente tipico
corn quadro completo da doenga de Parkinson anda
curvado como urn macaco, exceto que seus musculos
estao, obviamente, muito tensos, sua face 6 como se
fora uma mascara e ele se balanga todo, por tremor
violent°, corn freqiiencia de 6 a 8 por segundo. Con-
tudo, quando tenta executar urn movimento volunta-
rio, esse tremor diminui ou chega a cessar temporaria-
mente. Essa doenga a decorrente da destruigao da
substancia negra, um dos ganglios da base "funcio-
nais" de situagao anterior no mesenc6falo.

Formagao
de palavra

Figura 11-5. Representagffo dos diversos musculos do corpo
no cortex motor e localizagdo das outras areas corticais, res-
ponsaveis por certos tipos de movimentos motores.

cOrtex situado proximo a linha media, enquanto os
musculos das partes superiores do corpo sac) contro-
lados pelo cOrtex de situacdo bem mais lateral, Des
sa forma, existe correspondencia ponto-a-ponto entre
o cOrtex motor e musculos especificos, em todo o
corpo. E por meio de sinais com origem em plies
definidas do cOrtex motor que os movimentos
dos ou distintos de musculos determinados sat) oie
cutados e que, algumas vezes, implicam apenas urn
Mile° mdsculo ou, mais freqtientemente, grupo de
musculos intimamente relacionados,

FuNcAo DO CORTEX MOTOR NO
CONTRO LE DOS MOVIMENTOS
MUSCULAR ES

Conforme se progride em diregao aos niveis mais altos
do controle motor, representado pelo cortex cere-
bral, os tipos de movimentos que sac) controlados
adquirem novas qualidades. Primeiro, ntimero muito
maior de movimentos de precisao pode ser executado,
em particular, movimentos precisos da mao e que nab
sdo controlados por nenhurn dos centros inferiores.
Segundo, os movimentos sao, preponderantemente,
do tipo aprendido e nab do tipo estereotipado. E, fi-
nalmente, a grande maioria dos movimentos muscula-

Jres controlados pelo cOrtex cerebral sacs do tipo cons-
ciente e ndo do tipo subconsciente.
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Cortex Motor

A area do c6rtex cerebral que esta mais diretamente
relacionada corn o controle muscular a area mostra-
da na Fig. 11-5: o cortex motor. Fica localizada ime-
diatamente a frente do sulco central do cdrebro, que é
urn sulco profundo que separa a metade anterior do
cerebro da metade posterior. Esse sulco tambem sepa-
ra o c6rtex motor do cOrtex sensorial somestesico, si-
tuado imediatamente por tras desse sulco.

A estimulacdo de area, corn a dimensdo de urn
ponto, do cOrtex motor, faz corn que urn mdsculo
determinado ou grupo especIfico de musculos inti-
mamente relacionados, da metade oposta do corpo,
contraia. As Figs. 11-5 e 11-6 mostram os pontos do
cortex motor para o controle de musculos nas dife-
rentes .partes do corpo. Deve ser notado que os mus-
culos da parte inferior do corpo sab controlados pelo

Figura 11-6. Grau de representagäo dos diferentes musculos
corporais no cortex motor primirio. (De Penfield e
Rasmussen: The Cerebral Cortex of Man, Nova Iorque,
The Macmillan Co., 1968.)
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Controle dos Movimentos de Precis5o
pelo Cortex Motor
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Grau de Representacao dos Diferentes Mdsculos
no C6rtex Motor. Nem todos , os mdsculos tem o
mesmo grau de representac -ao no cortex motor. Por
exemplo, a estimulacao de um dnico e pequeno ponto
na, regiao do tronco do cOrtex motor pode provocar
a 'contragao de mdsculos de grande area das costas,
enquanto que a estimulacao da mesma quantidade de
tecido cortical, na area de um dedo, poderia causar
apenas a contracao de um pequeno mdsculo do dedo
correspondents. A Fig. 11-6 mostra, de forma es-

, quernatica, os diversos graus de representacao de dife-
rentes tipos de mdsculos, ilustrando o fato de que o

:au 'de representacao dos mdsculos do polegar, dos
outros dedos, da boca e, ate do pescoco, a cerca de
100 . vezes maior que a dos mdsculos do tronco. Essa
representacao .especial da ma° permite que o cOrtex
cerebral controle, corn fidelidade extrema, pratica-

. riente todos os movimentos finos e aprendidos das
, dos, o'que representa uma capacidade especifica do
ser humano e de outros primatas superiores. Por
outro: .lado, o elevado grau de representacao das
regiOes da, boca e da garganta explica a capacidade do
ser huniano de falar, uma capacidade que nao foi atin-
gida; de,,forma significativa, por qualquer outro ani-
malnferior ao homern

Essencialmente, todos os movimentos de precis-do
exeetitados pelo ser humano sac) movimentos aprendi-,.
doS.' . Ainda mais, a maioria dos movimentos de preci-
saq.'.riecessita do funcionamento de musculos iso-

amente, durante, pelo menos, parte do movimen-
o, o que implica controle muscular pelo cOrtex

motor.

Aprendizado de Movimentos de Precisäo. Todos
sabemos qua6 canhestra uma pessoa pode ser quando
comeca a aprender urn movimento de alta precisao.
Por exemplo, uma crianca que esteja aprendendo a
escrever as letras, trabalha meticulosamente no tracar.
todas as curvas e linhas. Isso é um procedimento len-
to e quase doloroso, necessitando de muitos erros e
tentativas. Durante todo o tempo, o sistema nervoso
sensorial avalia o grau de sucesso. Os sinais sensoriais,
que sac) levados em conta, incluem os da informacao
visual, da informacao somestesica, da informacao
auditiva e de todos os outros tipos de informacao
que podem ser dteis na determinacao de se o ato
motor foi bem-sucedido. ApOs urn grau minim° de
sucesso inicial, as tentativas subseqdentes de execucao
da tarefa, combinadas corn os sinais sensoriais correti-
vos, levam a realizando perfeita. Dessa forma, o sis-
tema sensorial desempenha grande papel no estabe-
lecimento de todas as funcOes motoras de precisao e
aprendidas no encefalo.
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Estabelecimento da Execucao Rdpida de Movi-
mentos Estereotipados de Precisao — o Conceito de
"Area Pre-Motora". Conforme se vai ficando cada
vez mais habil na execucao de determinado ato apren-
dido, consegue-se, tambem, velocidade cada vez maior
nessa execucao. Algumas vezes, e importante que esse
ato seja mais rapid() do que o tempo necessario para o
r.etorno da informacao sensorial para o encefalo. Por
exemplo, ao jogar basquete, a pessoa realiza muitas
funcOes motoras varios milissegundos antes de receber
a informacao de feedback do sistema sensorial, que o
informa se esta ou nao realizando o ato motor corn
perfeicao.

Para realizar esses atos que sao muito rapidos, o
cortex cerebral • desenvolve urn repertOrio de "pa-
droes" de atividades motoras. Esses padroes podem
ser mobilizados pela parte "pensante" do cerebro e,
uma vez iniciados, causarao conjunto discreto de mo-
vimentos musculares, que ocorrerao em seqddircia or-
denada. Por exemplo, quando a pessoa esta escreven-
do rapidamente, ela simplesmente ativa o padrao de
uma letra, em seguida o de outra e assim por diante,
ate que cada, palavra seja escrita. A maioria das pes-
soas, as vezes, ativa o padrao da letra errada e escreve
toda a letra antes que reconheca ter escrito a letra
errada. Dessa forma, a escrita de uma .letra ou de
uma fras,e na realidade, a ativacao de uma seqden-
cia de padres de atividade motora.

A parte especifIca do cerebro que é utilizada no ar-
mazenamento dos padroes de atividade nab é conhe-
cida. Provavelmente, inclui, em termos majoritarios,
o pr6prio cOrtex motor, algumas das areas sensoriais
e alguns dos centros motores mais profundos, como
os ganglios da base. De importdncia especial é uma
area com 1 a 3 centimetros de largura, situada na
parte mais anterior da area motora do cOrtex cere-
bral. A estimulacao eletrica de pontos distintos nessa
area, com muita freqdencia, produz padroes de movi-
mentos de precisao, em especial das maos. Tambem
ficam localizados nessa area centros para o controle
dos movimentos dos globos oculares e para a forma-
cao das palavras, durante a fala. As areas para o con-
trole de algumas dessas funcOes sao indicadas na
Fig. 11-5. Essas areas sal), muitas vezes, englobadas
em urn cortex pre-motor e sao, geralmente, descritas
como a parte do cerebro que é capaz de produzir
movimentos aprendidos que podem ser executados
corn extrema rapidez.

Papel do Sistema Nervoso Sensorial no Controle de
Movimentos Muito Complexos. Já ficou claro, da
discussao das habilidades motoras aprendidas, que a
parte sensorial do encefalo desempenha papel princi-
pal no estabelecimento dessas habilidades. Mas, alem
de participar no estabelecimento dessas capacidades
motoras, as atividades motoras mais complexas nunca
podem ser executadas satisfatoriamente na auséncia
do sistema sensorial, visto que essas habilidades ne-
cessitam de seqdência sucessiva de padroes de movi-
mento e o local da memOria para o controle dessas
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seqiiencias fica localizado -nos mecanismos de memo-
ria do sistema sensorial. Por exemplo, a area sensorial
da Fig. 11-5, marcada com "escolha de palavras", fica
na regia-o cerebral da drea de Wernicke, ou area
gnevica, que foi descrita no Cap. 9. 3 al que uma pes-
soa integra a informaca-o sensorial de todas as origens
para conseguir o significado completo. Af, tambem,
a pessoa estabelece os pensamentos e as palavras que
deseja exprimir tanto na linguagem falada como na es-
crita. Dessa forma, a seqiiencia de palavras que expri-
me urn pensamento a determinada, em senso estrito,
pela parte sensorial do cOrtex.

COORDENACAO DOS MOVIMENTOS
MOTORES PE LO
CEREBELO

Ate aqui, discutimos o controle motor sem levar em
conta o papel que 6 desempenhado pelo cerebelo. En-
tretanto, para urn movimento produzido por sinais
corn origem na area reticular bulbar, nos ganglios da
base, ou no cOrtex cerebral, o cerebelo sempre de-
Sempenha papel importante na contracao coordenada
dos musculos individuals. As bases da funcao cerebe-
lar sao as seguintes:

Os movimentos de partes do corpo sao muito afe-
tados por sua in6rcia e por seas =mentos. Isto 6, urn
rnembro necessita de certa for-9a para que comece a se
mover, mas, uma vez que tenha comecado, continua
a se mover ate que forca em oposicaO o faca parar.
Nem o cOrtex cerebral nem os ganglios basais estao
organizados para levar esses fatos em consideracao.
Pelo contrdrio, o cerebelo faz os ajustes automaticos
que impedem esses fatores de distorcer os padrOes de
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atividade. 0 cerebelo, cujas fibras aferentes e eferen-
tes sao mostradas na Fig. 11-7, tern localizacao pos-
terior ao tronco cerebral. Recebe sinais dos recepto-
res proprioceptivos lopalizados em todas as articula-
cOes, em todos os mitsculos, nas areas de pressao do
corpo e em qualquer outro ponto de onde pode ser
obtida informacao sobre o estado ffsico do corpo.
Tambem, sinais sao transmitidos para o cerebelo a
partir do aparelho do equilfbrio no ouvido e, ate mes-
mo, dos olhos, a fim de definir a relacffo visual do cor-
po a seu ambiente. Finalmente, a cada vez que o
tex motor, os ganglios da base ou a formacab reti-
cular do tronco cerebral envia sinais para os infiscalos,
urn conjunto em duplicata de sinais 6 enviado para ;o
cerebelo, ao mesmo tempo. Em resumo, o cerebelo
6 o centro coletor de todas as informacOes possf
veis sobre o estado ffsico instantaneo do corpo.

A Fig. 11-7A mostra os principais feixes de .fi.
bras que transmitem os varios . tipos de informa*
para o cerebelo. Esses feixes incluem (1) os feixes
espinocerebelares, que transmitem informacaO prly.
prioceptiva corn origem no corpo; (2) a via cerebro
pontocerebelar, que transmite informacao motora,dos`
cortices motor e pre-motor para o cerebelo; (3)
feixe olivocerebelar, transmissor deimpulsos dos g
glios da base; (4) o feixe vestibulocerebelar, que trans
mite impulsos corn origem no aparelho do equilfbrio
e (5) o feixe reticulocerebelar, que transporta infor
maclo a partir do tronco cerebral.

Uma vez que o cerebelo tenha coligido sua infor
macao sobre o estado ffsico do corpo, ele transmite
o resultado de sua analise para outras areas do ence
falo, pelas vias mostradas na Fig. 11-7B, que incluem
especialmente, (1) o feixe fastigiorreticular, que
do cerebelo para muitas das estruturas do tronco ce.

Wide° dentado

Para o talamo •

Nticleo rubro

Ret fculo
do mesencefalo

Pedimculo
cerebelar superior

Feixe fastigiorreticular

Wide° fastigial

Feixe fastigiorreticular

Paleocerebelo

B

Feixe cerebelo-
talamocortical

Figura 11-7 (A), Feixes aferentes para o cerebelo. (B), Feixes eferentes do cerebelo.
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rebral e (2) o feixe cerebelo-talamocortical e feixes
correlatos, que passam para o talamo e dal para as re-
gibes motoras do cOrtex cerebral e dos ganglios basais.

Controle por Feedback da Funcão Motora. 0 ce-
rebelo atua como urn mecanismo de feedback no con-
trole dos movimentos musculares, iniciados pelo cOr-
tex motor e pelos ganglios da base. Isso é mostrado,
para o cOrtex motor, na Fig. 11-8 e foi mostrado,
para os ganglios basais, na Fig. 114. A Fig. 11-8 mos-
tra que o cerebelo recebe informagao, originada no
cOrtex, dos movimentos musculares que o cortex
pretende realizar, enquanto que, ao mesmo tempo, re-
ceben.d.o a informagao proprioceptiva diretamente do
corpo'  dos movimentos que foram exe-
eutados de verdade. ApOs comparar a execugao pre-
tendida corn a que foi realizada, sinais "corretivos"
sao enviados de volta ao cOrtex motor, a fim de fazer
,lorn que o movimento realizado fique de acordo corn

que foi . pretendido. Efeitos semelhantes tambem
ocorrern no sistema dos ganglios da base.

iUgumas das fungOes especIficas do cerebelo in-
cluem d's 'seguintes:

uncio 'Amortecedora do Cerebelo — Tremor na
ta Cerebelo. Quando uma pessoa move rapi-

— Cortex motor

Area
pre- ora

Cerebelo
anterior

TAlamo

Pore

Medula espinhal

Nervo
motor

. /
Mdsculo proprioceptor

Figura 11 -8. Circuitos de feedback do cerebelo, para o amor-
tecimento dos movimentos motores.
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damente sua man para que ocupe uma nova posica-o,
ela pode, em condig-Oes normais, dete-la no ponto
exato que a desejado, mas sem o cerebelo isso nao
pode ser realizado. Se o cerebelo foi removido, o mo-
mento do braco o 'leva ate ponto adiante do dese-
jado, quando alguma outra parte do sistema sensorial,
que nab o cerebelo, detecta que ja passou do ponto
projetado. Os olhos e os mecanismos proprioceptores
do cOrtex somestesico, finalmente, identificam a
ultrapassagem e p6em em agao forgas musculares em
'oposigao que tendem a trazer a mao de volta ao pon-
to desejado. De novo, d gerado momento durante esse
movimento de retorno e a mao move-se aldm do que
necessario. Mais uma vez, os mecanismos sensoriais
detectam a ultrapassagem e fazem corn que a mao se
aproxime do ponto desejado. Gradualmente, as ul-
trapassagens sucessivas ficam menores ate que, por
fim, a mao atinja o ponto desejado. Entretanto, atd
que isso acontega, a mao passa por urn perfodo de os-
cilacao, chamado de tremor "voluntario", por ser ini-
ciado por movimento muscular voluntdrio.

Para impedir esse efeito do momento, o cerebelo
coleta informagao das partes m6veis do corpo, en-
quanto elas estao em movimento. Entao, mesmo
antes que cada uma das partes atinja seu destino, o
cerebelo envia sinais de feedback para o cOrtex motor
e para os ganglios basais, a fim de iniciar as contragries.
"frenadoras" apropriadas dos nuisculos opositores
que lentificam e param o movimento no ponto dese-
jado. Esse mecanismo global que impede a ultrapassa-
gem d chamado de funcao de amortecimento do ce-
rebelo.

Ataxia. A falta da fungan amortecedora do cere-
belo produz a condlgao de ataxia, que significa a con
tragao incoordenada dos diversos mdsculos. Por
exemplo, se uma pessoa que perdeu seu cerebelo ten-
to coffer, seus pds ultrapassarao os pontos no solo ne-
cessarios a manutengao do equiltbrio e ela ira cair.
Mesmo quando anda, sua marcha sera grandemente
afetada, dado que a colocacao de seus pds nunca sera
muito precisa; ela se inclina, primeiro, para urn lado,
em seguida compensa em demasia para o outro lado e
deve entao corrigir de novo e de novo, o que a fail
ter uma marcha oscilante. A ataxia tambem pode
ocorrer nas macros e pode ser tao intensa que fica im-
possivel a pessoa escrever, martelar um prego ou rea-
lizar qualquer movimento de precisao sem que ocorra
a ultrapassagem.

A Funcao Preditiva do Cerebelo. Outra fungao
cerebelar, intimamente associada a funcdo de amorte-
cimento 6 sua capacidade de predizer a posic-ao das di-
versas partes do corpo. Quando a perna esta se mo-
vendo muito rapidamente, enquanto a pessoa corre, o
cerebelo, atuando em conjuncao corn o cortex so-
mestesico, podera predizer onde a perna estara a cada
instante, durante alguns centesimos de segundo adian-
te. por causa dessa predigo que a pessoa pode en-
viar sinais apropriados para os mfisculos da perna, di-
rigindo o membro para o ponto do solo onde o p6 de-

Formacdo
bulborreticular

Bulbo
edula oblonga)
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verd tocar a fim de impedir a queda para urn lado ou
para outro.

Essa fungao preditiva tambem é aplicada as rela-
gOes do corpo corn os objetos que o cercam, pois, sem
o cerebelo, tuna pessoa riff() pode prever, corn preci-
sao, ao correr ern diregao a uma parede, quando ird
tocd-la. Macacos, em que foram removidas partes do
cerebelo, ao correrem em diregao a paredes, por nao
poderem predizer quao rapidamente estao se aproxi-
mando delas, batem contra elas com grande forga e
velocidade.

Fungao de Equilfbrio do Cerebelo. Uma parte
especifica do cerebelo, localizada em sua extremidade
mais inferior, o lobo floculonodular, esta relacionada
corn o equilibrio corporal — isto 6, corn a manuteh-
gao do corpo ern posigao ereta, contra o sentido da
acao da gravidade. °taros aspectos do mecanismo do
equilThrio foram discutidos, em detalhe, no capf-
tulo anterior. Os sinais do equilfbrio sao transmitidos,
a partir do aparelho vestibular, para os micleos vesti-
bulares e reticulares do tronco cerebral e, por meio do
tronco cerebral, para o lobo floculonodular do cere-
belo. Esse lobo ajuda a pessoa a antecipar que ird per-
der seu equilibrio quando modifica a diregao de seu
movimento e corrige esse movimento, antes do tem-
po, impedindo que isso ocorra. Quando os lobos
floculonodulares de uma pessoa sao destrufdos, essa
pessoa perde essa capacidade de predizer que ird per-
der seu equilibria ao mudar de diregao, de modo que
ter& de realizar todos os seus movimentos corn lenti-
dao maior do que o normal. Um tipo especial de
tumor, o meduloblastoma , ocorre, corn muita fre-
qii4ncia, na regiao floculonodular do cerebelo •de
criangas muito jovens, e a primeira indicagao de que a
crianga tern tumor desse tipo 6, muitas vezes, a ten-
dencia da crianga a perder seu equilfbrio.
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fontes e, ern especial, dos mideos da protuberdncia e
reticulares do tronco cerebral. Agora, deve-se,.
tamb6m, notar duas outras caracterfsticas desse cir-
cuito neuronal. Primeiro, as fibras trepadoras e mus:
gosas enviam ramificigOes diretas para as celulas dos
nficleos profundos, que os vao excitar. Assim, logo
que um movimento muscular 6 iniciado pelas areas de
controle motor do cerebro e do tronco cerebral, sinais
aferentes chegam ao cerebelo imediatamente, exci
tando as celulas dos nftcleos cerebelares profundos.
Os sinais eferentes dessas celulas retornam, de modo
quase instantaneo, para o tronco cerebral e para a via
talamocortical-gdnglios da base, que se destina ao
cOrtex motor e aos ginglios basais para reforgar os si.
nais excitatOrios originals, transmitidos pelas areas do
controle motor. Dessa forma, no lado da estimula-
gao motors, a atividade cerebelar sustenta intensa-
mente os movimentos musculares.

A segunda caracterfstica importante do circuito
neuronal do cerebelo e o numero imenso de fibras
nervosas muito delgadas, situadas na cam* mole
Mar na superficie prOpria do cortex cerebelar. Essas
fibras t6m diarnetro tao pequeno que a velocidade
corn que conduzem impulsos 6 extremamente Iota.
Por conseguinte, elas formam urn circuito de retardo.
Quando os sinais que trafegam por essas fibras atin-
gem, eventualinente, as celulas de Purkinge, eisas.c6-
lulas, por sua vez, enviam sinais inibitOrios para as ce-
lulas dos nucleos profundos, o que desliga os, sinais
eferentes cerebelares. Como resultado, apOs urn certo
retardo, os sinais excitatOrios iniciais do cerebelo sac)
desligados.

Dessa forma, o cerebelo sustenta os movimentos
motores logo em seu infcio mss, apOs urn tempo de
retardo muito preciso, ele, de forma muito seletiva,
os inibe. Essa inibigao retardada 6 considerada como--
representando a funcao amortecedora do cerebelo' e

Circuito Neuronal 136sico
do Cerebelo

Ate este ponto, descrevemos as fungOes do cerebelo
em, termos gerais. Mas, qual 6 o circuito neuronal do
cerebelo que permite a execugao de suas fungOes inte-
grativas? Os elementos basicos essenciais desse circui-
to Sao mostrados na Fig. 11-9.

Na parte direita da figura sao mostradas as diferen-
tes camadas do cortex cerebelar e, na profundidade,
os nkleos cerebelares profundos. Na parte esquerda,
sao mostradas as principais conexOes neurais cerebe-
lares, tanto dos micleos como do cOrtex cerebelar. As
celulas representadas em preto, corn contorno cheio,
sao inibitOrias, como, por exemplo, a celula de
Purkinge; as demais sao excitatOrias.

Deve ser notado que existem dois tipos de fibras
aferentes, para o cerebelo: o das fibras trepadoras,
partindo da oliva inferior do bulbo raquidiano, e o
das fibras musgosas , corn origern em todas as outras
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(Todos os outros aferentes

exceto o Oliver)

SAIDA

Figura 11-9. 0 circuito neuronal basico do cerebelo, mostran-
do os circuitos excitatOrios em linhas claras. A direita, sac)
mostradas as fres camadas do cortex cerebelar e os micleos
profundos.
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Area p re -motora Area motora

Lobos frontais

Figura 11-10. Vias cere-
braiS para a comunicacao,
rnostrando a recepgad de
pensamentos pelas vias

e auditivas e o contro-
le da palavra falada pelas
Vias motoras.
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( na area de Broca
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interpretados na
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possivelmente, e o intervalo de tempo entre a eferen-
cia exCiratOria inicial e a eferencia inibit6ria secunda-.
la (pp

. permite ao cerebelo o desempenho de suas
sas fungOes preditivas.

ONTROLE DA LINGUAGEM FALADA

Ulna das caracteristicas principais dos seres humanos,
que destaca de todos os outros animais, e a sua
capacidade de se comunicar tins com os outros. Essa. ,
capacidade depende de duas funcOes neurais, extre-. ,
mamente • desenvolvidas, e que nab ocorrem em
lcithuMa outra especie animal, inclusive nos grandes

acacos Essas duas capacidades sdo a de interpretar
a -lirigUagem falada e a de traduzir pensamentos em
linguagern. Essas funcOes comunicativas necessitam
do mais alto grau de perfeicao na operacffo de quase.
todas- as partes do cerebro. Por conseguinte, uma des-

. cricffo do ato de comunicacab inclui uma reviao geral
de todas as fungOes integrativas do componente cere-
bral do sistema nervoso central. As principais areas do
cOrtex cerebral que tern relacao corn o processo de
Comunicaca6 sab mostradas na Fig. 11-10.

Interpretacab das Ideas que Sao Comunica-
das. As ideias Sao, em geral, comunicadas de uma
pessoa a outra, por mein de sons ou de palavras es-
critas. No caso dos sons, a informacaTo chega ao
cortex auditivo primario , mostrado na parte supe-
rior do lobo temporal, como 6 mostrado na Fig.
11-10. Em seguida, os sons sa-o interpretados como
palavras e as palavras como frases nas areas associativas
auditivas. Essas frases sap interpretadas como pensa-
mentos na area de Wernicke. De modo semelhante,
as combinacOes de letras, vistas pelos olhos, sffo in-
terpretadas como palavras e as palavras como frases
nas areas associativas visuais, e as frases, de novo, vi-

ram pensamentos na area de Wernicke, como foi dis-
cutido em maiores detaches no Cap. 9.

FuncOes Motoras da Linguagem Falada. A area
de Wernicke tambem desenvolve os pensamentos
que uma pessoa deseje comunicar a outra. Nessas con-
dicOes, atua em associag ado corn a parte mais lateral do
cortex sensorial somestesico para iniciar seqiiencia de
sinais, cada sinal representando, talvez, uma sflaba ou
toda urna palavra, e os transmite para as areas motora
e pre-motora, que controlam a laringe e a boca. A
area pre-motora é chamada de area de Broca ou, mais
simplesmente, de centro da fala. Em verdade, 6 urn
centro da fala tanto quanto o é a area de Wernicke,
mas 6 of que os padroes motores, para a formacdb dos
diferentes sons pela laringe e pela boca, sa-o controla-
dos. Os sinais que chegam da area de Wernicke de-
senc,adeiam seqfiencia de padroes no centro da fala
e, esses padroes, por sua vez, formam as palavras.
Alem de controlar a laringe e a boca, a . area de Broca
tamb6m envia sinais para a regiao conexa do cortex
pre-motor, que controla a respiracdo. Portanto, ao
mesmo tempo que ocorrem os movimentos orais e
laringeos, os miisculos respiratOrios contraem para
produzir o fluxo de ar necessario ao processo da fala.

Por else mecanismo, os pensamentos de uma
pessoa sao traduzidos em palavras faladas.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva a organizagdo bisica dos centros superiores para
o controle muscular.

2. Descreva a fung5o dos interneurOnios e dos motoneurel-
nios anteriores nos segmentos medulares.

3. Como e* que os ganglios basais controlam os movimentos
subconscientes?

4. Cite as funcbes dos diferentes ginglios da base: micleo
caudado, putimen, globo paid() e nucleo subtatimico.
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5. Descreva as funglies do cortex motor no controle dos mo-
vimentos musculares.

6. Como e que se aprende a executor movimentos de preci-
sffo e qual o papel da *pa pre-motora?

7. Qual e o papel desempenhado pelo cerebelo na coordena-
gffo dos movimentos motores?

8. Por que ocorre ataxia nos pacientes portadores de lesbes
cerebelares graves?

9. Trace o trajeto dos sinais aferentes da linguagem para o
cerebro a descreva os mecanismos neuronais motores para
a produgffo da fala.
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0 Sistema Nervoso

AutonOmico e o Hipotalamo

Resumo

0 sistema nervoso autoninnico controla as funches inter= do corpo. E dividido em dois
componentes distintos: (1) o sistema nervoso simpatico e (2) o sistema nervoso parassim-
Ode°. Os dois componentes sao estimulados por multiplos centros cerebrais, localizados,
prindpalmente, no hipotalamo e tronco cerebral.

Os nervos perifericos simpdticos, junto com os nervos espinhais, tem origem nos seg-
inentos toracicos e nos dois primeiros segmentos lombares da medula espinhal. Esses ner-
vos chegarn as cadeias shnpdticas, uma a cada lado da coluna vertebral. A partir desse pon-
t°, os nervos terminais simpäticos se distribuem por todo o corpo. A maioria das termina-
ches simpaticas secreta a norepinefrina, que exerce os diversos efeitos simpaticos sobre o
corpo.

Entre todas as funches simpaticas sao especialmente importantes as de (1) controlar o
grau de vasoconstricdo na pele, o que permite o controle da perda de calor pelo corpo, (2)
controle da intensidade da sudorese pelas glandulas sudoriparas, o que tambem e parte do
controle da perda de calor, (3) controle da frequencia cardiaca, (4) controle da press5o
sangidnea arterial, (5) inibicffo das secreOes e dos movimentos gastrintestinais e (6) au-
mento do metabolismo na maior parte das celulas do corpo.

0 sistema nervoso parassimpatico tern origem em diversos nervos cranianos e, tambem,
de varios segmentos sacrais da medula espinhal. Todas as terminaches parassimpaticas se-
°retain acetilcolina. As fibras parassimpaticas no nervo oculomotor controlam a focaliza-
cab dos olhos e a dilatacdo das pitpilas; as fibras parassimpaticas nos nervos vago e glosso-
aringeo controlam a secrecdo salivar, a freqiiéncia cardiaca, a secrecdo gastrica, a secre-

Oro pancreatica e muitas das contract-5es da parte superior do tubo gastrintestinal; e, fmal-
rnente, as fibras parassimpaticas, de origem sacral, control= o esvaziamento da bexiga e

• do reto.
0 hipotalamo é a parte encefAlica mais importante para o controle das "finches vege-

tativas' ? do corpo, expresso que define o conjunto das func5es organicas internas sub-
conscientes, incluindo a maioria das flinches do sistema nervoso autonOmico. 0 hipotala-
mo cont6m muitos nficleos distintos, como foi discutido no Cap. 8. Algumas das funches
re^guladoras exercidas por esses diferentes micleos sao:
1. Regulacdo do sistema cardiovascular, em especial da freqiiencia cardiaca e da pressao

arterial.
2. Regulacdo da temperatura corporal, pelo controle de funches tais como (a) perda de

calor pelo corpo, pela variago do grau, de vasoconstricao cutdnea, (b) intensidade da
perda de calor pelo corpo, por sudorese, e (c) intensidade da producao de calor pelos
tecidos, pelo controle do metabolismo celular.

3. Regulacdo da agua corporal, pelo controle da sede e do mecanismo de ingestao de agua
e, tambem, pela secrecab de hormhnio antidiuretic° que atua sobre o rim, fazendo
com que retenha agua.

4. Regulaccio da alimentacdo, pela excitacao de urn centro da fome no hipotalamo, quan-
do as reservas de nutrientes do corpo estffo depletadas.

5. Controle da excitaccio e da raiva, quando a pessoa é ameacada por qualquer modo.
6. Controle da secreccio de quase todos os hormOnios pituitarios. Os hormOnios pituita-

rios, por sua vez, controlam a secrecffo de cerca da metade de todos os outros hormO-
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nios secretados pelas outras glandulas end6crinas do corpo. Portanto, por meio desses
sistemas hormonais, o hipotalamo controla, pelo menos, a metade de todas as funcOes
metabOlicas do corpo.

Em nossa discussao sobre o sistema nervoso ate este
ponto, consideramos, principalmente, o sistema ner-
voso sensorial e o controle dos movimentos muscula-
res. Entretanto, o sistema nervoso ainda desempenha
()taro papel, de extrema importancia e completamen-
te diferente: o .controle da maior parte das ,funcOes
corporais inconscientes, como a pressao arterial, a fre-
qtiencia cardfaca, os movimentos do tubo gastrintes-
tinal, a secregab das glandulas digestivas e, ate mes-
mo, a dilatacao das pupilas, nos globos oculares.

A parte do sistema nervoso que é responsavel por
funct5es de controle interno e o sistema nervoso

4--Zontimico. 0 objetivo do presente capitulo é o de
apresentar a funcao global do sistema nervoso autonO-
mico, ao mesmo tempo, destacando sua relacao espe-
cial corn outras funcöes do sistema nervoso.

Alem dos ganglios da cadeia simpatica, existem ou•
tros ganglios, situados nos plexos simpaticos da cavi.
dade abdominal. E dos ganglios desses plexos que par.
to a maioria das fibras nervosas simpaticas terminals,
dirigindo-se para os Orgabs abdominais.

As fibras simpaticas chegam a cadeia simpatica
partir dos segmentos toracicos e dos tres segmentos
lombares superiores da medula espinhal, enquanto
nab existe qualquer conexab nervosa direta de fun-
cab simpatica a partir das regiOes cervical, lombar in-
ferior e sacral da medula espinhal. A inervacffo sign=
patica para a cabeca é dada por fibras que ascendem
a partir da cadeia toracica, para a regiffo cervical dessa
mesma cadeia, corn distribuicao ao longo das artdrias
cervicais e cefalicas, para as diferentes estruturas da
cabeca. De igual modo, fibras simpaticas partem da

OS COMPONENTES SIMPATICO
E PARASSIMPATICO DO
SISTEMA NERVOSO
AUTONOMICO

0 sistema nervoso autonOmico possui dois componen-
tes distintos; o simpatico e o parassimpatico. As dife-
rencas entre esses dois componentes sao as seguintes.
Primeiro, as distribuicOes anatOmicas das fibras nervo-
sas dos dois componentes sac) distintas. Segundo, os

estimulantes desses dois componentes sao,
vezes, antagOnicos uns aos outros. Terceiro, os

tipos de substancias transmissoras hormonais, secreta-
das pelas terrninacOes neurais desses dois componen-
tes sao, em geral, diferentes nos dois sistemas.

Anatomia do Sistema Nervoso
Simpatico

A Fig. 12-1 mostra uma representacaO esquematica
do sistema nervoso simpatico. Deve ser notada a ca-
deia simpatica, situada a cada lado da medula espi-
nhal, bem como suas conexCies corn a medula e corn
os organs. Periodicamente, ao longo de cada cadeia,
existem pequenas dilatacOes bulbosas, os ganglios sim-
paticos, onde ficam os corpos celulares neuronais
(que sera° discutidos adiante). Existe urn gánglio sim-
patico para cada segment() medular toracico e lombar,
mas existem apenas tres ganglios simpaticos cervicais
e apenas dois a tres ganglios simpaticos sacrais muito
pequenos. As fibras simpaticas se dispersam, a partir
dos ganglios simpaticos, para todas as visceras do cor-

_ ‘, A v-r1 rief ra ri na figura.
Figura 12-1. Anatomia do sistema nervoso simpatico: as li-
nhas tracejadas indicam os ramos cinzentos.
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igura 12:; Conexiies entre a medula espinhal, urn nervo es-
pinha e cadeia simpatica.

lombar da cadeia simpatica, corn trajeto des-
cendente, para o abdome inferior e para as pernas.

A cadeia simpatica é ligada a medula espinhal de
0 `peculiar, mostrado na Fig. 12-2. As fibras, sim-

aticaideixorn a medula pelas rafzes anteriores do
nervo ApOs trafegarem por menos de urn
centlmetio, passam por nervo muito pequeno, de cor
sbranquicada, o ramo branco, para a cadeia simpati-

mas delas passam diretamente para nervos
simpatzcOs viscerais, que inervam os Orgabs internos
do' corpo;- enquanto as outras retornam para o nervo
espinhal ; por meio de outro pequeno nervo, o ramo
einzentb; .; . Essas fibras, entao, trafegam pelos nervos
tviOcits,por-todo o corpo, para atingir os vasos

as' glandulas sudoriparas e, ate mesmo, os
milscuros . eiicadores dos pelos, que fazem corn que os,
pelos corporals fiquem levantados.

,Fibris Sensoriais Viscerais nos Nervos Simpati-
, cos.' Os nervos simpaticos tambem contem fibras
sensoriais. Essas fibras tern origem nos &gabs internos
e, em seguida, penetram nos nervos simpaticos, por
onde, finahhente, passam — pelos ramos brancos —
para os nervos espinhais. Por eles atingem as rafzes
posteriores da substancia cinzenta da medula e vao
causar reflexos medulares simpaticos ou transmitir
sensacOes para o cerebro, do mesmo modo como as
senSaVieS sao transmitidas da periferia do corpo. Es-
sas sensacOes sffo as sensac edes viscerais, que foram es-
tudadas em detalhe no Cap. 9.

NeurOnios Pre e P6s-Ganglionares do Sistema Ner-
voso Simpatico. Os sinais simpaticos s go transmiti-
dos da medula espinhal para a periferia por meio de
dois neurOnios, situados urn em seguida ao outro. 0
corpo celular do primeiro neurOnio esta situado na
substância cinzenta lateral da medula espinhal, que é
uma pequena protrusao da substância cinzenta, loca-

lizada a meia distancia entre as pontas anterior e pos-
terior. A fibra desse neurOnio, a fibra pre-ganglionar,
passa para o sistema simpatico, como a mostrado na
Fig. 12-2. Faz sinapse corn o segundo neurOnio que fi-
ca situado em urn dos ganglios da cadeia simpatica ou
em urn dos ganglios mais perifericos. A fibra desse Se-
gundo neuremio, a fibra pOs-ganglionar, passa, entao,
diretamente para o Orgo que vai ser controlado. 0
primeiro neurOnio, localizado na medula, é o neuremio
pre-ganglionar, e o segundo, localizado no ganglio
simpatico, é o neuremio pOs-ganglionar. Desse modo, o
sistema nervoso simpatico motor é diferente do siste-
ma motor esqueletico, visto que os mirsculos esquele-
ticos sifo estimulados por urn itnico neurOnio e nao
por meio de via com dois neureinios.

Anatomia do Sistema Nervoso
Parassimpatico

A Fig. 12-3 mostra o sistema nervoso parassimpatico.
As fibras desse sistema tern origem, principalmente,

Figura 12-3. Anatomia do sistema nervoso parassimpatico.
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no decimo par de nervos cranianos, que é o nervo va-
go. Entretanto, algumas fibras tem origem no tercei-
ro, no setimo e no nono pares cranianos e, tambem,
em varios segmentos sacrais da medula espinhal, em
especial, de S-2 a S-4.

Pelo nervo vago passam as fibras parassimpaticas
que vab para o corago, para os pirlmOes e para quase
todos os &gabs do abdome. Os outros nervos crania-
nos carregam fibras parassimpaticas para a cabeca, en-
quanto as fibras sacrais inervam a bexiga urinaria, a
parte inferior do colon e o reto. Entretanto, como
70% de todas as fibras parassimpaticas do corpo pas-
sam pelos nervos vagos, a maioria dos fisiologistas, ao
comentar o sistema parassimpatico, pensa, de modo
quase automatic°, do prOprio nervo vago.

NeurOnios Pre e P6s-Ganglionares do Sistema Pa-
rassimpatico. 0 sistema parassimpatico, como o sis-
tema simpatico, a caracterizado pelo fato de que seus

) sinais devem passar por neuremios pre e pOs-gangliona-
res antes de estimular os diferentes Orgos. Entretan-
to, existe disposiga° anatemica diferente para o neu-
reinio pOs-ganglionar, que é a seguinte. Os corpos ce-
lulares dos neureinios pre-ganglionares ficam no tron-
co cerebral ou na medula espinhal sacra, mas suas fi-
bras passam, sem interrupcaO, ate o &gab que vai ser
inervado, ao inves, como no simpatico, de atingir ape-
nas urn giinglio. Os neureinios pOs-ganglionares paras-
simpaticos ficam situados na parede do Orgo e as fi-
bras pOs-ganglionares tern comprimento de apenas al-
guns milimetros, antes de atingir seu destino final, nas
fibras musculares lisas ou em celulas glandulares. En-
tretanto, existem excecOes a essa regra geral, pois, na
cabeca, quase todas as fibras pre-ganglionares termi-
nam em urn de quatro pequenos, mas distintos
glios: (1) o ganglio ciliar, situado por tras do globo
ocular, enviando fibras pOs-gang,lionares para as estru-

}turas oculares, (2) o gfinglio esfenopalatino, situado
por detths do nariz e inervando as glandulas lacrimais
e nasais, (3) o ganglio Otico, situado pouco adiante da
orelha e inervando as glandulas parOtidas e (4) o
glio submandibular, situado sob a parte lateral da
mandibula e inervando as glandulas submandibulares.
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desses neuremios sato colinergicos, como os parassim.
paticos, como sera discutido adiante.

Efeitos Excitat6rios e InibitOrios das Substancias
Transmissoras Hormonais. Tanto a acetilcolina
quanto a norepinefrina possuem a capacidade de exci-
tar alguns Orgos internos ao mesmo tempo que

outros. Freqiientemente, se urn desses horm6-
nios excita urn Orgo, o seu oposto o inibe, mas isso
naO é regra absoluta. Por isso, em secdes deste capftu-
lo, apresentaremos os efeitos da estimulago pelo
patico e pelo parassimpatico sobre os mais importan-
tes Orgos e sistemas funcionais do corpo.

TOnus Simpatico e
Parassimpdtico

Os impulsos, normalmente, sa° transmitidos de forma
continua por todas as fibras dos sistemas simpatico e
parassimpatico. Isso permite que ocorra urn certo
grau de estimulacffo continua das estruturas internas
que constitui o torus simpatico ou o torus parassim-
patico. Esse torus permite que a estimulago nervosa
exerca controle positivo ou negativo sobre wna estm-
tura. Isto e, pelo aumento do ntimero de impulsos aci-
ma do valor normal, o efeito da estimulacao fica , in-
crementado; por outro lado, se esse !Winer° é limi=t

nuido, ate abaixo do normal, o efeito dessa estimula-
sao fica reduzido. Como exemplo, se as fibras , simpa
ticas vasoconstritoras para os vasos'sangilineos estives-
sem, nas condicOes normais, inativas, seria apenas pos
sivel para a regtilago simpatica provocar sua contra-
ca-o, mas nunca sua dilatago; entretanto, devido ao
torus de existencia continuada, os vasos sangiifneos,
estab sempre parcialmente contraidos, de modo que
as fibras simpaticas as podem fazer contrair ainda,
mais ou podem fazer com que se dilatem, em funclo,
respectivamente, do aumento e da diminuicab da esti-,
mulacab. Esse principio é aplicavel a todos os dois
sistemas simpatico e parassimpatico e 6 responsavel
por alto grau de eficacia, bem maior do que seria pos-
sivel de outro modo.

As Fibras Adren6rgicas e
Colinergicas no Sistema
Nervoso Autonamico

Uma das diferentes principais entre os nervos simpa-
ticos e parassimpaticos é a de que as fibras pOs-gan-
glionares dos dois sistemas secretam, na imensa maio-
ria das situac6es, substancias transmissoras hormonais
diferentes. Os neuremios pOs-ganglionares do sistema
parassimpatico secretam acetilcolina, motivo de serem
chamados colinergicos Os do sistema simpatico secre-
tam, em sua maioria, o norepinefrina; portanto, a
maior parte dos neureinios do sistema simpatico é di-
ta ser adrenergica, palavra derivada de noradrenalina,
o nome britanico da norepinefrina. Contudo, alguns

Acbes dos Sistemas
Simpatico e Parassimpâtico
sobre os Diferentes
Orgaos

Efeito sobre o Olho. 0 Quadro 12-1 apresenta os
efeitos da estimulaca-o simpatica e parassimpatica so-
bre os diferentes Organ. Esse quadro mostra que o
sistema simpatico dilata as pupilas, permitindo a en-
trada de maiores quantidades de luz no globo ocular,
enquanto o sistema parassimpatico faz corn que se
contraia, o que diminui a quantidade de luz , que pe-
netra em seu interior. As fibras parassimpaticas tam-
bem controlam o mAsculo ciliar que focaliza o cris-
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Quadro 12-1. Efeitos Autonomicos sobre os Diversos Orgios do Corpo

Orgio

Olho:
Pupila
Mfisoulo ciliar

Glandular gastrintestinais

Glindulas sudorfparas
Corageb

AI A

Vasos sangumeos sistemicos:
Abdominal
Masculo
Pele

PulmOei:
Branquios
Vasos sangilineos

Tubo digestivo:
Luz
Esfindteres

Rim
Beid

Corpo
ESfiricter

Penis.
Ghcose.sangumea
Metabiilismo . basal
'Atividade mental
Secrec4o. da medula supra-renal

Efeito da estimulagäo simpatico

Dilatada
RelaxagEo moderada e leve secregg.o
Vasoconstrigff.o

SudagEo copiosa (colinergico)
Atividade aumentada

Constrigab
Dilatagffo (colinergico)
ConstricEo

DilatagE.o
Constrigffo moderada

Diminuicao do tkinus e da peristalse
Aumento do tarots
Liberageb de glicose
Diminuic'do da prodnclb

Inibig "do
Excitageb
Ejaculagab
Aumento
Aumento ate 100 por cento
Aumento
Aumento

Efeito da estirnulac5o parasiimpitica

Contraida
Excitado
Estimulacäo da secregEo fina e copiosa

contendo muitas enzimas
Nenhum
DiminuicE.o da atividade

Nenhum
Nenhum
Nenhum

ConstrigEo
Nenhum

Aumento do peristaltismo e do tlinus
Relaxamento
Nenhum
Nenhum

Excitado
Relaxamento
Ereca'd
Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

Wino: para a visa° de longe ou de perto, como sera
disCutido em detalhe no Cap. 14.

Sêcrecao dos Sucos Digestivos. A secreca° dos
sucdsdigestivos por algumas das gldndulas do tubo
,a.strintestinal é controlada, em sua maior parte, pelas
lib parassimpaticas, enquanto as fibras simpaticas
ten' efeito muito diminuto sobre a maioria dessas
gldndulas. As glandulas salivares da boca e as glandu-
las . : gastricas do estOrnago sao, normalmente, quase
que controladas, de modo total, pelas fibras parassim-
paticas. Por outro lado, as gldndulas do intestino sao
controladas apenas parcialmente pelo parassimpatico
e, em sua maior parte, por fatores locais, produzidos
no prOprio ihtestino.

Efeito sobre as Gtandulas Sudoriparas. As glan-
dulas sudoriparas sao estimuladas por fibras do siste-
ma nervoso simpatico. Entretanto, essas fibras sao di-
ferentes das fibras simpaticas em geral por serem pre-
dominantemente colin&gicas, ao inves de adrenergi-
cas. Tambêm, sao estimuladas por centros encefali-
cos que, normalmente, controlam o sistema parassim-
patico e nab pelos centros que controlam o simpatico.
Por conseguinte, apesar do fato de que as fibras que
inervam as gldndulas sudoriparas serem anatomica-
mente simpaticas, elas podem ser, em termos funcio-
nais, como fibras parassimpaticas.

Efeito sobre o Coracao. A estimulago do siste-
ma nervoso simpatico aumenta a atividade cardiaca,

algumas vezes chegando a aumentar a freqiiencia car-
diaca de ate tres vezes e a forca de sua contragab de
duas vezes. Por outro lado, a estimulago parassimpa-
tica diminui a atividade cardiaca. Na verdade, a esti-
mulacab forte do nervo vago para o coracffo pode fa-
zer corn que o coracao chegue a parar por ate alguns
segundos. Mas essa estimulaca-o, raramente, ira dimi-
nuir a forca .de contragao cardiaca, a cada ciclo, por
mais de 30%..Esses efeitos serab discutidos no Cap.
16.

Controle dos Vasos Sanglitheos. Talvez, a mais
importante funcao do sistema simpatico seja a de con-
trolar os vasos sangiiineos de todo o corpo. A maior
parte desses vasos sangiiineos contrai-se pela estfinu-
lacao simpatica, embora alguns, como os vasos coro-
narianos, por exemplo, se dilatem. Pelo controle dos
vasos sangiiineos perifericos, o sistema nervoso sim-
patico é capaz de regular, por curtos periodos de tem-
po, o debit° cardiac° e a pressa° arterial; a constrigab
das veias e dos reservatOrios venosos aumenta o debi-
to cardiac°, e a constricao das arteriolas aumenta a
resistência periferica, o que eleva a pressao arterial.

0 parassimpatico, quando atua sobre os vasos san-.
giiineos, se e que o faz, os faz dilatar na maioria dos
casos, mas seu efeito é t mindsculo e ocorre em
areas tab restritas do corpo que pode ser ignorado de
forma quase total.
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Efeitos sobre os PulmOes. Os bremquios sac) dila-
tados pela estimulacao simpatica. Contudo, o siste-
ma simpatico nab tem quase que nenhum efeito (va-
soconstricao muito moderada) sobre os vasos sangiii-
neos do pulmao. Isso é muito diferente do efeito ex-
tremamente intenso que exerce sobre os vasos do res-
tante do corpo.

Controle dos Movimentos Gastrintestinais. Cerca
de 55% de todas as fibras parassimpaticas sao distri-
buidas para o tubo gastrintestinal, o que indica que,
indubitavelmente, a mais importante funcao desse sis-
tema é a de regular as atividades gastrintestinais. A es-
timulacao parassimpatica aumenta o peristaltismo, ao
mesmo tempo que diminui o Onus dos esfincteres
gastrintestinais. 0 peristaltismo propele o alimento
para diante, enquanto que os esfincteres abertos; si-
tuados entre, os diversos segmentos intestinais, per-
mitem a facil passagem desse alimento. Durante a es-
timulacao parassimpatica mais intensa, o alimento
chega a passar, da boca ao anus, em 30 minutos, em-
bora a duracab normal desse transit° seja em tomb
de 24 horas.

A estimulacao simpdtica, por outro lado, inibe o
peristaltismo, ao mesmo tempo que provoca a contra-
go dos esfincteres. Isso lentifica o transit° intestinal.

Liberacao de Glicose pelo Ffgado. A estimulacao
simpatica provoca a ripida degradacao do glicognio,
corn a fonnacao de glicose, no figado, acompanhada
pela liberacao dessa glicose para o sangue. Essa glicose
sangiiinea aumentada representa suprimento de nu-
trientes disponfvel a curto prazo, para as celulas dos
tecidos, o que é muito principalmente durante o
exercicio.

Efeito sobre os Rins. A estimulacao simpatica
produz intensa vasoconstricao dos vasos sangiiineos
renais e diminui, de forma muito acentuada, a produ-
gab de mina. Esse é urn mecanismo muito importan-
te para a regulacao do volume sangiiineo e da pressao
arterial, pois quando é necessario, a estimulacao sim-
patica, pode causar a retencao de liquid° na circula-
cab, aumentando o volume sangilineo e o retorno ve-
noso para o coracab, ao mesmo tempo. Esses efeitos,
por period° de horas ou de dias, tambem aumentam
o debito cardiac° e a press5o arterial.

Esvaziamento da Bexiga Urinfiria. 0 esvaziamen-
to da bexiga unnaria a causada, em sua maior parte,
por estimulacao parassimpatica, que excita a parede
muscular do &gab e, ao mesmo tempo, inibe o esfinc
ter uretral que, normalmente, impede o livre fluxo da
urina. Por outro lado, a estimulacao simpdtica impede
o esvaziamento da bexiga. Embora esse efeito simpa-
tico nao seja, via de regra, importante, em certas oca-
siOes, quando a pessoa a poitadora de inflamacao pe-
ritoneal grave na regiao da bexiga, urn reflexo perito-
neal excita o simpatico de forma tab intensa que o
paciente fica incapaz de urinar.

Controle das Ftmc6es Sexuais. 0 sistema nervoso
autoritomico tambem controla os atos sexuais nos dois
sexos. No masculino, o parassimpatico produz a ere-
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cao, e o simpatico, a ejaculacao. No feminino, o pa.
rassimpatico produz a erego de todos os tecidos ere-'.
teis em torno do intrOito vaginal, o que faz coin que
fique estreitado e tambem, ao mesmo tempo, a secre-
go de grandes quanticlades de muco, o que facilita o
ato sexual. 0 efeito do simpatico sobre a funcffo se-
xual feminina nao é bem conhecido, mas acredita.-se
que esses nervos possam produzir o peristaltismo ute..
rino invertido, durante o orgasmo feminino.

Efeitos MetabOlicos. A estimulacao sirapâtica ge.;
neralizada aumenta o metabolismo de todas as cólu-
las do corpo. A norepinefrina aumenta a velocidade
de todas as readies quimicas nas celulas, o que au.

menta a intensidade global do metabolismo corporal'.
Desse modo, o simpatico pode fazer corn que : Ulna
pessoa fique aquecida, embora esteja em condi4O
que favoreca seu resfriamento e, durante o exereicio
ou outras condicOes de atividade fisica, pode fazer
corn que esse corpo realize mais trabalho do que seria
possIvel de outro modo. Esses efeitos metahOlicos
dem ser ativados em poucos segundos e podem ser it
terrompidos em outros poucos segundos quando cess
a necessidade para o metabolismo aumentado.

EstimUlaclo das Atividades Mentais. Outro efe
to importante da estimulacao simpatica é o de prof

duzir aumento na velocidade (ou intensidade) do.Ira-
balho mental. Provavelmente, isso é o resultado . di)
aumento do metabolismo nas celulas neuronaisiCM-
bora a norepinefrina possua efeito direto — estimula:-
cab do sistema ativador do cerebro.

Estimulacdo Simpatica da Medula Supra-Renal
Secrecab de Epinefrina e de Norepinefrina. A medu-
la supra-renal e a parte central da glandula supra re
nal; uma glandula supra-renal fica situada em cada
metade do corpo, imediatamente acima de cada rim:
Circundando a medula, existe o cortex supra-renal,
uma glandula inteiramente distinta e que sera discuti-
da no Cap. 35. As celulas secretoras da medula supra-
renal sao neurOnios pOs-ganglionares simpaticos
dificados, e essas quando estimuladas, were -
tam epinefrina e norepinefrina para o sangue. Esses:
dois hormOnios circulam .pela corrente sangiiinea- e
sao distribuidos a todas as celulas do corpo, atingindo
muitas celulas que nab possuem inervago simpatica
direta.

A norepinefrina circulante tem os mesmos efeitos
excitatOrios ou inibitOrios da norepinefrina liberada
pelos nervos simpaticos, diretamente nos tecidos. A
epinefrina tern quase que os mesmos efeitos, exceto
pelo fato da epinefrina produzir a dilatacdo de alguns
vasos, ao inves de contracab e, em especial, a epine-
frina aumenta o metabolismo celular de modo muito
mais intenso do que a norepinefrina. Por conseguinte,
esses dois hormOnios, atuando em combinacab, pro-
duzem quase que os mesmos efeitos sobre todos os
sistemas de Orgabs do corpo que a estimulacao sim-
patica direta. Por exemplo, aumentam a atividade car
diaca, inibem o peristaltismo intestinal, aumentam o
metabolismo de todas as egalAK P aceim
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0 mecanismo da medula supra-renal, portanto, re-
presenta, urn segundo mecanismo para a produgo de
todos ou de quase todos os efeitos simpaticos. Duran-
te a estimulacab simpatica normal, a quantidade de
epinefrina e. de norepinefrina secretada pela medula
supra-renal é suficiente para produzir de um quarto a
Urn meio de todos os efeitos simpaticos no corpo. Na
verdade, quando todos os nervos simpaticos, exceto
os da medula supra-renal, foram seccionados, o sis-
tema simpatico ainda ira funcionar de modo pratica-
mente normal, uma vez que as medulas supra-renais
compensarab essa falta pela secrecao de quantidades
aumentadas de hormOnios. De igual modo, a perda
das medulas supra-renais quase que nao a notada pela
compensago pelos nervos simpaticos. Para interrom-
per de modo completo a atividade simpatica a neces-
sari° que as functies das duas medulas supra-renais e
dos nervos simpaticos sejam bloqueadas ao mesmo

Itempo

uncbo Global do Sistema
tico

Descarga Macica no Preparo do Corpo para a Ativi-
e  geral, quando os centros simpaticos ence-

falicosfidam excitados, eles estimulam todos os ner-
vos simpaticos a urn so tempo. Como resultado, a
Pressap . . arterial fica elevada, o metabolism° celular
awnenta,.o grau de atividade mental fica estimulado e
aumenta, tambem, o teor da glicose sangiiinea. Consi-
derando-se todos esses efeitos em conjunto, pode ser
visto que a descarga macica do sistema nervoso sim-
patico prepara o corpo para a atividade. Quando os
nervos simpaticos de uma pessoa tiverem sido destruf-

os, nao consegue "ligar seu motor"; em outras
palavras ., ela, simplesmente, nao consegue atingir os
altos niveis de vigor que sNo, muitas vezes, necessarios
para realizacffo de atividades rapidas, intensas e exci-

, tadas.:
Funcoes Especiais do Sistema Simpatico. Alan

do mecanismo da descarga macica do sistema simpa-
tico, determinadas condicOes fisiolOgicas podem esti-
mular partes localizadas desse sistema, independente-
mente do restante. Duas dessas sao as seguintes:

Reflexos de Calor. 0 calor aplicado a pele pro-
duz urn reflexo, por meio da medula espinhal, que re-
torna a pele, provocando a dilatago dos vasos san-
giiineos da regiffo aquecida. De igual modo, o aqueci:
mento do sangue que flui pelos centros termicos do
hipotalamo, no cerebro, aumenta o grau de vasodila-
two de todos os vasos cutaneos, sem modificar, de
modo significativo, os vasos sangilifneos situados na
profundidade. Essa dilatac'ao cutanea provoca o trans-
porte de quantidades aumentadas de calor para a pele,
permitindo sua perda para o ar.

Desvio do Sangue para os Masculos, Durante o
Exeracio. Durante o exercicio, o metabolismo
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muscular aumentado exerce o efeito local de dilatar
os vasos sangiifneos dos mtisculos, mas, ao mesmo
tempo, o sistema simpatico fica intensamente ativado,
produzindo a contracab dos vasos sangiiineos na
maior parte do corpo. A vasodilatacab local nos rmis-
culos permite o fluxo sangiiineo sem impedimento,
enquanto que a vasoconstrica-o, nos outros leitos vas-
culares, exceto no coraca-o e no cerebro, diminui qua-
se todos os outros fluxos sangiifneos regionais. Dessa
forma, no exercicio, o sistema nervoso simpatico fa-
vorece o desvio de grandes quantidades de sangue que
fluem pelos vasos dos rmisculos em atividade.

CONTROLE DO SISTEMA NERVOSO
AUTONOMICO POR CENTROS
NERVOSOS ENCEFALICOS —
ESPECIALMENTE DO HIPOTALAMO

Na-o se sabe muito sobre os. centros precisos no enc6-
falo que regulam as diversas fimg6es autontimieas. En-
tretanto, a estimulaca° de areas difusas na substincia
reticular do bulbo raquidiano, da protuberância e do
mesencefalo pode produzir, em essancia, todos os
efeitos dos sistemas simpatico e parassimpatico. Por
outro lado, o hipotalamo pode excitar a maioria das
funcaes do sistema autonOmico. E, finalmente, a es-
tirnulacab de areas localizadas do cortex cerebral po-
de, por vezes, provocar efeitos autonOmicos gerais e,
algumas vezes, discretos.

Centros AutonOrnicos Importantes.
do Tronco Cerebral

A Fig. 12-4 mostra urn contorno, apenas tentativo,
dos principais centros do hipotalamo e do cerebro
posterior que regulam as diferentes funceies dos or-
gans internos. Sera notado nessa figura que o sistema
vascular e a respiracab sffo controlados, principalmen-
te, por areas da substancia reticular do bulborraqui-
diano e da protuberancia. A bexiga urinaria 6 contro-
lada por centros no mesencefalo, mas esses centros
sa°, em geral, suprimidos por areas do cortex cerebral
que promovem a regulacao consciente do esvaziamen-
to gastric°.

Centros Autonemnicos
do Hipotdlamo

A Fig. 12-5 mostra, em maiores detalhes, a localiza-
ca-o dos diferentes centros de controle no hipotalamo.
Algumas das funcöes especificas do hipotalamo sffo as
seguintes:

Regulacdo Cardiovascular. Em geral, a estimula-
cffo do hipotalamo posterior aumenta a pressaO arte-
rial e a freqii8ncia card faca, enquanto que a estirnula-
cffo da area pre-Optica, na parte anterior do hipotala-
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Controle de calor
ParassimpaticoSimpatico

Controle da bexiga

Centro pneumopxico,,,,
Aceleragâo cardiaca

e vasoTtricao

Cardiomciderador __

---Centro respiratOrio- -----

Figura 12-4. Principais centros para o controle autonOmico
do tronco cerebral e do hipotalamo.

mo, produz — em termos exatos — os efeitos opostos,
`o 6, baixa da pressao arterial e redugo da freqiien-

era cardiaca. Esses efeitos sffo transmitidos pelos cen-
tros de controle cardiovascular do tronco cerebral e,
por conseguinte, pelo sistema nervoso autonOrnico.

Regulacâo da Temperatura Corporal. Os centros
do hipotalamo anterior sffo diretamente responsivos a
temperatura do sangue, ficando gradativamente mais
ativos corn o aumenio da temperatura sangiiinea e
menos ativo quando diminui. Essas areas, por suayez,
regulam a temperatura corporal; os detalhes desse
mecanismo serab discutidos no Cap. 33. Basicamente,
esse mecanismo controla (1) a intensidade do fluxo
sangiifnea pela pele, o que regula a perda de calor pe-
la pele; (2) a sudorese, o que resfria o corpo; (3) con-
trola os calafrios, o que aumenta de muito a produgo
de calor; (4) a secrego de norepinefrina e de epine-
frina pelas medulas das supra-renais; e (5) controla a

secrego de hormemio tireoidiano, com efeito direto
sobre a produgo de calor por todas as celulas do cor-
po.

Regulacao da Agua Corporal. Urn centro locali-
zado no ritcleo supra-Optic° controla a secrego de
hormOnio antidiur6tico que, por sua vez, controla a
quantidade de agua perdida pelos rins. Esse mecaais-
mo sera discutido, em detalhe, no Cap. 23, em re/a-
go a funcao renal.

Uma regiffo intimamente relacionada, o
mo lateral (que nab d mostrado na figura) controla a
ingestab de agua. Ela faz isso pela transmissXo de si-
nais para outras partes do cdrebro, onde cria a sensa.:
go consciente de sede, o que faz corn que a pessoa
busque agua.

Regulacio da Alimentacão. A estimulago de ou-
tras areas no hipotdlamo lateral faz corn que o animal.
tenha um apetite voraz e um desejo intenso de bus
car alimento. Essa area e, frequentemente, chamada
de centro da fome. Com localizago mais medial, nos
ntideos ventromediais, existem areas que bloqueiam
todas as sensacOes de fome. Por isso, essas areas sao
chamadas de centro da saciedade.

Controle da Excitacao e da Raiva. Na parte me
dia do hipotalamo existe o nOcleo perifornical que
quando estimulado, faz corn que o animal fique mui-
to excitado e apresente pressao arterial muito elevada,
pupilas dilatadas e sintomas de estar enrai yecido,,co-
mo, por exemplo, sibilago, arqueamento do dorso e
tomada de posigo tfpica de ataque. Assim, o hipota-
lamo desempenha papel importante no comportamen
to global do animal.

Controle Hipotakimico da Fungi° End6crina. Al
gumas areas do hipotalamo tambem secretam as subs-
táncias neurossecretoras. Essas substfincias sab trans

li—Controle de alimentacão
HIPOTALAMO

ADENOIP0FISE
\ CORPOS MAMILARES

PONTE
BULBO (MEDULA OBLONGA)

palango hidrico

POSTERIOR

Hipotalamo posterior
(Aumento da pressao arterial)
(Dilatagdo da pupila)
(Calafrio)
(Corticotropina)

NCicleo dorsomedial
(Estimulagdo G. I.)

NCicle0 perifornical
(Fome)
(Aumento da pressdoarterial)
(Raiva)

Nixie° ventromedial
(Saciedade)
(Sede)

Corpo mamilar
(Reflexos de alimentagdo)

Area hipotalarnica lateral (nao. mostrada)
(Fome e sede)

ANTERIOR

Nicleo paraventricular
(Liberagão de ocitocina)
(Conservagáo de agua)

Area pre-Optica medial
(Contragâo vesical)
(Diminuigdo da frecitiéncia cardiaca)
(Diminuicao da pressao arterial)

• N6cleo supra-Optic°
(Conservagdo de âgual

Quiasma 6ptico

Infundibulo
Area pre-Optica posterior

e hipotalamica anterior
(Regulagdo da temperatura corporal)
(Palpitag5o)
(Sudagdo)
(Inibigdo da tireotropina)

Figura 12-5. Centros de controle auton'Omico do hipotalamo.
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portadas por veins especiais, do hipotalamo para a de-
no-hip6fise, onde vao promover a formagao dos di-
versos hormOnios da hip6fise anterior. E por esse me-
canismo que o hipotalamo controla a secrecao da
major parte dos hormOnios da adeno-hipefise e, por
conseguinte, controla muitas das funcOes metabOlicas
do corpo. Essas substancias neurossecretOrias e suas
funcOes mais especificas serffo discutidas no Cap. 34.

Resumo. Urn nilmero de areas distintas do hipo-
aim° controla muitas das funcOes internas do cor-
po; • essas func6es sao chamadas de funcOes "vegetati-
vas . Entretanto, essas areas hipotalamicas apresen-
tain 'alto grau de superposicao, de modo que a separa-
cao de areas diversas para funcOes diferentes, como
apresentado no presente texto, e, em parte, artificial.
Mais importante do que tudo, o hipotalamo desempe-
nha papel-chave na determinacao do torn basic° da

1019a; organica, do grau fundamental da excitacao
do Valor minimo do metabolismo.

CentrosZerel3rais de I mportáncia
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TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva o piano geral de organizagEo dos componentes
simpaticos e parassimpaticos do sistema nervoso autonO-
mico.

2. Explique os neurOnios pre e pOs-ganglionares dos sistemas
simpaticos e parassimpaticos.

3. Qual 6 a diferenca sobre as fibras nervosas adrenergicas e
colinergicas?

4. Enumere os efeitos da estimulaclo simpatico e parassim-
patica sobre (a) globo ocular, (b) secregao de sucos diges-
tivos, (c) glandulas sudorfparas, (d) coragib, (e) vasos san-
gtifneos, (0 movimentos gastrintestinais, (g) esvaziamento
da bexiga urinaria e (h) metabolismo corporal.

5. Discuta o papel da medula supra-renal na fungi° do sis-
tema nervoso simpatico.

6. Qual 6 o papel do tronco cerebral na regulagffo das ativida-
d es autonOmicas?

7. Descreva as fung,Oes do hipotalamo no controle do siste-
ma nervoso autonOmico.
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estimulacaO` do sisterna nervoso autOntimico pelo
cortex cerebral ocorre, principalmente, durante os es-
tad os emotionais. Muitos centros distintos, especial-
matte, nos lobos pre-frontais e nas regides temporais
do cortex, podem aumentar ou diminuir o grau de ex-
citacao dos centros hipotalamicos. De igual modo, o
talamo e as- estruturas intimamente associadas, situa-
das na profundidade cerebral, participam da regula-
cao hipotaldmica. Por conseguinte, tanto os compo-
nentes. conscientes como os subconscientes do are-
bro podem produzir efeitos autonOmicos. Choques
psiquicos abmptos, corn origem no cortex cerebral,
)odern . produzir desmaios. Isso e o resultado usual da

estimulago intensa das fibras inibitOrias para o cora-
cab (nervos vagos), o que faz corn que a pressffo arte-
rial caia stibita e intensamente. Por outro lado, graus
extremos de excitacao psiquica, que podem resultar
da estirnulacao consciente ou subconsciente do ce're-
bro, podem estirnular o sistema vasomotor, corn au-
mento da pressffo arterial e do debito cardiac°.

Infelizmente, o estado atual de nosso conheci-
. mento sobre as relacOes do cerebro corn o sistema
nervoso autonOmico é tffo deficiente que so pode ser
descritivo, e nao explanatOrio, das verdadeiras rela-
cOes funcionais.



13
Os Processos Intelectuais;

Sono e Vigilia;
PadrOes Comportamentais; e

Efeitos Psicossomaticos

Resumo

0 que sab os pensamentos? Como armazenamos as membrias em nosso cerebro? Como
sao controladas as funcOes intrinsecas do prOprio cerebro? Essas sao, talvez, as mais im-
portantes funcaes de todo o encefalo e, no entanto, sab as que menos conhecemos.

Quando uma pessoa esti tendo um pensamento determinado, e isso ocorre corn muita
intensidade, muitas areas distintas, e nab apenas uma Unica area, do encefalo, serab simul-
taneamente estimuladas. Corn participacab especial existem o tdlamo, muitas areas de to-
do o cortex cerebral e, ate mesmo, areas do tronco cerebral, em especial, do mesencifalo.
Acredita-se. que cada um desses componentes tenha contribuigo especifica para a corn-
preensao do que representa o pensamento. A isso a dado o nome de teoria holistica do
pensamento.

Uma memOria é um pensamento que é armazenado em urn sistema neuronal do encefa-
lo e, apOs certo tempo, 6 relembrado. Algumas memOrias perduram por apenas alguns mi-
nutos e sa-o as memOrias a-curto-prazo. Provavelmente, sffo o resultado da ativagab neuro-
nal continua, o que faz corn que a memOria do pensamento permaneca viva, por algum
tempo. Entretanto, se um pensamento é muito forte, especialmente, se causa dor ou pra-.
zer, ficara guardado nas areas de memOria do encefalo, sob a forma de memOria a-longo-
prazo. Isso resulta de alguma alteracffo, fisica ou quimica, das sinapses, que modifica sua
capacidade futura de transmitir sinais. Isto 6, aquelas sinapses que foram excitadas por urn
pensamento especifico desenvolvem facilitacifo permanente ou semipermanente, que per-
mite o reaparecimento desse mesmo pensamento em outra ocasiab futura, desde que ocor-
ra a estimulacffo adequada.

Outro processo intelectual importante do encefalo e a sua capacidade de analisar a in-
fomiacdo sensorial que Me chega e de torn-la significativa. A area mais importante de to-
do o cortex cerebral para essa fling() e a area de Wernicke, localizada, em pessoas destras,
na parte superior e posterior do lobo temporal. E ai que toda a informacab derivada das
experiencias auditivas, visuais e somestOsicas converge e e analisada. Por exemplo, as areas
visuais do cortex occipital podem detectar letras e, talvez, ate mesmo palavras, mas sem a
area de Wernicke, o significado da frase raramente é compreendido.

As regibes pre-frontais dos lobos frontais — as regibes de situacab anterior ao cortex
motor — sab um enigma, pois podem ser removidas do cerebro e a pessoa continua a pen-
sar e a realizar calculos matematicos rotineiros. Contudo, sem as areas pre-frontais, a pes-
soa perde sua capacidade de resolver problemas intelectuais complexos e, em especial, de
manter fluxo continuo de pensamento sobre determinado assunto por mais de alguns mi-
nutos. Por conseguinte, diz-se, muitas vezes, que as areas pre-frontais permitem a elabora-
cdo de pensamentos especialmente profundos.

Mas, o que é que ativa os processos do pensamento ou, em outras palavras, o que é que
causa a vigilia e a atengffo para diferentes fungi:5es em partes diversas do encefalo? Esta-
mos comecando a obter respostas para essas perguntas. As partes superiores da formacab
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reticular do tronco cerebral, em particular aquelas Iocalizadas no mesenc6falo e na protu-
berancia superior, podem, quando excitadas, estimular todo o encefalo a entrar em ativi-
dade, produzindo o estado de Esse sistema excitador é o sistema reticular ativador.
Transmite a maior parte de seus sinais para o cortex cerebral, por meio do talamo, e a es-
timulacab de areas especificas do talamo pode excitar partes determinadas do cortex cere-
bral, talvez, dirigindo por esse meio a atencito para categorias especificas de pensamento.

0 sistema reticular ativador pode ser excitado por (1) sinais oriundos de quase todos os
sistemas sensoriais, quer sejam somaticos, ou visuais, ou auditivos, ou de outros tipos, (2)
sinais que retornam do cortex cerebral para a porcd0 mesencefalica do sistema reticular
ativador e (3) sinais vindos do hipotalamo e das outras partes do sistema limbico. ApOs
muitas horas de atividade excessiva do sistema reticular ativador, esse sistema fica fatiga-
do e seu nivel de atividade diminui ate o ponto em que ocorre o sono. ApOs periodo apro-
priado de repouso, a fadiga desaparece e recomeca a vigflia.

A maior parte dos padrOes comportamentais apresentados por uma pessoa é produzida
por excitago do hipotdlamo e das estruturas que o cercam, chamadas, em seu conjunto,
de sistema liembico. A estimulago aplicada a algumas dessas areas pode causar dor intensa
e sentimentos de punicab; a de outras areas pelo contrario, prazer e recompensa. E a es-
tImulago aplicada as outras areas do sistema limbic° pode causar excitabilidade exacer-
bada, desenvolvimento de enraivecimento, produgo de postura agressiva, e de outras res-
-postas comportamentais. Ainda outras areas produzem as respostas opostas: docilidade
extrema, mansida0 e, ate mesmo, amor.

Sabemos o minim° e, no entanto, queremos saber o maxim° sobre essas funcOes de
nosso encefalo.

Urn outro titulo para este capitulo poderia ser "Co-
mo e que as diferentes partes de nosso encefalo fun-
cionam em conjunto?" Isto 6, o que é que nos faz
ensar? 0 que é que faz com que o nivel de nossa

consancia aumente ou diminua durante o sono e a
vigilia? 0 que a que influencia nossos sentimentos
mais`prOfundos? Como 6 que nossos processos inte-
lectuais - se exprimem sob a forma de funcOes corpo-.
ra is?

Infelizmente, sa0 esses aspectos integrativos do en-
afaio que permanecem menos conhecidos, ratio que

YeXplica' 0 fato de a maior parte de nosso conhechnen-
to sobre essas funcaes ser obtida a partir de inferén-
cias de testes psicolOgicos e nab dos resultados de ex-
erimentos • diretos sobre o prOprio enc6falo.

PAPEL DO CORTEX CEREBRAL NO
PROCESSO DO PENSAMENTO

Em diversos trechos, ja discutirnos varios aspectos da
funcd0 cerebral 'e de suas relacOes corn o processo do
pensamento. Para fazer um breve resumo, o cortex ce-
rebral 6, em urn determinado sentido, uma grande ex-
pansao do talamo e das estruturas encefalicas basais
correlatas, existindo comunicacOes diretas e recipro-
cas entre o cOrtex e o Warne. Sempre que uma parte
determinada do talamo é estimulada, a parte cones-
pondente do cOrtex cerebral tambem 6. Por conse-
guinte, acreditamos que o talamo tenha a capacidade
de promover a atividade de partes especificas do cOr-
tex cerebral. Allem disso, 6 no cortex cerebral que fica
localizada a maior parte dos neurOnios do sistema ner-

voso central. Portanto, devemos fazer a nos mesmos a
seguinte pergunta: para que serve essa grande massa
de neurOnios no cortex cerebral? A resposta a isso pa-
rece ser a de que o cOrtex cerebral 6 urn imenso repo-
sitOrio de memOrias, urn local onde os dados podem
ser coletados e conservados por dias, meses, ou anos,
ate que sejam necessarios no futuro.

Interpretacäo dos Sinais Aferentes. 0 cOrtex ce-
rebral 6 uma grande lamina de urn tecido fmo, cheio
de dobras, situado na superficie cerebral e formado
por seis camadas distintas de celulas neuronais, como

mostrado na Fig. 13-1, cada uma dessas camadas de-
sempenhando furicffo diferente. Algumas dessas cama-
das enviam fibrag nervosas para as areas mais profun-
das do enc6falo, outras as enviam para as, areas adja-
centes do cortex. Algumas recebem sinais neurais dos
sistemas sensoriais e outras os recebem do mesencefa-
lo e do talamo, que controlam o grau geral da ativida-
de da area cortical. Finalmente, acredita-se que algu-
mas dessas camadas atuem como comparadores, para
os novos sinais que chegam, em funcao das memOrias
armazenadas do passado. Isto e, se a informacd0 que
chega esti exatamente de acordo corn a informacd0
do passado, contida na memOria, e que ja esti armaze-
nada, poder-se-ia, em termos teOricos, identificar ime-
diatamente a nova informago corn algo que ja foi
experimentado antes. Ainda mais, se a experidncia
previa foi associada corn alguma qualidade especifica
da sensago, como dor ou felicidade, desprazer ou
prazer, isso tambem poderia ser relembrado.

Natureza dos Pensamentos. Todos nos sabemos,
intuitivamente, o que é um pensamento mas, mesmo
assim, urn pensamento é extremamente dificil de ser



Figura 13-1. Estrutura do cOrtex cerebral, mostrando, na
parte esquerda, as camadas de corpos celulares e, na direita,
as camadas de fibras conectoras. (De Ranson e Clark [segundo
Broadmatm]: Anatomy of the Nervous System, 104 ediglo,
Filadelfia, W. B. Saunders Co, 1959.)

definido em termos neurofisiolOgicos. Para tentar fa-
zer isso, vamos, primeiro, descrever o que acontece no
encefalo de uma pessoa que ye corn seus olhos, e pela
primeira vez, tuna cena nova e excitante. Ao abrir
seus dhos para a cena, sgo transmitidos sinais neurais,
via nervo Optic°, primeiro, para varias areas na base
do encefalo, que incluem o corpo geniculado lateral,
o coliculô superior, o talamo lateral e as regiOes me-
dianas do mesencefalo. Do corpo geniculado lateral,
sgo transmitidos sinais secundarios, de forma imedia-
ta, para o .cOrtex visual, como sera descrito no Cap.
14. Esses primeiros sinais para o cortex terminam no
cOrtex visual ptimArio, mas, alguns milissegundos de-
pois, outros sinais atingem o cOrtex associativo visual
e, logo apOs, atingem a area de Wernicke no lobo tem-
poral, o hipocampo, o cortex pre-frontal e outras par-
tes do encefalo. o resultado de todos esses sinais
que produz o pensamento expresso pela cena visual.
Por conseguinte, um pensamento pode ser descrito
como urn padrgo global de transmissgo de sinais por
todo o encefalo. Essa é a chamada teoria holistica do
pensamento.

Cada pensamento possui qualidades especificas.
Pode ser agradavel, ou desagraddvel. Pode ter elemen-
to de luminosidade ou pode ter elemento sonoro. Po-
de ter sensacgo de sentimento tatil ou pode ter sensa-
cgo de gosto. Pode apresentar caracterfstica de repe-
titividade ou de continuidade ininterrupta. Existem
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muitas razOes para se acreditar que areas especificas
do encefalo, muitas delas localizadas nas regiOes ba-
sais do encefalo, facam a interpretac go dessas qualida-
des individuais. Por exemplo, o sentimento de prazer.
ou de desprazer parece ser interpretado por areas Intl-
mamente associadas, mas de funcgo antagOnica, loca-
lizadas nas regiOes medianas do mesencefalo, do hip.
talamo e das areas circundantes. Quando uma cena vi-
sual ou outro tipo de aferencia sensorial para o ence-
falo é agradavel, as areas de prazer dessas regiOes ba.-
sais recebem urn sinal. Se essa aferencia é desagrada-
ATI, as areas de desprazer a que recebem o sinal.

Finalmente, cada pensamento possui detalhes espe-
cificos, como contrastes entre areas claras e areas es
curas, em cena visual, ou de contraste entre freqiien-
cias .diferentes do som, ou entre intensidades diferen-
tes de sensacOes Weis de urn instante a outro. As me
minas desses detalhes sgo armazenadas, em ma linen-
sa maioria, no cOrtex cerebral; portanto, 6, presumi-
velmente, o cOrtex cerebral o responsdvel pela identi,
ficacgo dos detalhes precisos dos pensamentos.

Mem6rias. A memOria é a capacidade de relem-
brar pensamentos que foram, originariamente, produ
zidos por sinais sensoriais aferentes. Provavelmentei,
a maior parte do processo da memOria ocorre no 0
tex cerebral, talvez porque cerca de tres quartos,.
todos os neurOnios do sistema nervoso central al esto
jam situados. Entretanto, sabemos que, em termos e
senciais, qualquer area do sistema nervoso central p
de participar do process° da memOria. Na verdade
experimentos tern mostrado que ate mesmo a med
espinhal pod. e conservar memOrias grosseiras por,
menos, alguns minutos a algumas.horas.

Mas, qual 6 a natureza da memOria? E o que 6 que
faz corn que uma memOria persista, as vezes, por pe-
riod° muito curto e, outras vezes, por periodos e?ctree
mamente longos? Parecem existir, pelo menos, dois ti
pos de memOria, que podem ser chamados de memo-:
ria a-curto-prazo e de memOria a-longo-praza
• MemOria a-Curto-Prazo. Esse. tipo de memOria e

definido como a persistencia de algum pensamento
que ocorra por period() de alguns segundos a alguns
minutos, sem produzir qualquer registro neural per-
manente. Algumas memOrias a-curto-prazo s go, possi-
velmente, causadas pela continua reverberago de
nais no encefalo, por curto period°, apOs a . sensacgo
inicial ter acabado. Isto 6, o pensamento de estar
ocorrendo estimula celulas neuronais que formam cir-
cuitos reverberativos. Essas celulas estimulam outras
celulas que, por sua vez, estimulam outras celulas ate
que, finalmente, o sinal retorna as celulas iniciais.
Dessa forma, o sinal circula por essa via, durante se-
gund os a minutos apôs ter cessado a sensac go original
e, enquanto essas reverberantes persistirem, a pessoa
ainda conserva o pensamento em sua mente. Em
apoio desse conceito existe o fato de que esses sinais
reverberantes podem ser demonstrados por ate meia'
hora, circulando entre o cOrtex e o talamo, apOs a
aplicacffo de estimulo sensorial suficientemente inte
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so. Ainda mais, esses sinais reverberantes ficam restri-
tos a determinadas areas do cortex cerebral, depen-
dentes do tipo de sensacab que , esti sendo experimen-
tado.

Mem&fa a-Longo-Prazo. Todos sabemos que cer-
tas memOrias perduram por anos, muito embora a re-
verberacao de sinais no encdfalo nab possa persistir
por mais de uma hora, no maximo. Essas memOrias a-
longo-prazo quase que, certamente, resultam do se-
guinte mecanismo. Quando urn sinal passa por grupo
definido de, sinapses neuronais, essas sinapses ficam

para a passagem ulterior de sinais seme-
lhantes.', Por conseguinte, quando urn pensamento
chega ao encdfalo, estara promovendo a facilitago,
das que sao utilizadas para sua transmissao, o

que torn mais facil, no futuro, a evocacao do mesmo
pensaMeuto.

Fntretanto, a passagem de urn sinal apenas tuna.
z por uma sinapse nao causard, na maioria das ve-

zes, faeilitago.suficiente para que o. pensamento seja
lembradO: Portant°, devemos fazer a pergunta: como

que utha ithica experidncia sensorial, que dura por.
apenas alguns segundos, pode, muitas vezes, ser lem-
brada dUrarite anos? Uma das respostas possiveis e a
de que oi'direuitos reverberativos da mernOria a-curio-
prazo enviain o mesmo pensamento, atraves das mes-
mas sinapses, inilhares de vezes, dentro do periodo de
tuna horn apOs a cessacao da experidncia sensorial ori-

0 para se considerar essa possibilidade é
o de que quando urn animal recebe uma pancada
na cabega apOs experidncia sensorial intensa, essa
paneadapOde interromper os eircuitos reverberativos
e acabat . corn a rnemOria a-curto-prazo. Nesse caso,
tambem nab ocorre a mem6ria a-longo-prazo. Por
conseguifite;; uma memOria a-curto-prazo, persistente

perjodO de pelo menos alguns minntos, parece ser
.,Ssenotak pars desenvolver a "imagem" ou o "engra-
ma" da niemOria a-longo-prazo. Esse desenvolvimento
da memOria a-longo-prazo, corn a formacao do en-

. grama„ e chamado de consolidafffo da memOria. Uma
.vei tendo silo formado o engrama; qualquer outro si-
. nat isolado que chegue ao encefalo pode, no futuro,
desencadear seqiiencia de sinais exatamente igual
que foi produzida pela sensago • aferente original,
quando entat a pessoa volta a ter o mesmo pensa-
mento.

Papel do "Ensaio" na Transferencia da MemOria a-
Curto-Prazo para a MemOria a-Longo-Prazo. Estu-
dos psicolOgicos tern mostrado que o ensaio — isto é,
a repeticao usando a mesma informago por vezes
seguidas, acelera e potencia o grau de transferdncia da
memOria a-curto-prazo para a memOria a-longo-prazo.
Isso esta de acordo com a teoria dos circuitos reverbe-
rativos, discutida acima, visto que cada reverberaeab
6, em verdade, urna forma de ensaio continuado (ou
repeticab) da mesma informacao. Na verdade, o encd-
falo possui tendencia natural para ensaiar uma nova
infonnaeab, especialmente a que prende a atencao da
mente. A importância desse ensaio para o estabeleci-
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mento de memOrias a-longo-prazo explica por que.
uma pessoa pode se lembrar da infonnacao que é es-
tudada em profundidade muito melhor da que é es-
tudada em maior quantidade e superficialmente. Tam-
bdin explica por que uma pessoa que esti muito acor-
dada "consolidard" memOrias de forma muito melhor
do que a pessoa que esti corn fadiga mental.

Codificacao das Mem6rias Durante o Processo de
Armazenamento. Enquanto as memOrias entao sen-
do ensaiadas e armazenadas,.elas tambem entao sendo
codificadas. Isto é, memOrias semelhantes que ja estab
armazenadas sao relembradas e comparadas corn as
novas mem6rias. E o processo implica nab apenas o
annazenamento das novas mem6rias, mas tambem o
de suas difereneas e semelhaneas corn as memOrias an-
teriores. Dessa forma, as memOrias nao sao armazena-
das de modo aleatOrio na mente, mas, pelo contrario,
sao armazenadas em associacao direta com outras me-
mOrias de mesmo tipo e, presumivehnente, em areas
especIficas do cOrtex. Isso é obviamente necessarin se
a pessoa tiver que vasculhar o depOsito de memOrias,
em alguma .data futura, a fun de localizar a informa-
eao desejada.

Determinacao do que Deve Ser Lembrado — Papel
do Hipocampo, da Dor e do Prazer. A determinagab
de se uma memOria deve ou nao ser guardada por
anos ou quase que imediatamente esquecida parece
ser realizada por algumas das regi6es basais do encd-
falo e nab pelo cortex cerebral. 0 hipocampo, regiffo
,muito antiga do cOrtex cerebral, localizado bilateral-
mente no assoalho do ventriculo lateral, é essencial
para o armazenamento de muitas, se nab de todas,
memOrias. Se o mesmo pensamento ja foi experimen-
tado muitas vezes antes e, portanto, ja se ficou habi-
tuado ele, o hipocampo nab a estimulado. Por ou-
tro lado, se o pensamento provoca dor ou prazer ou
qualquer outra qualidade igualmente intensa, entao o
hipocampo fortemente estimulado. Por mecanismos
ainda nao conhecidos, essa producao de sinais no hi-
pocampo é considerada como cooperativa corn outras
regiOes encealicas para produzir o armazenamento
permanente da memOria.

Dada a importancia do hipocampo para o amaze-
namento de memOrias a-longo-prazo, pode ser facil-
mente compreendido que lenses cerebrais extensas,
atingindo os dois hipocampos Ira fazer corn que a pes-
soa fique incapaz de — ou pelo menos, achar dificil —
guardar as mem6rias a-longo-prazo. Como resultado,
esquece tudo corn a mesma rapidez corn que aprende.
Esse efeito é a amnesia anterOgrada.

Evocacão das MemOrias apOs Terem Sido Armaze-
nadas. Outro grande misterio do processo da mem&
ria é o seguinte: como é que podemos evocar memo-
rias apOs terem sido armazenadas? Foi destacado aci-
ma que as memOrias sao codificadas ao mesmo tempo
em que sao armazenadas e que parecem ser armazena-
das corn as outras memOrias de mesmo tipo. Tambem
é sabido que o cerebro possui mecanismos que penni-
tern a focalizaeao da atengo sobre uma sucessdo de
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memOrias armazenadas, uma apOs a outra. Esse pro-
cesso é chamado de busca ou de explorgdo dos depO-
sitos da memOria.

Existem varias razOes para se acreditar que o tala-
mo esteja fortemente envolvido no processo de busca.
Primeiro, o Warn° tern conexOes ponto a ponto corn,
ern essência, todas as partes do cortex cerebral, o que
permitiria o acesso facil a locals de armazenamento de
memOrias especificas. Segundo, é sabido que as ondas
de excitago passam pelos nficleos taldmicos e que
esses nticleos produzem ondas de excitago semelhan-
tes para o cortex cerebral; poder-se-ia imaginar que es-
sas ondas desempenhariam algum papel no processo
de busca. Terceiro, e o mais importante, as lesoes
micas fazem corn que freqiientemente as pessoas ex-
perimentem dificuldade ou incapacidade em evocar
memOrias que, sabidamente, foram armazenadas ha
algum tempo no passado. Isso é a amnesia retrOgrade
resume-se que essas lesOes talamicas tenham interfe-
ido de modo grave no processo de busca. Algumas

vezes, as lesOes da area taldmica (ou areas inferiores
intimamente associadas) .podem causar amnesia retrO-
grada que perdura por dias ou meses e, ern seguida,
desaparece, talvez devido a recuperago do processo
de busca.

Conhecimento. Muitas pessoas ficarffo surpresas
de saber que o ser humano ja nasce possuindo deter-
minados tipos de conhecimento. Por exemplo, uma
crianca recem-nascida sabe mamar e, ate mesmo, pro-
curar pela mama. Sabe chorar quando sente dor e sa-
be sorrir, mesmo sem ter sido treinada em faze-lo,
quando sente prazer. Alguns dos animals inferiores ja
nascem .possuindo outros tipos de conhecimento, co-
mo, por exemplo, a capacidade de ficar de pe, de an-
dar e de procurar alimento. Na verdade, uma das prin-
cipals fracOes do conhecimento util de alguns dos ani

is inferiores é herdada.
Contudo, a mente humana nasce com muito me-

nos conhecimento do que muitos dos animals inferio-
res. Pelo contrario, o conhecimento que é acumulado
na mente de um ser humano é, em geral, do tipo
adaptativo, baseado na experiencia previa, formada
quase que exclusivamente de memOrias, e nab em co-
nexOes neurais hereditarias. E essa diferenca entre a
mente, dos animals inferiores e a mente humana que
da ao ser humano seus grandes limites de capacidades,
urn tornando-se genio matematico, outro, uma fonte
imensa de dados outro, repositOrio de
piadas e assim por diante.

Mas tambern sabemos que o processo de esqueci-
mento permite que o carater do conhecimento con-
servado na mente mude com o tempo, de modo que a
mente de uma pessoa possa ser, durante a sua vida
acaddmica, vasto repositOrio de cultura livresca, e, nos
anos posteriores, passe a ser preenchida por experidn-
cia pratica que toms o lugar do conhecimento livresco
esquecido. Os testes psicolOgicos mostram que a
quantidade global do conhecimento armazenado na
mente de uma pessoa, geralmente, aumenta, durante
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os primeiros trinta e nove anos de sua vida, atingindo
o maxima a esse tempo. Corn idades maiores, a quail_
tidade total do conhecimento armazenado declina de
forma gradual. Isso nao significa, contudo, que a
quantidade de conhecimento armazenado sobre deter-
minado assunto nao pode continuar a aumentar ate
idades bastantes provectas.

Mecanismo Celular da MemOria — Facilitacdo a-
Longo-Termo da Sinapse. Na discussffo acima sabre
a consolidago da memOria, chamou-se a atencao para
o fato de que mem6rias a-longo-prazo so podem ser
armazenadas quando a mesma seqiiencia de sinais pas.-
sa pelos sinapses atuantes por muitas vezes, provavel
mente por milhares ou, ate mesmo, milhaes de vezes:
Devido a isso, acredita-se que o mecanismo basic() da
memOria seja urn processo de facilitago a-longo-ter
mo das sinapses. Esse conceito tambern encontra
apoio em experimentos animals. Por exemplo, a es
mulago eletrica repetitiva das fibras nervous ,que:
chegam a urn grupamento funcional neuronal pode-
ra, eventualmente, produzir alto grau de sensitividade
A estimulago subseqiiente. Esse fenOmeno recebe o
nome de fading -do pas-tetdnica, mas pode ser facil
mente compreendido que a urn processo de memOria.

Por outro lado, o modo como as sinapses fiCim
progressivamente mais sensitivas a estimulos aferentes
sucessivos ainda a questab sem resposta. Existem, ba
sicamente, duas teorias. A primeira delas propOe que
a estimulago prolongada faca com que as fibrilas`ter-
minais de uma ramificago sinaptica produzem novas
fibras terminais, o que representaria aumento progres-
sivo de botOes sinapticos sobre a superficie do nenr6-,
nio pas-sinaptico. Uma variante dessa teoria prop&
que os prOprios botOes sinapticos aumentem de vcilu,
me ou alterem suas caracteristicas Micas ou quimi
cas, de modo a liberarem maior quantidade de subs-
tancia transmissora excitatOria. Esse grupo de teorias,
proponentes do aumento do numero ou do volume
dos botOes sinapticos terminals, tern apoio na conta
gem, em microfotografias eletr'Onicas, das fibrilas ter
minais e dos botOes sinapticos, corn mimero maior em
areas que foram propositadamente estimuladas por
longos periodos de tempo, em relago a areas cere
brais que nao o foram.

A segunda teoria prop-de que a membrana neuronal
na face pas-sinaptica da sinapse sofra alteracaO, o que
modificaria a sensitividade do neurOnio aos sinais que
o atingem por essa via. Uma variante dessa teoria pro-
p& que a sensitividade sinaptica fique aumentada co-
mo resultado do aumento do teor de acid° ribonuclei-
co na celula neuronal. Aqui tambem, varios experi-
mentos tern demonstrado aumento real de acid° ribo-
nuclóico, mas ainda precisa ser provado que essa subs-
tância seja, verdadeiramente, a base do processo da
memOria, e nao, em termos basicos, um efeito inespe-
cifico da maior atividade neuronal.

Entretanto, a mais que provavel que esses dois gru-
pos de teorias sejam muito simplistas. Estudos recen-
tes em uma grande lesma, do genero Aplysia, demons-
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traram outro mecanismo, bem mais complex°, mes-
rno nesse animal bastante primitivo. Esse mecanismo,
mostradO na Fig. 13-2, 6 formado por uma celula neu-
ronal, estimulada por dois botOes sinapticos distintos,
chamados de terminal de memOria e terminal sensiti-
zador. 0 terminal da memOria esta diretamente sobre
a celula neuronal, enquanto o terminal sensitizador fi-
ca sobre o prOprio terminal da memOria. A estimula-
go do terminal da memOria inicialmente, estimu-
lar a celula neuronal, mas sua estimulacao continua-
da; sem a estimulacab simultanea do terminal sensiti-
zador; fard com que a sinapse entre o terminal da me-

.mOrio e a celula neuronal fique progressivamente me-
nos excitavel, ao inves de mais excitavel. Esse e o fe-
nomeno de habituacab. Por outro lado, se o terminal
sensitizador a estimulado por urn sinal de dor, ao mes-
mo tempo que o terminal da memOria esta sendo esti-
mulado; entio ocorre efeito exatamente oposto: isto
6, a sinapse entre o terminal da memOria e a celula
neuronal' fica ‘muito mais facilitada. Ainda mais, uma
vez que .. tenha ocorrido esse alto grau de facilitacab,
nao e necesgrio a continuacffo do terminal sensitiza-
dot para que seja mantido o alto nivel de excitabili-
ade, Desse modo, foi estabelecido um circuit° de

memOria:
ortanto, no ponto onde estamos no presente, nos-

cliconhecimento do que talvez seja a mais irnportan-
44tutclo do cerebro — a memoria — e bastante fa-

entendermos melhor esse processo, nos-
so conhecimento global de como a mente funciona fi-
Ora, certamente, muito aumentado.

169

areas primarias e associativas para as sensacdes visuais,
auditivas, somestesicas, gustativas e olfativas sao todas
situadas nas proximidades da area de Wernicke. Por-
tant°, essa area fica idealmente localizada para a inte-
gracab da informaca-o oriunda de toda essa diversida-
de de fontes.

A destruicab da area de Wernicke de pessoa adulta
destrOi de forma quase completa seu intelecto e sua
capacidade de realizacab de fungOes Por essa ra-
zab, essa parte do cortex 6, talvez, a mais importante
de todas. Na crianca, a destruigo dessa area nab tern
a mesma importancia, visto que o lobo temporal do
hemisferio oposto pode desenvolver as mesmas fun-

mas no adult° isso a impossivel, dado que o he-
misferio oposto ja se desenvolveu em outras directies
e nab pode ser reeducado de modo significativo.

0 fato de que a area de Wernicke é muito impor-
tante para a funcab intelectual do encefalo nab signi-
fica que é nessa area que ficam armazenadas todas as
memOrias importantes. Simplesmente, quer dizer que
é urn dos pontos-chaves do cerebro onde, se ocorrer
destruicffo das conexOes neuronais, as outras partes
do encefalo nao podem funcionar de forma satisfatO-
ria. Outros aspectos da funcab sensorial na area de
Wernicke foram discutidos no Cap. 9. Suas funcOes
no controle dos movimentos musculares foram dis-
cutidas no Cap. 11.

Func-do das Areas Pre-Frontais do
Cortex Cerebral no
Processo do Pensamento

Fun0o,da Area de Wernicke do
C6rtex Cerebral no
Processo do Pensamento

Foi destacado no Cap. 9 que a maioria dos impulsos
sensoriais aferentes para o encefalo, eventualmente,
direciona informacab para a area de Wernicke,locali-
zada na parte posterior do lobo temporal, no hemis-
• .feno cerebral dominante, em geral, o esquerdo. As

Estimulo
nocivo

' Terminal
sensitivo

Serotonina

Figura 13-2. Um sistema de memOria que foi identificado na
iesma do genero Aplysia.

As areas pre-frontais do cortex cerebral sao as porgoes
mais anteriores do cerebro, situadas nos 5 a 7 cm an-
teriores dos lobos frontais, a frente das areas de con-
trole motor que foram discutidas no Cap. 11. Essas
areas sao, muito freqiientemente, chamadas de areas
"silenciosas", visto que nenhuma defici8ncia flagrante
fica aparente quando sao destruidas. Pelo contrario, a
pessoa, simplesinente, perde parte majoritaria do que
se poderia — em termos gerais — chamar de capacida-
de intelectual, em especial, sua capacidade para o pen-
samento abstrato.

Funcao das Areas Pre-Frontais no Pensamento
Abstrato. Urn animal que tenha perdido suas areas
pre-frontais perde sua capacidade de conserver peque-
nos fragmentos de informacab em sua mente por pe-
riodos maiores que alguns segundos de cada vez. Por
exemplo, se é colocado aliment° em um lado da gaio-
la e sua atengo é atraida para o outro lado, ele se es-
quece de onde esta esse alimento, tab logo deixe de
olhar para ele. Acredita-se que as areas pre-frontais no
ser human° desempenhem a mesma funcab, conser-
vando muitos fragmentos de informacab por curtos
periodos de tempo. Na solucab de problemas mate-
maticos, é necessario que seja armazenada informago
de forma temporaria, durante cada etapa do processo
lOgico, em algum canto da mente, chamando-a alguns

Terminal da
merneria

Canals
de
calcio
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segundos ou alguns minutos depois. As -sim, apOs ar-
mazenar e processar varias centenas de pequenos frag-
mentos de informacao, o problema pode ser resolvi-
do. Acredita-se que as areas pre-frontais sejam o local
de armazenamento dessas memOrias de curta durago.

Essencialmente, os mesrnos mecanismos sac) usados
no pensamento abstrato relacionado a questOes legais
e judiciarias, ao diagnOstico das doencas pelo medico,
ou .na analise de complexas quest6es comerciais ou
industriais.

Areas Pre-Frontais como Locais da . Ambicab, da
Consciencia, do Planejamento e da Preocupa-
ea°. Obviamente, sem a capacidade de pensar sobre
todos Os aspectos e conseqiiencias de suas acOes, uma
pessoa poderia agir precipitadamente e executar ativi-
dades de que viria a se arrepender no futuro. Isso
bem demonstrado em pessoas que perderam suas
areas pre-frontais e que parecem ter perdido, ao mes-
mo tempo, suas consciéncias.

De igual modo, o planejamento futuro, a preocu-
pap) corn suas atividades ou o ter ambicffo sao de-
pendentes da capacidade de tuna pessoa de considerar
todas as inter-relacOes de suas aces. Aqui, de novo, a
pessoa que perde suas areas pre-frontais tambem per-
de essas capacidades. Por outro lado, muitas vezes, Li-
ca livre de preocupacOes prolongadas pelo resto de
sua vida.

Efeitos Comportamentais Causidos por Perth das
Areas Pre-Frontais. Ocasionalmente, as areas pre-
frontais sao completamente destruidas por doenca ou
por trauma e, algumas vezes, tem sido propositada-
mente destruidas por metodos cirfirgicos devido aos
padrOes lesivos de pensamento que tern ocorrido e
que nNo podem ser interrompidos por nenhum outro
meio. Quando as areas pre-frontais sao destruidas, a
area de Wernicke fica sozinha no controle dos padrOes

pensamento que ocorrem no cerebro, sem a influ-
cia controladora das areas pre-frontais. A pessoa,

.entffo, tern grande probabilidade de apresentar as rea-
cOes mais extremas, algumas delas sinalizando grande
felicidade, enquanto outras tern as caracteristicas de
intenso furor. Muitas vezes, essas respostas sao abrup-
tas, com muitas possibilidades de levar a resultados
desastrosos, como a resposta emocional a certas situa-
96es, mas sem se pensar muito sobre elas. Quando
provocada, a pessoa pode entrar em estado de furor
que rao pode ser facilmente debelado no momento,
mas que sera esquecido apOs alguns minutos.

SONO E VIGILIA

Outro dos muitos importantes misterios da func go ce-
rebral é o ciclo diurno de sono e vigilia. Mesmo quan-
do uma pessoa permanece na escuridffo total ou sob
iluminaca-o permanente, ainda assim conserva o mes-
mo ciclo de sono-vigilia, corn periodicidade de cerca
de 24 horas. Comumente, o sistema nervoso apresenta
sinais de fadiga pouco antes de se cair no sono e mos-
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tra sinais de haver repousado apos o sono ter acabado.
Niece, assim, que a fadiga neuronal desempenha pa-
pel importante na causacffo do sono, e esse sono, por
sua vez, alivia a fadiga.

Os estudos fisiolOgicos sobre o cerebro tem mos-
trado que quando uma pessoa esta acordada, muitos
impulsos passam continuamente, sem cessar, pelo sis-
tema nervoso. Entretanto, durante a maior parte das
fases do sono, nilmero consideravelmente menor de
impulsos a registrado. Dessa forma, o estado de vigi-
lia parece ser causado por grau elevado de atividade
cerebral, enquanto o de sono é causado por grau dimi,
nuido. Por conseguinte, qualquer teoria que busqtie
explicar o sono e a vigilia deve tambêm explicar esses.
grain variaveis da atividade cerebral durante os dois
estados.

Estimulaeao Cerebral pelo "sistema Reticular Ati-
vador". A estimulago de partes do mesencefalo e
do Warn° aumenta de muito a atividade do cortex,
urn efeito que é mostrado de forma esquematica
Fig. 13-3. A estimulacffo aplicada em qualquer
territOrios marcados pelas setas fard corn que os
pulsos ascendam difusamente, chegando, eventual
mente, a excitar o cOrtex. Esse sistema e o sistema re=

ticular ativador e é dividido em dois componentes,:b
componente mesencefalico e o componente

O componente mesencefalico do sistema reticular,
ativador a formado, principalmente, pela substancia
reticular do mesencefalo e da prOtuberincia sup.erior.
A estimulacffo dessa regiao produz fluxo muito difu
so de impulsos ascendentes, atraves de muitas areas::
talamicas, ate areas dispersas do cortex, resultando
em aumento generalizado da atividade cerebral.

0 componente talamico do sistema reticular aW:
vador difere do mesencefalico porque sua estimula-
gao produz ativacffo de regiOes localizadas do cortex
cerebral. A estimulago do talamo posterior produz
ativaeab das partes posteriores do cortex cerebral, e a
estimulacIo do talarrió anterior, de modo identidO
ativa as regiOes anteriores do cOrtex cerebral. Dessa.
forma, sinais que partem de regibes talamicas especi-
fleas podem produzir atividade em partes determina=
das do cOrtex cerebral, ao inves de ativar todo esse
cortex.

8 provavel que a funcffo do componente taldmico
do sistema reticular ativador seja o de dirigir a aten-
ca-o para memOrias que sejam armazenadas em regiOes
especificas . do cOrtex cerebral e, por esse meio, permi-
tir que sua consciencia analise os pensamentos, urn de
cada vez. Por outro lado, a ativactio do componente
mesencefcilico do sistema reticular ativador produz es-
tado geral de vigilia. .

React-lc, de Bloqueio. 0 sistema reticular ativador
deve ser ele mesmo estimulado para que entre em
acffo, por meio de sinais que the chegam de outras
fontes. Quando urn animal esti. em sono muito pro-
fundo, o sistema reticular ativador esta em estado de
quase total quietude: contudo, quase que qualquer ti-
po de sinal sensorial pode, imediatamente, ativar o sis-



171OS PROCESSOS INTELECTUAIS

Figura 13-3. Sistema reticular ativador,
mostrando, por meio de setas, a passa..
gem de impulsos desde a substincia re-
•ticular do mesencefalo, passando pelo td-
lamo, at6 todas as partes do cal-tax. (De
Lindsle

y : Reticular Formation of The
Brain, Boston, Little, Brown.) -

terra. Por exemplo, os estImulos dolorosos de qual-
quer parte do corpo ou sinais proprioceptivos dos•
aparelhos vestibulares, das articulacOes e de outras re-

podem causar a ativago imediata do sistema re-
ticular . ativador. Essa é a regd.() de bloqueio e repre-
senta mecanismo pelo qual somos acordados do so-.
no proffindo.

Elstimulardo Cerebral do Sistema Reticular
.

 Ativa-
dor. - Os sindis do cortex cerebral tambOm podem es-
timular o sistema reticular ativador e, por conseguin-
te, aurnentar sua atividade. Vias neurais que se diri-
gern.tanto para os componentes mesencefalico e tala-
laic°, do sistema sao particularmente abundantes com
origerri, no cortex sensorial somestesico, no cOrtex
43tor, e no cOrtex frontal. Quando uma dessas areas

119. excitada, sac) transmitidos impulsos para o siste-
ma reticular ativador, o que aumenta o grau de ativi-
dade desse sistema.

Teoria do Feedback para
o Sono e Vigilia

Do que foi acima exposto, podemos ver que a ativa-
go do sistema reticular ativad or intensifica o grau de
atividade do c6rtex cerebral e, por sua vez, esse au-
mento da atividade do cortex cerebral provoca urn in-
cremento no grau de atividade do sistema reticular
ativador. Portanto, fica bastante evidente que poderia
ser formada uma alga de feedback, por onde o sistema
reticular ativador excita o cOrtex, e o cOrtex, por sua
vez, reexcita o sistema reticular ativador, dando ori-
gem ao ciclo que causa a excitag -ao continua dessas
dual regiOes. Um ciclo desse tipo e mostrado na Fig.
13-4.

0 sistema reticular ativador tambdm faz parte de
outra alga de feedback: envia impulsos para a medula

espinhal para ativar os mirsculos do corpo. Por sua
vez, a ativacab dos mfisculos excita os propriocepto-.
res que enviam impulsos sensoriais ascendentes que
vdO reexcitar o sistema reticular ativador. E,sse ciclo
tambêm é mostrado na Fig. 134.

Pode ser facilmente visto, portanto, que uma vez
que uma ou ambas as aim de feedback, de que faz
parte o sistema reticular ativador, fique excitada, a
atividade aumentada resultante no sistema reticular
ativador poderia estimular as outras partes do cêre-
bro, criando, por esse modo, urn estado de vigilia. Es-
sa é apenas uma das teorias plausiveis para explicar o
estado de vigilia.

Por outro lado, poder-se-ia imaenar como poderia
ocorrer o sono, uma vez que tenham sido ativadas as
diferentes aim de feedback. Uma resposta possfvel
para isso é a de que todas as sinapses do sistema ner
voso central poderiam eventualmente fatigar, de mo-
do que podem interromper ou quase interromper a
transmisao de impulsos. Portanto, apOs period° pro-
longado de vigilia, poderia ser esperado que as sinap-
ses das algas de feedback ficassem fatigadas e, como
conseqiiencia, essas algas de feedback parariam de
funcionar, o que permitiria que o sistema reticular ati-
vador ficasse inativo, o que corresponde ao estado de
sono.

Outras Teorias do
Sono-Vigilia

Embora os fatores de feedback que foram discutidos
previamente possam ser muito importantes na manu-
tengo do estado de vigilia, muitos neurofisiologistas
acreditam que nao sa6 esses feedbacks os responsaveis
normais pela transicab do sono para a vigilia e da

para o sono. Sao especialmente difundidas as teo-
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descansados, a atividade neuronal aumentada durante
o sono REM pode acordar a pessoa. Essa teoria tern
apoio no fato de que os sonhos freqiientemente acor-
darn as pessoas e, tambem, porque o sono REM ocor-
re corn maior freqi.iencia e corn maior durag go confor-
me a manhg fica mais prOxima.

Efeitos da VigIlia

A vigilia esta associada corn tress efeitos principais: (1)
aumento do grau de atividade do cerebro, (2) trans-
missgo aumentada de sinais do sistema reticular ativa-
dor para os musculos e (3) excitaogo do sistema ner-
voso simpatico.

0 aumento da fimcgo cerebral 6 causado pelo gran-
de numero de impulsos que sgo transmitidos do cen-

o da vigilia do sistema reticular ativador para o
cerebral, via talamo. Esses impulsos ascendentes

pingeM de modo continuo sobre os neurOnios ce-
rebrais, facilitando sua atividade.

eitiMulaggo das areas reticulares do tronco cere-
ambem aumenta o grau -de tOnus em todos os

musculos do corpo. Isso torna esses musculos mais ek-
eitaveis do que seriam em outras condio0-es e os pre-
para para a atividade imediata, o que explica por que
urea  pessoa que esta bem acordada tem a sensao go de
prontiddo .ae seus musculos.

A estimulago simpatica causada pela vigilia eleva
moderadamente a pressao arterial; aumenta a intensi-
dade do metabolismo em todos os tecidos do corpo e,
em mat simplesmente faz corn que o corpo esteja
pronto para trabalhar muito mais.
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readquirido seus niveis normais de excitabilidade e re-
tornado ao estado de serenidade.

A Talta de sono nao afeta diretamente as fimgOes
intrinsecas dos diferentes &gets. Entretanto, a falta
de sono, muitas vezes, causa distinbios autonemicos
graves e esses, por sua vez, por vias indiretas, causam
perturbacOes gastrintestinais, perda de apetite e ou-
tros efeitos deleterios. Dessa forma, a perda de sono
pode afetar todo o corpo alem do prOprio sistema
nervoso.

ONDAS CEREBRAIS

Impulsos eletricos, chamados de ondas cerebrais, pa
dem ser registrados de todas as partes ativas do cere-
bro e, ate mesmo, da superficie externa da cabega. 0
carater dessas ondas é determinado, em grande parte,
pelo nivel do sono e da vigilia no instante em que
essas ondas sgo registradas, Quando uma pessoa esta
acordada, mas nao esta pensando corn muita intensi-
dade, ondas continuo, corn freqiiencia aproximada
de 10 a 12 por segundo, podem ser registradas de qua-
se todas as partes do cortex cerebral. Essas s go as.on-
das alfa. Os sinais cerebrais que as causam provavel-
mente tern origem no sistema reticular ativador e, em
seguida, se dispersam pelo cortex cerebral. Acredita-se
que sejam parte dos sinais que mantem o cortex faci-
litado durante a vigilia. As ondas alfa sgo mostradas
no registro superior da Fig. 13-5.

Quando qualquer parte do cerebro fica muito ativa
— por exemplo, a regiao motora que inicia atividades

Alfa

Efeitos .do Sono

Algumas vezes, é dificil de se compreender por que
-uma pessoa tern necessidade de dormir. Certas partes
do:.corpo; corno o coragao, nunca descansam embora
sejam capazes de funcionar durante toda a vida. Po-

'. der-se-ia raciocinar que o sono a uma medida para
conservar as energias da maior parte do corpo quando
nab sffo necessaries. Alguns animais, na realidade, le-
varam esse principio de conservaga° a um ponto tal
que passam a um estado de sono muito profundo e
prolongado, a hibernaccio, que perdura durante todo
o inverno.

Um valor psicolOgico especial do sono parece ser o
de restabelecer um equilibrio adequado da excitabili-
dade, entre as varias partes do sistema nervoso. A me-
dida que a pessoa vai ficando cada vez mais fatigada,
algumas partes de seu sistema nervoso perdem mais
excitabilidade do que outras, de modo que uma parte
pode desequilibrar as outras. Em verdade, a fadiga
nervosa extrema pode desencadear graves disttirbios
psicOticos. Entretanto, apOs o sono prolongado, todas
as pates do sistema nervoso terao, normalmente,

Pequeno mal

Grande mal

s

Figura 13-5. Padraes de ondas cerebrais na pessoa normal e
em dois pacientes corn tipos diferentes de epilepsia.
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musculares — ondas adicionais que, por vezes, chegam
a ter freqii8ncia de ate so por segundo, e amplitude
maior que a das ondas alfa, tomam o lugar das ondas
alfa normals. Essas ondas; as ondas beta, sao mostra-
das no segundo registro da Fig. 13-5.

Durante o sono muito profundo, as ondas alfa e
beta a° substituidas por algumas ondas irregulares,
ocorrendo a cada urn ou dois segundos. Essas sao as'
"ondas do sono" ou ondas delta, mostradas no ter-
ceiro registro da Fig. 13-5.

Ondas Cerebrais Anormais na Epilepsia. Varias
anormalidades cerebrais podem causar padres estra-
nhos das ondas cerebrais. Dois deles, causados por ti-
pos diferentes de epilepsia, sao mostrados nos dois
registros inferiores da Fig. 13-5. 0 quarto registro

ostra uma "ponta-onda", padrao tipico da epilepsia
tit o pequeno mat Nessa doenga, a pessoa fica incons-
ciente por 3 a 10 segundos ao mesmo tempo em que
o padrao das ondas ponta-onda ocorre nas ondas cere-
brais. Tais episodios podem ocorrer a cada poucos mi-
nutos, algumas poucas horas e, ate mesmo, apenas
uma vez em muitos meses. Quando acontecem, a pes-.
soa continua a executar, embora esteja inconsciente,
qualquer atividade fisica que estivesse realizando an-
tes, mesmo se estivesse atravessando uma ma corn tra-
fego intenso. A epilepsia tipo pequeno mal parece re-
sultar de alguma anormalidade do sistema reticular
ativador do encefalo. A transmissffo das ondas alfa
normals temporariamente interrompida. Em seu lu-
gar, é transmitido o padrao da ponta-onda, e a pessoa
fica pircialmente adormecida por alguns segundos,
ate que o padrao normal das ondas alfa reaparega.

0 registro inferior da Fig. 13-5 mostra o padrao
u-as ondas cerebrais na epilepsia tipo grande- mal. Nes-
sa condigao, o cortex cerebral fica extremamente ex-
citado, com muitos e fortes sinais sendo dispersados
por todo o encefalo ao mesmo tempo. Quando esses
sinais atingem o cortex motor, provocam movimentos
ritmicos, as convulsOes clOnicas, em todo o corpo. A
epilepsia tipo grande mal resulta, possivelmente, de ci-
clos reverberativos anormais que se formam no siste-
ma reticular ativador. Isto 6, uma parte desse sistema
estimula outra parte, que estimula uma terceira parte
que, por sua vez, estimula a primeira, formando urn
ciclo que perdura por 2 a 3 minutos, ate que os neu-
rOnios do sistema fiquem fatigados o bastante para
que a reverberacao seja interrompida. No comeco de
urn ataque tipo grande mal, a pessoa pode experimen-
tar pensamentos alucinatOrios muito intensos, mas,
desde que o encefalo seja atingido, ela nab mais tern
pensamentos conscientes, visto que os sinais passam
a ser transmitidos em todas as direccies, ao inves de
percorrer vias determinadas. Por conseguinte, mesmo
corn seu cerebro intensamente ativo, ele fica incons-
ciente, desligado de seu ambiente. ApOs o ataque, seu
cerebro flea tab fatigado que a pessoa dorme por al-
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FUNCOES COMPORTAMENTAIS
DO ENC5FALO: 0 SISTEMA
LIMBICO

0 comportamento a uma fungao de todo o sistema
nervoso e nao de uma parte particular. Entretanto.
maior parte dos aspectos involuntärios do co

mporta-
mento é controlada pelo sistema limbic°, mostrado
no diagrama de blocos da Fig. 13-6. Essa figura apre-1
senta a maior parte das estruturas centrals da
basal do cerebro, coma urn anel circundante de cortex.:
cerebral, que formam o cortex limbic°. Entretanto, a
maior parte do cortex cerebral fica por fora desse.ane
e nab faz parte do sistema limbic°. Esse anel de cor-,
tex limbic° 6 formado (1) pelo uncus, pela
forme e pela circunvolucffo do hipocampo, na parte
mais basal; (2) a ciramvolucffo do cingulo, na protiin-
didade da fissura longitudinal; e (3) pelas insa
e orbitofrontal, localizadas na parte anterior me
inferior do hemisferio cerebral. Todas essas areas:'
cortex cerebral sao filogeneticamente antigas — isto
estao entre as primeiras areas do cortex cerebral q
evoluiram nos animals primitivos.

Talvez a parte mais importante do sistemalimbi
co, do ponto de vista do comportamento, seja 4:140-
talamo, embora muitos anatomistas nao inclOarh esse
hipotalamo entre as estruturas limbicas. Muifas das
partes circundantes do sistema incluinclo, es
pecialmente, o hipocampo, a amigdala e o Warn°,
transmitem grande parte de seus sinais eferentes para.-
o hipotalamo, a fun de causar efeitos variadás no cor
po, tais como o de estimulagab dos sistema nervo
autontimico ou de participacao em sentinientoi,conio.
os de dor, de prazer, ou em sensaceies relacionadas
fome, ao sexo, a raiva etc. A maior parte dessas fun:
goes do hipotalamo foi discutida no capitulo prece-
dente.

Alguns aspectos do controle limbic° sao transmiti-
dos por meio do sistema endOcrino, pois dove ser lem-
brado que o hipotalamo, alem de controlar o sistema
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nerv0S0 autonOmico, tambem controla a secrecao de
numerosos hormOnios hipofisarios. Isso sera discutido
ern , detalhe no Cap. 34; mas, no momento, deve ser
notado que o sistema limbico, atuando por meio do
sistema nervoso autonOmico e da glandula hipOfise
anterior, pode controlar (1) a intensidade da secrego
de todos os horm6nios sexuais que, em seu conjun-
to controlam todos os impulsos sexuais da pessoa; e
(2) as intensidades de secrego dos hormOnios tireoi-
diano, do crescimento e dos diversos horm6nios do
cortex supra-renal que, em conjunto, controlam a
mai& parte das func6es metabOlicas celulares, ativas'
dia apOs dia.

Por conseguinte, pode-se dizer que o sistema lim-
bico controla o ser interno de uma pessoa.

Corn esses dados em mente, vamos discutir, agora,
alguns dos mecanismos especificos do sistema limbi-
co para o.controle do comportamento.

Prazer e Dor; Recompense
e Cast igo

Uma das descobertas recentes de maior importancia
no campo do comportamento é o chamado sistema de
"prazdt e dor" ou de "recompensa e castigo" do ence-
falo. CCi-W areas do mesencáfalo, do hipotalamo e de
outras areas intimamente associadas a elas, quando es-
mluladas,- faZem corn que o animal sinta como se es-

tivesse sendo intensamente castigado, como ocorreria
quando experimentasse dor muito forte. Contudo, a
estimulacffo de areas prOximas produz efeito exata-
mefite oposto, fazendo corn que o animal aparente
estirájcperimentando prazer extremo.

'dos metodos experimentais para o estudo dos
.'troy de recompensa e de castigo é o de implantar

.um elerrOdio em uma ou outra dessas areas e, em se-
gm. .

da, penrutir que o prOprio animal controle o esti-
mulo que ocorre sempre que baixar a barra de sua
gaiola, conic, a mostrado na Fig. 13-7. Se o elerrOdio
esti implantado em area de recompensa, o animal ire
mover a barra de forma continua. Em verdade, o ani-
mal ill preferir estimular seu centro de recompensa a
corner, embora possa estar faminto. Por outro lado, se
o eletrOdio estiver em area de punigo, o animal ten-
tad impedir o estimulo de todas as formas possiveis.

Relacao da Recompensa e do Castigo com o
Aprendizado. Experimentos sobre a memOria tern
mostrado que um animal lembra os estimulos senso
riais que causem recompensa ou castigo, mas nao se
lembra de estimulos que na° estimulem as areas de
recompensa ou de castigo. Por exemplo, um alimento
que seja muito agradavel ao paladar é lembrado, 'coma
tambem, o alimento de gosto muito desagradavel. Por
outro lado, o alimento que na° cause grazer ou des-
prazer é rapidamente esquecido. De modo semelhan-
te, urn estimulo extremamente doloroso, como o de
tocar um ferro em brasa, e muito bem lembrado, en-

Figura 13-7. Tecnica para a localizagffo dos centros de re-
dompensa e de punka° no cdrebro de macaco.

quanto que o toque de urn livro ou de urn pedaeo de
madeira é esquecido em poucos segundos.

Portanto, no processo da memOria, dois compo-
nentes diferentes devem estar presentes para que uma
experiencia sensorial seja lembrada. 0 primeiro com-
ponente é a pr6pria experiencia sensorial, e o segundo
componente é uma experiencia de recompensa ou
de punka° — isto é, uma experiencia de prazer ou de
dor.

Funco do Cortex Limbic°

Embora o cortex limbico seja a parte mais antiga de
todo o cortex cerebral, sua funca0 é a menos conheci-
da, de todas as estruturas encefalicas. A estimulago
elêtrica de regiaes diferentes do cortex limbico pode.
causar efeitos td° diversos como excitago, depresgo,
movimento aumentado, movimento diminuido, em
raras ocasides o. fenOrneno do enraivecimento, em ou-
tras, graus extremos de docilidade etc. Entretanto, es-
ses efeitos ndO podem ser produzidos de modo repe-
tido por estirnulacd0 de pontos especfficos do cortex
limbico. Portanto, é muito dificil definir, de forma
precisa, as functies do cortex limbico.

A funcffo provavel do cortex limbico é a de atuar
como drea de associacdo para o controle da maior par-
te das funcöes comportamentais do corpo. Presumi-
velmente, o cortex limbico armazena informago so-
bre as experiencias passadas, como as de dor, as de
prazer, as de apetite, os odores diversos, as experién-
cias sexuais etc. Esse repositOrio de inforrnago é,
possivelmente, combinado corn outras informacoes,
canalizadas para as areas limbicas pelas regiöes circun-
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dantes do cortex cerebral, como das areas pre-frOntais
e das areas sensoriais da parte posterior do cerebro.
Essa associackt de informacOes, provavelmente, en-
tab, representa estimulo para o desencadeamento de
respostas comportamentais apropriadas ao meio cir-
cundante da pessoa ou do animal, quer esse compor-
tamento seja de raiva, de docilidade, de excitacab, le-
targia ou qualquer outro. Assim, acreditamos que seja
essa parte do cortex cerebral que desempenhe o papel
principal no controle das emocOes e de outros
padrOes do comportamento.

Pada° Defensivo — 0 Enraivecimento

A estimulago de diferentes areas no talamo, no hipo-
talamo ou no mesencefalo, mas, de forma especial,
nos niideos perifornicais do hipotalamo, localizados
)em no meio do hipotalamo, faz corn que o, animal

tenha sensacgo extremada de punigo e, ao mesmo
tempo, faz corn que ele (1) assuma postura defensiva,
(2) estenda suas garras, (3) levante sua cauda, (4) emi-
ta som sibilante, (5) cuspa, (6) rosne e (7) tenha ere-
cffo de seus pelos, corn os olhos bem abertos e as pu-
pilas muito dilatadas. Ainda mais, mesmo a provoca-
cgo mais discreta pode causar urn ataque selvagem e
imediato. Esse é o padrao comportamental que tern
sido chamado de padr"do defensivo ou de enraiveci-
mento ou, simplesmonte, de raiva. Pode ocorrer no
animal descorticado, o que demonstra que os padrOes
comportamentais basicos para a defesa ou para o en-
raivecimento saO controlados pelas regioes inferiores
do enafalo, especialmente pelo hipotalamo e pelo
mesencefalo.

PadrOes de comportamento emocional de tipo exa-
tamente oposto podem ocorrer quando os centros de
)ompensa sato estimulados, especialmente a docili-

dade , e a domesticidade. Durante esse tipo de estimu-
lag°, o animal permite quase que qualquer tipo de
tratarnento que se quiser aplicar.

Funcbes da Am igdala

A amfgdala é urn aide() complexo, situado imedia-
tamente abaixo da superficie do cortex cerebral, no
polo anterior de cada lobo temporal. Nos animais in-
feriores, a amigdala esta prirnariamente relacionada
corn estimulos olfativos mas, em seres humanos, é
bem maior e atua em associago muito intima corn o
hipotalamo no controle de muitos padrOes comporta-
mentais. Acredita-se que a fungo normal de varios
nficleos da amigdala seja a de participar no controle
dos padrOes globais do comportamento que a exigido
para cada situago social.

A estimulacffo de diversas partes da amigdala pode
transmitir sinais pelo hipotalamo para a producab de
(1) aumento ou diminuicdo da pressffo arterial, (2) au-
mento ou diminuicab da freqiiencia eardiaca, (3) au-

mento ou diminuicffo da funcaO gastrintestinal, (4)
defecago ou miccEo, (5) dilatacffo ou constrigo pu.
pilar, (6) piloerego. o que significa os pelos corporals
ficarem levantados ou (7) secrecab de diversos hormO-
nios hipofisarios.

Alem disso, a amigdala pode transmitir sinais para
as areas do tronco cerebral inferior para causar (1) al.
teracOes do tOnus muscular em todo o corpo, (2) mo.
vimentos posturais, como a elevago da cabeca ou
curvatura do corpo, (3) movimentos circulares; (4)
movimentos ritmicos ou (5) movimentos associados
corn o ato de corner, como os de passar a lingua sobre
os labios Clamber os beicos"), os de mastigacifo e os
de degluticäb.

Finalmente, a excitago de outras partes da anug
dala pode causar a excitaca-o sexual, incluindo a ere-
cffo, os movimentos copulatOrios, ejaculago, ovula-
cab, atividade uterina e parturigo prematura.

Por essa lista de funcoes, pode ser compreendido
como a amigdala pode desempenhar papel muith im-
portante no controle dos padrOes globais de compor-
tamento do corpo.

EFEITOS PSICOSSOMATICOS

Urn efeito psicossomatico é urn efeito corporal
matico) produzido por estimulago psicolOgica. 0 e
cefalo pode produzir esses efeitos por tits mews
rais: (1) por transmisao de sinais pelo sistema nery
so autonOmico, (2) por transmissaO de sinais para o
imisculos pela area reticular bulbar e (3) pelo contro

Estimulos
emocionais
talámicos

--Nervo vago (parassimpatico)

Ce-ntros
parassimpaticos

Libracâb de
hormOnios hipofisarios

--Centros bulbares autOnomos

---Cadeia simpatica

Figura 13-8. Circuitos neuronais responsiveis pelos efei-

tos psieossomaticos.
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de determinadas glandulas endOcrinas. A Fig. 13-8
niostra os mecanismos neuronais gerais que sac) consi-
derados como responsaveis pelos efeitos psicossoma-
ticos. Essa figura mostra sinais conscientes com ori-
geth no cortex frontal ou no talamo e que sao trans-
rnitidos para o hipotalamo e, finalmente, pelos cen-
tros do rombencefalo (cerebro posterior), para a me-
dula espinhal e dal para o corpo.

Efeitos Psicossomaticos TransmitidOs pelo Sistema
Nervoso AutonOmico. Praticamente, quase todas as
emocOes podem influenciar o sistema nervoso autonO-
mico. Por exemplo, a agit4ab muito intensa aumen-
tali a excitabilidade do sistema reticular ativador e
esse sistema, por sua vez, ira aumentar a atividade
simpatica em todo o corpo. Portanto, a estimulago
simpatica generalizada dos Orgaos 6 um dos efeitos
psicossomaticos mais comuns. Muitas emocOes, como
aieXcitago, a raiva, ou a ansiedade, muitas vezes pro-
hzein . descarga simpatica en masse, provocando au-
mentO acentuado da pressao arterial, palpitacOes car-
d lacas a califrios.

Os _efeitos psicologicos muitas vezes tambem esti,
mulam os centros parassimpaticos do hipotalamo. As
emog6es de preocupacao, de depressao .ou de letar-
gia; todas ;corn efeitos opostos as que produzem exci
tack) : do sistema simpatico, podem muitas vezes esti-
mular" parassimpatico. Por vezes, contudo, os dois
sistemas podem ser estimulados simultaneamente. 0
medO,.'por exemplo, pode causar excitacao simpatica
extrema, resultando em elevacao da pressao arterial,
enquanto que, ao mesmo tempo, o estimulo do paras-
simpatico pode provocar atividade gastrintestinal tab
intensa que a pessoa pode sofrer de diarreia incontro-
laVe

Transmissâo de Efeitos Psicossomaticos pelos Mils-
Qs . Esqueleticos. 0 sistema reticular ativador en-

via sinais descendentes pela medula espinhal e dal di-
retamente para os milisculOs. Portanto, as mesmas
ethocOes que vao excitar o simpatico produzem,
tamb6m, aumento do tOnus muscular em todo o cor-.
pd. Algumas vezes, o tOnus fica tat, aumentado que.
chega causar tremor muscular, o que explica por
que certas emocOes podem provocar tremedeira.

Por outro lado, as emocaes que normalmente
estimulam o parassimpatico diminuem, como via de
regra, a atividade da formago reticular bulbar. Como
resultado, o tOnus muscular flea diminuido at6 valor
muito baixo, o que explica a astenia (fraqueza) mus-
cular que caracteriza alguns estados psfquicos.

Transmissao de Efeitos Psicossomaticos pelas Glfin-
dulas End6crinas. 0 sistema nervoso controla di-
versas glandulas endOcrinas de forma completa ou
parcial. Por exemplo, o sistema nervoso simpatico
controla a medula supra-renal e o hipotalamo con-
trola quase que todas as atividades da hip6fise. 0
hipotalamo exerce controle sobre a hip6fise anterior
por secretar substdncias neurossecretoras em seu pr6-
prio interior, e essas substancias sao absorvidas pelos
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capilares locals e carreadas, por veias diminutas que
passam do hipotalamo para a hipOfise anterior, onde
vao provocar a secrego de varios hormOnios impor-
tantes: o hormOnio do crescimento, a corticotropina,
a tirotropina, a prolactina e as gonadotropinas. Esses
hormOnios, por sua vez, controlam o crescimento, o
metabolismo pro-tele°, a intensidade global do meta-
bolismo, a lactacao e a maioria das funcCfes sexuais.
Tambern, os nficleos supra-Opticos do hipotalamo con-
trolam a secrecao de hormOnio antidiuretico; esse
hormOnio controla o grau de retencao de agua pelos
rins.

Obviamente, portanto, muitos efeitos psicossoma-
ticos podem ser mediados pelas glandulas endOcrinas.
Por exemplo, os efeitos psfquicos podem estimular
demasiadamente o hipotalamo, o que pode causar hi-
pertiroidismo, pela secrego excessiva de horm6nio
pela glandula tir6ide, o que aumenta a intensidade
do metabolismo em todas as celulas do corpo. De
igual modo, os sinais psfquicos podem modificar a
producao de hormOnios sexuais e, por esse modo,
causar incapacidade de ovulacao,menstruacao em ex-
cesso ou deficiente, esterilidade ou outras anomalias
sexuais.

Doencas Psicossomäticas

Talvez a doenca psicossomdtica mais comum seja a
tensao nervosa extrema, associada, simultaneamente,
a aumento da freqiiencia cardfaca, elevacao da
pressao arterial, distiirbios gastrintestinais e t orus
muscular em excesso. Muitas vezes, esse quadro 6 des-
crito sob a rubrica de "nervosismo" ou, corn maior
precisao, de ansiedade.

Os efeitos psicossomaticos tamb6m podem causar
o funcionamento anormal de urn &gab isoladamen-
te. Por exemplo, a estimulacao simpatica pode depri-
mir a tal grau a atividade gastrintestinal que resulta a
constipacao. Por outro lado, a estimulacao parassim-
patica excessiva pode aumentar tanto a atividade .gas-
trintestinal que a diarreia grave 6 o resultado. Outro
distilrbio psicossomatico muito comum 6 a palpita-
cao cardfaca, causada por excitacao, ou por ansieda-
de, ou por outros estados emocionais.

Ocasionalmente, a disfuncEo causada por
bio psicossomatico 6 tab grande que pode produzir
a destruicao de tecidos. Por exemplo, a estimulacdo
do parassimpatico que inerva o estomago pode cau-
sar secrecffo tab aumentada dos sucos gdstricos, que
chegam a produzir uma cavidade na parede do est6-
mago ou das porcOes superiores do intestino. Essa 6
a condicdo chamada de tilcera peptica. Esses pacien-
tes podem ser tratados pela remocSo ciriirgica de par-
tes do estOmago, ou pela neutralizacao das secrecOes
gdstricas ou pelo bloqueio, por medicamentos espe-
ciais, dessas secrecC5es e, em alguns casos, por trata-
mento psiquiatrico, para o controle da condicab emo-
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cional que esta produziudo a secrego excessiva de
sucos gastricos.

Dor Psicossomatica. Muitos distdrbios psicosso-
mdticos podem causar dor, chamada, simplesmente,
de dor psicossomatica. Por exemplo, uma filcera
peptica pode causar dor em queimago muito intensa
na boca do estOmago. De igual modo, o espasmo do
intestino, causado por estimulago parassimpdtica,
pode causar Micas abdominais. E, ocasionalmente,
a estimulago excessiva do corago chega a causar dor
cardfaca. Se a condigo psfquica que causa a anorma-
lidade funcional pode ser corrigida, a dor tamb6m
serf controlada.

Mitos sobre a Doenca Psicossomatica. Apesar
dos muitos meios de exteriorizago da doenca psicos-
somatica, esse tema tern sido muito explorado por
jornalistas e por escritores de ficgo. t urn mito
muito difundido que uma pessoa pode se preocupar
tanto corn a fungo de urn de seus &gabs que, como
conseqiiencia, produz a doenca desse &gab. Exceto
em alguns cases, isso nab 6 verdade. A maior parte das
doencas psicossomaticas exibe padrao muito regular,
como o de estado de tensao generalizada, de dlcera
ou outros de tipo semelhante.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Quais sao as diferengas entre a memOria a-curto-prazo
e a memOria a-longo-prazo?

2. 0 que determina quais as memOrias que serif° conserva-
das? Quais as fungdes do ensaio e da codificagio na eon-
solidagEci da memOria?

3. Que fungaes sago desempenhadas pelo talamo e pelo hi-
pocampo no processo da memOria, especialmente no
que diz respeito ao estabelecimento de memOrias e em
sua evocagEo, alai de no processo geral do pensa-
mento?

4. Qual 6 o mecanismo celular da memOria?
5. Que acontece corn a pessoa que perde as areas pre-fron-

tais de seu cortex cerebral?
6. Descreva a teoria de feedback para o sono e vigflia.
7. Quando se registra as ondas cerebrais, qual e a origem das

ondas alfa, das ondas beta e das ondas delta?
8. Qual 6 a fungEo do , prazer e da dor no estabelecimento

de memOrias e na fungEo global do enc6falo?

0 SISTEMA NERVOSO CENTRAL

9. Sob quais condicaes ira um animal apresentar sing
s deenraivecimento?

10. Descreva os diversos mecanismos para a producEo de dis-
tfirbios psicossomiticos.
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0 Olho

Resumo

Os principais componentes do sistema visual sa° (1) o olho, que funciona como uma ci-
mara fotografica para focalizar a imagem visual sobre a retina e (2) a retina, que d a parte
do olho que converte a imagem visual em padrao de impulsos nervosos transmitidos pelo
nervo Optico para o enc6falo; (3) o mecanismo encefdlico para a interpretacdo dos sinais
visuals e (4) o mecanismo encefdlico para o controle das funcefes motoras dos olhos, co-
mo a focalizacffo, a regulagEo da quantidade de luz que penetra nos olhos e o direciona-
mento dos olhos para os objetos de interesse.

O sistema Optico do olho, como uma camara fotografica, possui uma lente (o cristali-
no), urn mecanismo muscular para a rnodificapiro do foco da lente do cristalino e urn
diafragma (a pupila), que regula a quantidade de luz que passa pela lente do cristalino. Os
olhos de criancas podem focalizar objetos colocados tgo perto quanto 7 cm e tao longe
quanto a distancia infmita, mas quando a pessoa atinge a idade de 45 anos, a maior parte
dessa capacidade de focalizago ja foi perdida.

Os elementos fotossensfveis da retina, que convertem a imagem visual em impulsos
nervosos, silo os bastonetes e os cones. Os bastonetes detectam as imagens em preto e
branco enquanto os cones detectam as cores. Em cada retina existem cerca de 125 mi-
lh6es de cones e de bastonetes, mas apenas cerca de urn milha° de fibras parte do olho
para o c6rebro. Nas porcOes perifaricas da retina, grandes mimeros de bastonetes e de
cones estffo ligados a mesma fibra do nervo Optico, de modo que a acuidade visual nessas
regi6es da retina 6 bem reduzida. Na parte mais central da retina existe uma area corn
cerca de 0,5 mm de diametro — a fovea formada exclusivamente por cones muito del-
gados que se conectam ccflula a calula, isto 6, urn cone para cada fibra do nervo 6ptico.
Devido a isso, essa area central da retina possui uma excelente acuidade visual e 6,
tambern, a regiao da retina capaz de detectar e de identificar as cores.

Os sinais visuals sgo transmitidos a partir da retina, pelo nervo Optico e pelo feixe
Optico, para o corpo geniculado lateral no Wain°. Desse ponto ,os sinais sa° transmitidos
para o cortex visual, no lobo occipital.

Os mecanismos neuronais para a via() sa° especialmente adaptados para responder as
modificapaes da cena visual. Isto é, a cada vez que a intensidade luminosa aumentar ou
diminuir, ocorrem sinais extremamente fortes no sistema visual. De igual modo, em qual-
quer ponto da cena visual, onde ocorra transicXo de zona clara para zona escura ou vice-
versa, tambern ocorrem sinais visuals intensos. Portanto, o sistema visual tern seu funcio-
namento especialmente dirigido para responder a situac6es onde ocorram clardes lumino-
sos ou bordas de contraste na cena visual. g por esse meio que a informaca° visual 6 disse -
cada a fim de permitir que seas elementos mais importantes sejam determinados.

Os olhos sa° dirigidos para o objeto de atenca° por um sistema de tres pares separa-
dos de masculos oculares ligados a cada globo ocular e que controlam (1) o movimento
para cima e para baixo, (2) o movimento lateral e medial e (3) o movimento de rotacdo
A focalizaca° dos olhos d controlada por urn mfisculo constritor circular dentro do globo
ocular, o nnisculo cifiar, que circunda o cristalino. A quantidade de luz que penetra no
olho 6 controlada pelo grau de constrica° da pupila. Todas essas func6es musculares do
olho controladas por centros neurais existentes na base do c rebro, por6m e por sua
vez certos sinais provenientes do cortex-visual do lobo occipital dirigem as funcOes de
controle dos centros da base do cranio.
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Figura 14-1. Estrutura geral do olho, mostrando seu funcio
namento como Camara fotografica.
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0 olho 6 um Orgdo receptor altamente especilizado
do sistema nervoso. Na verdade, a parte retiniana do
olho 6 formada por tecido nervoso que se evagina do
cdrebro, durante o desenvolvimento fetal. Ainda
mais, a retina cont6m neurOnios, da mesma forma
como o encdfalo e a medula espinhal. 0 propdsito
do presente capitulo d o de, primeiro, descrever a
fulled.° sensorial especializada do olho e, em segui-
da, o de discutir a neurofisiologia da visdo.

Luz de fonte
distante

ontos
focais

0 OLHO COMO CAMARA FOTOGRAFICA

Anatomia Funcional. A Fig. 14-1 mostra a or-
ganizago geral de um olho, apresentando o sistema
Optico para a focalizaca° da imagem na retina, onde e
projetada essa imagem. Esse sistema Optic° 6 seme-
lhante ao da Camara fotografica, corn a retina corres-
pondendo ao filme. A retina traduz a imagem em im-
pulsos nervosos e os transmite para o enc6falo, por
meio do nervo Optic°.

0 envoltOrio externo do olho 6 urn revestimento
muito resistente, formado por estrutura fibrosa es-
pessa, a esclera . Na parte anterior, a esclera fica ligada
a cornea, que 6 a parte transparente que permite a
passagem da luz para o interior do olho. 0 interior
do olho d cheio, em sua maior parte, corn liquid°,
mas existe urn corpo ov6ide transparente, a lente do
cristalino (ou, simplesmente, cristalino), situado a
cerca de 2 mm eras da cornea. 0 liquido que fica
anterior ao cristalino a liquid° extracelular pra-
ticamente puro: o humor aquoso; e o que fica
posterior ao cristalino contdm matriz mucoprot6ica,
que, forma estrutura gelatinosa, mas transparente,
que d o humor vitreo. A luz atravessa, primeiro, a
cornea transparente, em seguida, o humor aquoso,
depois o cristalino e, finalmente, o humor vitreo,
antes de atingir a retina.

Sistema. de Lentes do Olho. 0 sistema de lentes
do olho d formado pela cOrnea e pela lente do crista-
lino. Uma vez que a cornea 6 curva em sua parte ex-
terna, os raios luminosos que passam do ar para a
cOrnea sao refratados .(curvados) do mesmo modo
como uma lente 6ptica refrata os mesmos raios lu-
minosos. Ap6s esses raios refratados terem passado

Fontes puntiformes

Figura 14-2. Focalizago, por lentes convexas, dos raios
nosos paralelos e de raios luminosos produzidos por fontes
puntiformes.

pela cOrnea e pelo humor aquoso, atingem a su
ficie curva anterior da lente do cristalino, onde ocor
mais curvatura e, conforme passam pela superffde
curva posterior da lente do cristalino, os raios lumi
nosos sao curvados mais uma vez. Dessa forma, 0
raios luminosos sao refratados em tres locais dif
rentes, nas tres grandes interfases do olho. Isso 6 anj-
logo a refrago da luz nas diversas superficies de um
sistema composto de lentes de Camara fotografica;
pois nas cdmaras fotogrdficas, a luz 6 tamb6m refra-,
tada em cada interface entre as lentes e o ar.

Funcio de Lente Convexa na Formacgo de Ima-
gem. A Fig. 14 -2 mostra a focalizago de raios lu-
minosos com origem em ponto bem distante e de delis
pontos prOximos a lente. Deve ser notado que os raios
luminosos, corn origem na parte esquerda da figura e
atingindo as ,bordas extemas da lente convexa, so
desviados em diregO ao centro, enquanto que os que
a atingem em seu ponto central rap sofrem qualquer
desvio. A raza° disso d que os raios mais extemos
atingem a lente corn incidesncia angulada, o que causa
refragao, enquanto que os que a atingem em seu pon-
to central o fazem perpendicularmente a sua super-

o que nab causa refrago. Os raios luminosos
das bordas da lente go desviados para o centro, onde
vdo encontrar os que passam pelo centro da lente e
todos focalizam urn ponto comum, chamado de
ponto (ou distancia) focal.

A Fig. 14-3A mostra a focalizago por lente 'Mica
dos raios luminosos de duas fontes punctiformes dis-
tintas. Deve ser notado que os raios das duas fontes
sao focalizados em pontos focais situados no lado
oposto da lente e diretamente sobre a linha que une a
fonte luminosa ao centro da lentp
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Figura 14-3. (A), Focalizagffo de
dois pontos de luz em do

g pontos
focais distintos. (B), Formagffo de
imagem por lente convexa que fo-
caliza os raios luminosos que ema-
nam de objeto.

B

'fkFig. 14-3B mostra a focalizago de raios lumino-
os que sTo transmitidos por fontes punctiformes do
orpq de urn ser humano. As partes do corpo que sao

muito brilhantes atuam como fontes punctiformes,
enquanto as partes que nao sffo tifo brilhantes ou que,
ate inesnio; :rigo tenham brilho, representam os espa-
cos escuros entre os pontos brilhantes de luz. No que
diz resPeito aos olhos, todos os objetos sffo mosaicos
de fortes . punctiformes de luz. A luz de cada uma das
fontes d focalizada pela lente . e o ponto focal de cada
uma flea diretamente sobre o prolongamento da reta

ue fOnte ao centro da lente. Como resultado,
lade a e dos pontos focais forma uma imagem

invertida.,

Anormalidades do Sistema de Lentes

O olio normal focaliza os raios luminosos paralelos
exatainente sobre a retina. Essa focalizacffo normal 6
chamada de emetropia, e 6 mostrada na parte supe-
• da:Fig. 14-4. Entretanto, corn muita freqiiencia,
ocorrem tress anormalidades diferentes, que impedem
a focalizacffo. dos raios luminosos precisamente sobre
a retina: a hipermetropia , a miopia e o astigmatismo .

` Hiperrnetropia. A hipermetropia ou vista cansa-
da 6 causada pela incapacidade do cristalino de des-
viar os raios luminosos o suficiente para atingir o pon-
to focal da retina, determinada, na maioria dos casos,
pelo fato de o globo ocular ser demasiadamente cur-
to, como mostrado na Fig. 144. Isso faz corn que os
pontos luminosos ainda estejam difusos ao atingir a
retina e, dessa forma, a visa-o dos objetos longinquos
fica embacada, sem nitidez e fica ainda menos nitida
para os objetos prdximos. A hipermetropia 6 chamada
de vista cansada pelo fato de os objetos distantes se-
rem vistos corn maior nitidez do que os prdximos, o
que jtistifica seu nome alternativo: visa-o de longe.

Miopia. A miopia, tambem chamada de viscro de
perto, 6 causada por urn sistema de lente muito forte
para a distalicia da retina atrds do cristalino, geral-
mente, determinada por globo ocular excessivamen-
te comprido. Isto 6, os raios luminosos sffo focaliza-
dos antes de atingirem a retina e, no momento ern
que atingem a retina, estffo novamente dispersados,
como 6 mostrado na. Fig. 144, causando embaca-
mento em cada ponto da imagem.

A. miopia a chamada de visa .° de perto porque o
mfope pode ver os objetos prdximos corn bastante ni-
tidez, ao mesmo tempo que naO é capaz de focalizar
qualquer objeto que esteja a distancia maior.

Figura 14-4. Raios luminosos paralelos focalizam sobre a re-
tina, na emetropia, atras da retina na hipermetropia, e a fren-
te da retina, na miopia.
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Fonte puntiforme
de luz

Linha focal
para o piano BD

440

(mt.or:odel de refrag5o)
4■4. Plano BD
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(menor poder de refrag5o)

Linha focal
para o piano AC

Figura 14 .5 . Focalizacao dos raios luminosos por cristalino astigmitico.

Astigmatismo. 0 astigmatismo ocorre quando o
sistema de lentes 6 ou fica ovdide (em forma de ovo)
em vez de esf6rico. Esse efeito 6 mostrado na Fig.
14-5. Tanto a c6rnea quanto o cristalino podem estar
mais alongados em uma direcao do que na outra.
Como o raio de curvatura 6 maior na direcao alonga-
da que na outra, os raios luminosos que chegam a len-
te ao longo dessa curvatura alongada sao focalizados
eras da retina, enquanto os que a atingem ao longo
do raio de curvatura menor sac:, focalizados a frente
da retina. Em outras palavras. o olho tern visao para
longe para alguns dos raios luminosos e visao para
perto para os demais. Portanto , a pessoa corn olhos
astigmaticos 6 incapaz de focalizar qualquer objeto
corn nitidez, nao importando a distancia a que estiver
do olho; pois, quando os raios luminosos da visao de
perto estao focalizados, os de visao para longe nab
estffo e vice-versa.

Correcffo das Anomalias Opticas do Olho corn
Oculos. Os Oculos corn lentes que tenham sido pre -
cisarnente receitadas podem ser usados na correcao
da maioria das anormalidades do sistema de lentes do
olho. Os Oculos desviam os raios luminosos, antes que
penetrem nos olhos de forma adequada a compen -
sar o poder refrativo deficiente ou excessivo desse
olho. A Fig. 14-6 mostra a correcao da miopia e da
hipermetropia. No mfope, os raios luminosos foca-
lizam a frente da retina. Para impedir que isso ocorra,
uma lente cOncava 6 colocada antes do olho. Esse tipo
de lente desvia os raios luminosos para fora e, portan-
to, compensa o desvio excessivo para' dentro do sis-
tema de lentes do miope. Ao se receitar a curvatura
apropriada para a lente cOncava, a visao da pessoa

mfope pode ser quase que completamente norjrna-.
lizada.

No olho hipermetrope, o sistema de lentes na
maioria dos casos, incapaz de desviar os raios lumi-
nosos o suficiente. Para corrigir essa, anomalia,.um
lente convexa 6 colocada antes dos olhos, de mo
que os raios luminosos sao parcialmente desviados
antes de penetrarem no olho. Corn o auxilio dessa
converg6ncia preliminar, o sistema de lentes do olho
pode fazer corn que os raios luminosos sejam focali-
zados sobre o ponto focal retiniano.

As lentes utilizadas na correcao do astigmatismo
sao bem mais complexas do que as usadas na corre

Figura 14-6. Correcffo da miopia corn lente cOncava e da hi-
permetropia corn lente convexa.
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cao da miopia ou da hipermetropia, pois devem ser
fabricadas corn curvatura maior em uma direcdo que
ern outra. Contudo, se for receitada lente corn curva-
tura precisa nos "eixos" exatos a frente do olho, a
refracab anormal dos raios luminosos em cada regiffo
do olho astigmatic° pode ser adequadamente corri-
gda.

FuNcAo DA RETINA

Estriitura da Retina. A Fig. 14-7 mostra a ana-
toinia. da retina, corn suas distintas camadas celulares.

.Os rams' lummosos a atingem vindos da parte de bai-
xa, da figura e atravessam toda a sua espessura antes
de ,.atingii os bastonetes e os cones, situados na parte
superror da figura. Os bastonetes e os cones sao re-
Opt0rds , Sensoriais que sao excitados pela luz. Essas
cAtilUs-transformam energia luminosa em sinais neu-
ron= que sao transmitidos para o enc6falo.

A - camada pigmentar da retina cont6m grandes
quantidades. de pigmento negro muito escuro, a
melanin( A fungo da melanina 6 de absorver os raios
itiminosä$.,que • atra.vessaram a retina e, portant°, im-.
cdir ,a rellexab da luz de volts para o olho. As pes-
as albinos .; incapazes de, produzir melanina em qual-

quer paste :de.:; seus corpos, apresentam falta total de
pigntrnO:nessa camada da retina. Como resultado, os.ralosturnmosos, ap6s atravessarem a retina sao refle-
tidos* todas as direcOes (pois nab sao absorvidos),

contede corn tal intensidade que todas as ima-
ens 'ficarn ofuscadas pela claridade excessiva da luz.

visao do albino 6, em geral, de acuidade tr6s vezes
rnenor do: que .a da pessoa normal e fica t-do ofuscado
pela luz solar de urn dia claro que precisa usar 6culos
escuros a fir de . conseguir enxergar alguma coisa.

Camada pigmentosa
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0 maior flamer° de receptores de luz 6, de longe ,
o de bastonetes. A luz de todas as cores os estimula,
enquanto que os cones sao seletivamente estimulados
pelas diferentes cores. Por conseguinte, os cones sao
responsbeis pela visao das cores, em contraste coin os
bastonetes, responsdveis pela visao em preto e branco
ou claro-escura.

ANATOMIA DOS BASTONETES E DOS CONES E
DE SUAS CONEXOES NEURONAIS

A Fig. 14-8 mostra um bastonete tipico. A parte re-
ceptora de luz do bastonete estd na regiffo apical, cha-
mada de segmento externo. Esse segmento 6 caracte-
rizado pelo grande nürnero de pregas da membrana
celular, que se formam como prateleiras em forma de
discos, profundamente mergulhadas no citoplasma.
Nessas prateleiras fica localizada a substdncia.quimica
fotossensfvel — a rodopsina — que chega a representar
60% de todo o peso do segmento externo. Quando a
luz atinge a rodopsina, a permeabilidade da membra-
na celular fica modificada, o que altera o potencial
eletrico no interior do bastonete. Esse potencial 6, en-
tffo, transmitido para baixo, ao longo de todo o basto-
nete, ate sua extremidade inferior, o corpdsculo si-
ndptico, que forma sinapses corn os neurdnios reti-
nianos dos tipos Midas bipolares e celulas hori-
zontais (Fig. 14-7). Os sinais visuais sat' transmitidos
por essas celulas para outro grupo de celulas, as c6-
lulas ganglionares, mostradas na parte inferior da
Fig. 14-7. Essas celulas dao origem as fibras do nervo
Optico, que levam esses sinais para o encdfalo.

A estrutura basica dos cones 6 muito semeihante a
dos bastonetes, exceto pelo fato de serem celulas
mais curtas e corn seus segmentos externos de forma
cOnica, ao inves de cilindrica. Tambem as substancias
fotossensiveis nos discos do segmento externo sao
algo diferentes da rodopsina, o que faz corn que os
diversos cones sejam sensiveis a cores diferentes,
como sera discutido adiante neste capi'tulo.

Celina
horizontal

COulas
bi" -ganglionarts ...

Cones

sakttonetes

dos cones

%oleos dos
bastonetes

...... Celulas
bipolares

amacrinas

Figura 14-7. Anatomia funcional da retina.

Qu Imica da Viso

Quimica da Excitago dos Bastonetes. A Fig.
14-9 mostra as alteragOes quimicas fundamentais que
ocorrem nos bastonetes, tanto quando a luz atinge a
retina, quanto nos periodos entre as estimulacO ses lu-
minosas. A vitamina A 6 o composto quimico utiliza-
do, tanto pelos cones quanto pelos bastonetes, para a
sintese de substancias fotossensiVeis. Ao ser absorvi-
da por urn bastonete, a vitamina A 6 transformada
em retineno. Esse retineno combina-se corn uma
proteina dos bastonetes — a escotopsina — para for-
mar o composto fotossensfvel rodopsina. Se o olho
nab esta sendo exposto a energia luminosa, a concen-
tracaO de rodopsina pode aumentar ate atingir valores
muito elevados.
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Figura 14
.8. Desenho esquematico das partes funcionais dos

bastonetes e dos cones.

Quando urn bastonete d exposto a energia lumi-
nosa, parte da rodopsina 6 transformada imediata-
mente em lumirrodopsina. Entretanto, a lumirro -
dopsina 6 urn composto muito instavel que s6 per-
dura na retina por cerca de urn decimo de segundo.
E degradada, quase que imediatamente, a outra
substancia, a metarrodopsina, e esse composto, que
tamb6m 6 muito instavel, 6 degradado muito rapi-
damente em retineno e escotopsina.

LUMIRROD PSINA

RETINENO + ESCOTOPSINA (proteina)

\\)'

VITAMINA A (camada pigmentosa)

Figura 14-9. 0 ciclo retineno-rodopsina, responsavel pela
sensitividade a luz dos bastonetes.
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Dessa forma, em verdade, a energia luminosa fra-
ciona a rodopsina nas substancias que Micialmente a
formaram, o retineno e a. escotopsina. No processo de
fracionamento da rodopsina, os bastonetes  exci_
tados, provavelmente; por cargas iOnicas que se desen-
volveram, por instantes, nas superficies em fraciona-
mento da rodopsina. Essas cargas perduram apenas
por fragment° mini ono de segundo. Durante esse pe.
queno intervalo, sga gerados sinais neurais no basto.
nete, que sac) transmitidos para o nervo Optico e, por
meio dele, para o enc6falo.

ApOs a rodopsina ter sido decomposta, pela energia
luminosa, seus produtos de decomposicao  0 .reti-
neno e a escotopsina — ao de novo recombinados,
nos prOximos poucos minutos, pelos processos meta
bOliCos da para formar nova rodopsina::Easa
nova rodopsina, por sua vez, pode ser reutilizadapira
produzir excitacao adicional dos bastonetes Dessa
forma, existe ciclo continuo: a rodopsina 6 formal
continuamente e 6 decomposta pela energia luniinosa,
para excitar os bastonetes.

Qufmica da Visa() pelos Cones. Pro cesSos quimi
cos quase que exatamente iguais aos dos' bastonete
ocorrem nos cones, exceto pelo fato de que'a:protet
na escotopsina, caracteristica dos bastonetes; 6 . substi-
tuida por uma de tits proteinas semelhantes;:Chania,
da genericamente de fotopsinas. As diferencai:exis
tentes entre as fotopsinas fazem com que os tres,tipos
de cones sejam sensiveis de modo seletivo
tes cores.

Persistencia de Imagens e Fusao de Imagens In -
termitentes. Logo ap6s urn clarao luminOs° que
dure por urn milionesimo de segundo, o olho we uma
imagem da luz que perdura por, aproximadaMente
urn d6cimo de segundo: A durago da imagem 6 of
terval0 de tempo em que a retina permanece eStimu7
lada ap6s o dual) e isso , presumivelmente, -e
long° quanto o tempo em que a lumirrodopsiria
manece nos bastonetes.

A persistencia de imagens na retina permite..
fuslio:de imagens intermitentes (flicker), como ocorre
quando se olha urn filme Cinematogrdflco ou tela de
televisab. 0 filme 6 projetado na frequencia de 16 a
30 imagens por segundo e a televisffo na de 60 ima-
gens por segundo. A imagem retiniana persiste duraa-
te o intervalo de tempo compreendido entre dims
imagens sucessivas, o que di a impressaO de se estar
vendo algo continuo.

Adaptacao ao Claro e ao Escuro. g experiencia
comum sentir-se quase que completamente cego
quando se entra em ambiente claro vindo de urn local
escuro ou quando se chega a uma sala sem ilumina-
cdo, vindo de pep. iluminada. A razao disso 6 que a
sensitividade da retina nab estd, temporariamente,
adaptada a intensidade da luz. Para perceber a forma,
a textura ou outras qualidades de urn objeto, 6 neces
sdrio que se consiga ver, ao mesmo tempo, suas areas
claras e as escuras. Felizmente, a retina ajusta, de for-
ma automatica, sua sensitividade proporcionalmente

Segmento
externo

Segmento
interno

■



0 0 LH0

a intensidade da energia luminosa existente. Esse fe-
nOmeno 6 chamado de adaptacab ao claro e ao
escuro.

O mecanismo da adaptacJo ao claro pode ser ex-
plicado, fazendo-se referencia a Fig. 14-9. Quando
grandes quantidades de energia luminosa atingem a
rodopsina, grandes quantidades dessa substancia sgo
decompostas em retineno e escotopsina e, dado que
a ressintese, da rodopsina d urn processo relativamente

durando alguns minutos, a concentrac go de
rodopsina nos bastonetes cai a valores muito baixos
qua.rido a pessoa permanece em ambientes corn ilu-
mina9go intensa. Essencialmente, os proces-
sos ocorrem nos cones. Portanto, a sensitividade da
retina fica, em pouco tempo, muito diminufda, quan-
do submetida a iluminac go intensa.

P. rrietarrismo da adaptago ao escuro 6 o oposto
do que foi descrito para a adaptacgo ao claro. Quando

essda,entra em ambiente escurecido, vindo de ou-
ro • ambiente iluminado, a quantidade da rodopsina
e alas sUbstancias cromossensiveis dos cones) 6, logo
e-in muito reduzida. Como resultado, ela ngo
nsegne.ver nada, contudo, a quantidade de energia

inosa , no ambiente escuro 6, tamb6m, bastante
uelia, o que significa que muito pouca rodopsina

s bastonetes 6 decomposta. Por conseguinte, a con-
tra419 de ,rodopsina 'aumenta gradativamente, du-

rite minutos ou horas, conforme o tempo de perma-
encia, nci . escuro, atd atingir valor suficiente que per-

riita-a estimulacgo 'dos bastonetes por quantidades
diminntas.cle.luz.

Durante a adaptacgo ao escuro, a sensitividade da
retina pode aumentar de ate 1.000 vezes em poucos
minutos e de at6 cem mil vezes, em pouco mais de
ma hora. &se efeito d mostrado na Fig. 14-10, corn

ensitividade retiniana aumentando de urn valor
ar itrdrio . de 1, durante a adaptacgo ao claro, at6
valor 'dd ordem de 100.000, na adaptacgo ao escuro,
ap•Ss a pessoa ter saido de local muito iluminado para
quarto em escuridgo total. Em seguida, ao voltar para

ADAPTACAO ADAPTACAO
AO ESCURO AO CLARO

cc .100,000

-2E
1▪ • 1 0,00()

0
0
o 1 00 -

101

11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

MINUTOS

Ficrura 14-10. Adaptacdo ao claro e ao escuro.

Os cones diferem dos bastonetes em vdrios aspectos.
Primeiro, respondem seletivamente a determinadas
cores, alguns a uma cor e os outros a outras cores.
Segundo, os cones sgo muito menos sensitivos a luz
do que os bastonetes, razgo para ngo permitirem a
visgo sob iluminacgo muito fraca. Terceiro, muitos
cones estgo ligados a fibras do nervo Optic() na pro-
porcgo de urn cone para uma fibra do nervo Optico,
o que permite acuidade visual muito maior do que , a
dos bastonetes. Normalmente, de dez a 200 bastone-
tes estao conectados a mesma fibra do nervo dptico,
o que significa que os sinais transmitidos para o enc6-
falo pelos bastonetes n go sgo, necessariamente, refe-
ridos ou originados de urn ponto restrito e especifico
da retina.

Deteccao das Diferentes Cores pelos Cones. A re-
tina contdm tress tipos diferentes de cones, cada urn
deles respondendo a espectro cromdtico especifico.
Isso d mostrado na Fig. 1441, onde sao apresentados
os comprimentos de, onda da luz a que respondem os
tres tipos de cone: o cone azul, o cone verde e o cone
vermelho. Deve ser notado que a resposta maxima do
cone azul ocorre corn luz de comprimento de onda de
430 milimicrons, que 6 o comprimento de onda da
cor azul; o cone verde responde de forma maxima
com luz de comprimento de onda de 535 mg , corn-
primento de• onda de uma cor verde-amarelada, en-
quanto o cone vermelho responde com intensidade
maxima a luz corn comprimento de onda de 575 mg,
que corresponde ao comprimento de onda de uma
cor alaranjada. A razgo para que esse cone seja cha-
mado de "vermelho" nab d por sua resposta maxi-
ma dentro dos limiter de variacdo da cor vermelha,
mas por ser o tinico tipo de cone que responde a cor.
corn comprimento de onda acima de 600 mg , que 6
a faixa do vermelho.

Determinacio das Cores Intermedidrias pelos Co-
nes Azuis, Verdes e Vermelhos. g bastante facil se
compreender como os cones azuis determinam se
urn objeto 6 azul, como os cones verdes o fazem para
objetos verdes e como os cones vermelhos o fazem
para os vermelhos, mas 6 mais dificil a compreensffo

de como esses cones detectam as cores intermedidrias
entre esses tres cores primdrias. Isso d conseguido por
meio de uma combinac go dos cones. Por exemplo, a
luz amarela estimula os cones verdes e os cones ver-
melhos corn intensidade quase igual. Quando esses
dois tipos de cones sgo estimulados corn a mesma
intensidade, o carebro interpreta a cor da luz como ■
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o local iluminado, ocorre a adaptac go ao claro, e a
sensitividade diminui de seu valor de 100.000 para
o de 1, dentro de 10 minutos, pois a adaptac go ao
claro d urn processo bem mais rdpido do que o de
adaptacgo ao escuro.

Funcao dos Cones —
a VisSo de Cores
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I Violela Azul I Verde I Amarelo I Laranja il Vermelho 

Figura 14-11. Curvas da sensitividade espectral dos co-

nes azuis, verdes e vermelhos e, tambem, dos bastonetes. (De-
senhado a partir das curvas registradas por Marks, Dobelle e
MacNichol, Jr.: Science, 143:1181, 1964, e por Brown e
Wald: Science, 114: 45, 1964.)

sendo amarela. Tambem, quando os cones vermelhos
sao estimulados corn intensidade 1 1/2 vez maior do
que a dos cones verdes, o que acontece quando luz
corn comprimento de onda de 580 mg atinge a retina
e o cerebro interpreta essa cor como laranja. Se tanto
os cones verdes quanto os cones vermelhos sao esti-
mulados, mas os cones verdes sao mais estimulados
que o vermelho, a core interpretada como amarelo-
esverdeado. De igual modo, quando tanto os cones
verdes quanto os cones azuis sao estimulados, a cor 6
interpretada como verde-azulado. Dessa forma, pela
combinagao do grau de estimulacao dos diversos co-
nes, 0 cerebro pode distinguir rat) apenas as tres cores
prirnarias, mas tambdm outras cores,. corn compri-
mentos de onda intermediarios.

Cegoeira para Cores. A cegueira para as cores
tambem pode ser facilmente compreendida por refe-
renda a Fig. 14-11. Ocasionalmente, pode ocorrer
falta de urn dos tres tipos primarios de cone, por in-
capacidade genetica de herdar o gene apropriado para
o desenvolvimento desse tipo de cone. Os genes para
cor sao ligados ao sexo e ocorrem no cromossoma, fe -
rninino. Como as pessoas do sexo feminino possuem
dois desses cromossomas, quase nunca apresentam
a deficiencia do gene para cor, mas como as pessoas
do sexo masculino s6 possuem um desses cromosso-
mas, urn ou mais dos genes para cor podem faltar em
cerca de 8% das pessoas do sexo masculino. Por essa
raz-ao, quase todos os pacientes portadores de ceguei-
ra para cores pertencem ao sexo masculino.

Se a pessoa tern falta completa de cones verme-
lhos, ela 6 capaz de distinguir as cores verde, amarelo,
laranja e vermelho-alaranjado por meio de seus cones
verdes. Contudo , nab sera capaz de discriminar entre
essas cores, pois nao tern cones vermelhos para con -
trastar corn os cones verdes. De igual modo, se a pes-
soa nao possui cones verdes, é capaz de ver as mesmas

cores, mas nao conseguira distinguir entre as cores
verde, amarelo, laranja e vermelho, pois nao existern
os cones verdes para fazer contraste corn os cones ver-
melhos. Dessa forma, a falta dos cones vermelhos ou
dos cones verdes torna diffcil, se nao impossivel, a
distingo entre as cores de maior comprimento de
onda. Isso a chamado de cegueira .para verde-ver.
melho , ou acromatopsia verde-vermelho.

Em casos muito raros, a pessoa tern falta dos cones
azuis e apresenta dificuldades em distinguir entre as
cores violeta, and e verde. Esse tipo de cegueira de
cores 6, frequentemente, chamado de fraqueza para.
azul ou discromatopsia azul.

CONEXOES NEURAIS DA RETINA
COM 0 ENCEFALO

A Fig. 14-12 mostra as conexdes da retina corn o
encefalo, onde as metades direitas das retinas dos dois
olhos sao conectadas corn o cOrtex visual direito, en
quanto as metades esquerdas o sao corn o cOrtex
visual esquerdo. As fibras do nervo Optic° da metade
nasal de cada retina cruzam no quiasma Optic°, situa-
do na superffcie inferior do cerebro, onde se junta -

as fibras da metade temporal da retina do lado opos-
to. Em seguida, esse grupo de fibras passa para,tras,
pelo feixe Optic° ate o corpo geniculado lateral, on
fazem sinapse e, finalmente, pela radiactio Optic a, v
atingir o cOrtex visual.

Alem disso, algumas fibras passam diretamente coo
feixe Optic° para os nucleos pre-tectais; essas 'fibras
transportam sinais para controle do diametro pupilar

Corpo geniculado lateral

Radiacâo Optica Trato Optic()

Quiasma Optico

Nervo Optic°

Cortex visual

Figura 14-12. Vias Opticas para a transmissdo de sinais visuals
desde as retinas dos dois olhos ate o cortex Optico. (De
Polyak: The Retina, University of Chicago Press, 1957.)
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em resposta a intensidade luminosa, como sera dis-
cutido athante, neste capi'tulo.

Discriminac5o da Imagem a Nivel Retiniano.
a nivel da retina, a imagem visual comeca a ser ana-
lisada. Por conseguinte, o padrao de estimulacdo que
6 transmitido para o cOrtex visual 6 consideravel-

. mente diferente da imagem visual retiniana. A retina
decornpOem a imagem visual em dois componentes.
0 prirneiro componente 6 o de luminosidade. Isto 6,
algurnas das fibras do nervo Optico transmitem sinais
para.' o c6rebro, indicativos da intensidade luminosa
geral, vigente na cena que 6 observada. 0 segundo
componente 6 uma s6rie de sinais indicativos de
vaiiacdo

s da intensidade luminosa. Na verdade, dois
tipos cliferentes de variagdo da intensidade luminosa
sffO transmitidos pelas fibras Opticas. Uma delas deno-
ta as, vaiiacOes da intensidade luminosa nas bordas de
contraste da imagem visual. Por exemplo, o contras-
te 'entre% uMa folha de papel branco e uma linha preta
tracadi sobre esse papel produz sinal bastante intenso
que e transmitido pelas fibras 6pticas. 0 segundo de-
nota a varidOo na quantidade de luz que atinge o cris-

j3drauna ponto da retina. Por exemplo, a pessoa
'std olhando para uma parede escura e, subitamente,
4n inseto' de coloracdo brilhante voa atravessando o

'de vigo. Em cada ponto da retina onde
oparecer; a imagem do inseto, o efeito 6 de urn clarao
de isso excita, de forma muito intensa, as fibras

nervo 0ptico.
essa;forma, as imagens que go enviadas pela reti-
ara-o nervo 6ptico ndo transmitem o padrao veri-

co demoSaico da imagem visual mas, em seu lugar,
transmitem urn tipo de sinal, indicativo da intensida-
de geral da iluminacdo e outros sinais que indicam
onde, na imagem, ocorrem variavies da intensidade
luminosa; al6in desses sinais, os cones para as cores.
respediva enviam sinais adicionais, indicadores dos
contriStes de cores.

Furica-ci do Corpo Geniculado Lateral na Andlise
da Imagem Visual. No corpo geniculado lateral, co-
mecam a ser interpretados vdrios outros aspectos da
cend:visual. Urn deles 6, provavelmente, a poi.epcdo
de profundidade (ou de distSncia), poise a esse nivel
que, pela pnmeira vez, os sinais dos dois olhos
comparados e, como veremos adiante neste capitulo ,
a . perCepcao de profundidade depende da comparacdo
entre; diferencas dirninutas nas formas dos objetos
como sao vistos pelos dois olhos isoladamente. 0 cor-
po geniculado lateral 6 especialmente adaptado para
essa funcao, visto ser formado por 6 camadas neu-
ronais, corn os sinais visuals de urn olho terminando
nas camadas 1, 4 e 6 e os do outro olho nas camadas
2, 3 e 5; por esse mecanismo, os sinais de dois olhos
sao interconectados de modo muito

Tamb6m 6 possfvel que o corpo geniculado letral
tenha papel na viscio de cores. Uma das . razöes para se
acreditar nisso e que se pode olhar para uma luz
vermelha corn o olho esquerdo e para uma luz verde
com o olho direito e ver uma luz amarela, o que indi-

ca que a combinacdo de cores dos dois olhos ocorre,
pelo menos em parte, no enc6falo, talvez ao nivel do
corpo geniculado lateral.

Fungi° do C6rtex Visual na Discriminagio da Ima-
gem Visual. Uma vez que a imagem visual tenha
atingido o cOrtex visual, jd foi, a esse tempo, modifi-
cada para padrao de estimulacdo consideravelmente
diferente da imagem que impingiu sobre a retina. Isso
6 mostrado na Fig. 14-13. Na parte esquerda, 6 mos-
trada a imagem retiniana de uma cruz fortemente
colorida; na parte direita, 6 mostrado o padrao de
estimulacdo do cOrtex visual. Note-se que a estimu-
lacao ocorre apenas nas bordas da cruz. Isso-6 causado
por sucessao de mecanismos na retina, no corpo geni-
culado lateral e no cOrtex visual que permite a esti-
mulacdo de urn ponto cortical se existe borda de
contraste entre uma area clara e outra area escura. Se
ndo existe contraste, o neurOnio nab sera estimulado.
Dessa forma, o processo neuronal de processamento
visual destaca as bordas e, portanto, determina a for-
ma das imagens. Isso explica por que o simples de-
senho de linhas simples do rosto de uma pessoa pode
ser reconhecido como urn retrato dessa pessoa. Na
verdade, o sistema de processamento visual converte a
imagem da pessoa em urn tipo de desenho de linhas
simples.

Outra caracteristica da discriminacdo realizada
pelo cOrtex visual 6 o de que tamb6m determina as
direOes de orientacdo das linhas e das bordas de uma
imagem. Por exemplo, na cruz mostrada na Fig.
14-13, as linhas verticals, tanto para cima como para
baixo, estimulam neurOnios a determinada profundi-
dade cortical; no entanto, se a cruz fosse inclinada, as
mesmas linhas retas estimulariam neurOnios situados
em outra profundidade.

Do cortex visual primario, partem sinais secundarios
para as areas associativas visuals, localizadas nas faces
laterals do cOrtex visual primario. Nessas areas sao in-
terpretados os detalhes mais delicados dos sinais vi-
suals. Por exemplo, a imagem de uma letra 6 consi-
derada, a esse como a letra A, ou B, ou C etc.,
enquanto as combinacöes de letras sao interpretadas
como palavras. Ainda mais distante do cOrtex visual

I magem retiniana

Figura 14-13. Padrdo de estimulacdo que ocorre no cortex
visual ao se olhar uma cruz fortemente colorida. ■
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primario, as combinacOes das palavras sao interpreta-
das como pensamentos.

Campos Visuais

Urn dos meios utilizados para a determinacao da ex-
tensao• da visa() normal de uma pessoa e, tambem, na
deteccao das anormalidades da visao é a medida dos
campos visuals. Pede-sea pessoa que feche urn dos
olhos e mire diretamente em frertte corn o outro. Urn
pequeno ponto luminoso 6 movimentado, primeiro ,
para cima do ponto central de sua visao, ate onde a
pessoa puder ve-lo, em seguida para baixo, em segui-
da, para a direita e• depois para a esquerda e em todas
as direcöes. Desse modo, pode ser determinada sua
capacidade de ver em todas as direcoes, corn referen-

ao ponto central de sua visao.
A Fig. 14-14 mostra o campo visual normal do

olho direito. Bern para fora na metade lateral a pessoa
pode, realmertte, ver os objetos a angulos retos (no-,
yenta graus) da direcao em que o olho esta mirando.
Na metade nasal, o nariz fica no caminho e a pessoa
s6 =segue ver objetos ate 50 gnus do ponto central
da visao. De igual modo, para cima, a crista orbital
interfere e para baixo, o osso malar. Se nab fosse por
essas estruturas que cercam o o campo visual
seria bem maior.

No campo visual existe urn ponto cego, que cor-
responds ao disco Optico, o ponto de entrada no olho
das fibras do nervo dptico. Nesse ponto nao existem
cones nem bastonetes. 0 ponto cego de cada olho Pica'
situado a cerca de 15 graus na parte lateral do ponto
central da visab. Entretanto, os pontos cegos dos dois
olhos ficam nos lados opostos dos campos visuals res-

, jectivos, de modo que, quando as imagens dos dois

255 285270

Figura 14-14. 0 campo visual do olho direito.
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olhos se fundem, nab existe parte da cena visual que
nab seja vista. Felizmente, tambem, os pontos cegos
nab sat', em via de regra, notados na visao das pessoas.

Localizacao de Lethes do Sistema Visual por mein,
do Campo Visual. Ao se mapear os campos visuais,
tern-se meio para a determinagab e a localizacao de
lesao na retina ou nas vias que conectam a retina ao
encefalo. Fazendo referencia a Fig. 14-12, serf no-
tado que tres linhas pretas foram aplicadas sobre (1)
o nervo dptico direito, (2) o quiasma dptico e (3) 0
feixe 6ptico direito. Se o nervo Optico direito
seccionado, o campo visual do olho direito serf zero,
ou, em outras palavras, o olho ficard inteiramente'
cego. Se a seccab foi a nivel do quiasma, a 'metade
nasal de cada retina ficard cega. Isso signific • que,
metade lateral de cada campo visual ficara cega, dada
que o sistema Optic() do olho inverte a imagem reti
niana. Finalmente, se o feixe Optico for seccionido,
as metades esquerdas dos campos visuais dos dois
olhos ficarao cegas. Obviamente, tambem, qualquer
lesao em qualquer reg,iffo do cortex visual ou de qual.
quer ponto no sistema de transmissffo visual produzira
perda de visao nas areas correspondentes dos campos'
visuais. Dessa forma, o ponto no olho ou no cerebra;
onde ocorreu a lesffo pode ser identificado pelo tip6
de perda visual apresentada pelo paciente.

Acuidade Visual

Acuidade visual significa o grau de detalhe que o olho
pode discernir em uma finagem. 0 metodo usual para
expressao da acuidade visual 6 o de comparar a visao
da pessoa que esta sendo testada corn a via() de uma
pessoa normal. Se, a distancia de 6,1 metros (vinte
pes), ela mal consegue identificar letras corn dime
saes que, igualmente, uma pessoa normal mg come,
gue discernir, diz-se que ele tern visao 20/20, que 6 a
normal. Se as letras para serem identificadas precisam
ter as dimensOes que a pessoa normal pode ver a
12,2 metros (40 p6s), diz-se que sua visao 6 20/40 ou,
em outras palavras, metade da normal. Se mal conse
gue identificar letras, a distancia de 6,1 metros que a
pessoa normal discerne a 30,5 metros (100 p6s), sua
visao 6 20/100, ou, em outras palavras, urn quinto da
normal. Ocasionalmente, a pessoa pode apresentar
visao melhor do que a normal, de modo que consegue
ler a 6,1 metros o que uma pessoa normal sO consegue
a 4,6 metros (15 p6s) e , nesse caso, diz-se que sua
visao 6 20/15.

Importancia da F6vea para uma Boa Acuidade
Visual. Uma pessoa, normgmente, tern visao bern
detalhada apenas na area central de seu campo visual.
A razffo disso 6 que a pequena area central da retina,
corn cerca de 0,5 mm de diametro, chamada de fdvea,
6 especialmente adaptada para uma alta acuidade vi-
sual. 1\15b existem bastonetes na fovea e os cones
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dessa area tem diametro substancialmente menor do
que os das regiOes perifdricas da retina, de modo que
pontos muitos pequenos da imagem visual podem ser
detectados. Tambem, as fibras nervosas e os vasos san-
giffneos sao deslocados para urn lado, de modo que a
luz pode passar diretamente para as camadas mais
profundas da retina, onde ficam situados os cones.
Finalmente e, de forma especial, muito importante,
cada um dos cones dessa regiao esta conectado, por
meio de via quase direta, corn o cerebro, urn cone
com uma fibra do nervo Optico, de modo que os im-
pulsOs'de urn cone nab sao .misturados com os impul-
sos de outros cones.
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1. Tamanho da imagem

2. Estereopsia

Figura 14-15.0 mecanismo para percepcffo de distancia (ou
de profundidade).

Percepcao de Profundidade

Os olhos determinam a distancia de um objeto por
dois meios' principais. Sao, primeiro, pelo tamanho da

ent ..'sobre a retina e, segundo, pelo fenOmeno da
gstereopsia.. Para a determinago da distancia do

bjeto pelo`.tamanho da imagem, a pessoa precisa ter
o experiencia previa corn o objeto e conhecer suas

adetra§ dimensOes. Por exemplo, a experiencia
via corn outra pessoa faz corn que nos lembremos

e,;que :sua estatura esta entre 1,52 metro (5 pes) e
1,83 metro (6 pes). Portanto, usando-se apenas urn
ollto pocle-se determinar, corn precisab relativa, a dis-
dncia que esta uma pessoa pelo tamanho de sua

agem sobre nossa retina. Se esta perto, sua imagem
grander se esta longe, sua imagem 6 pequena.
0 segundo rneio para a deterrninacao da distancia

a que eStd um objeto, a estereopsia , depende de pe-
quenas 'diferencas entre as formas e as posicOes das
imagers . :de mesmo objeto sobre as retinas dos
dois elhOs. Esse efeito, mostrado na Fig. 1445, ocor-
re que os dois olhos ficam separados por al.
guns centimetros. Nessa figura, os dois olhos estao
observaiido uma bola situada prOxima aos olhos e
uma caixa distante. No olho esquerdo, a imagem da
cam fica a direita da imagem da bola mas, no olho
direito; a imagem. da caixa fica a esquerda da imagem
da bola. Em outras palavras, as imagens dos dois
objetos sao verdadeiramente invertidas na retina, em
fungo dos ingulos com que sao vistos pelos dois
olhos, e o cerebra interpreta suas distancias relativas
em fungo do grau de sua inversab. Obviamente, esse
6 urn exemplo extremo, mas mesmo quando se esta
olhando para urn unico objeto, as imagens dos dois
olhos sao ligeiramente diferentes. Em particular, deve
ser notado que esse mecanismo apenas interpreta as
distdncias relatives dos objetos e nab as distancias ver-
dadeiras. Entretanto, se a distancia real a que esta urn
objeto d conhecida, a do segundo objeto tambem o
sera. Para consideragOes praticas, a pessoa sempre tern
suas maos ou outras partes de seu corpo para usar
como objetos a distancia conhecida, que podem ser
usados como referencia para a determinacao da dis-
tancia a que estao objetos desconhecidos.

CONTROLE NEURAL DOS
MOVIMENTOS OCULARES

Se os olhos devem funcionar satisfatoriamente como
camaras fotograficas, suas linhas de mirada devem ser
adequadamente direcionadas de modo .que a parte
mais importante da imagem caia sobre a f6vea, que
a area retiniana onde a visa° apresenta maior acuida-
de. Alem disso, o sistema de lentes do olho deve ser
focalizado para a distancia a que esta o objeto, e a pu
pila do olho deve estar dilatada ou contraida em
proporgo a quantidade existente de luz, o que favo-
rece a adaptacao ao claro e ao escuro. Pode ser visto
que, entao, os diferentes grupos de milsculos devem
ser controlados, corn muita precisab para que possa
ser atingida a maxima eficacia visual.

Posicionamento dos Olhos

Cada olho d posicionado por tres grupos, distintos de
masculos, mostrados na Fig. 14-16. Urn desses pares
de milsculos esta inserido nas partes superior e infe-
rior do globo ocular, movendo-o para cima ou para
baixo; urn segundo par esta inserido, de forma hori-
zontal, nos dois lados do globo ocular, movendo-o
para a esquerda ou para a direita; e o terceiro par esta
inserido em tomb do globo ocular, de modo a poder
gird-lo em qualquer sentido.

Para o controle dos movimentos oculares, as areas
associativas visuais do cOrtex Optic() devem determi-
nar, primeiro, se os olhos estao dirigidos para o obje-
to; se nab estao, os impulsos sao transmitidos para os
ndcleos oculomotores no tronco cerebral, a fim de
fazer com que os olhos sejam voltados para a dirego
adequada. As areas associativas visuais tarnbem deter-
minam se os dois olhos estao recebendo a mesma ima
gem sobre as porcOes correspondentes das duas reti-
nas — isto d, se as duas imagens estao fundidas. Se nab
estao, urn dos olhos ou as dois olhos sac) movidos —
para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a di-



Reto N. I V
lateral Fasciculo

longitudinal
medial

Obliguo inferior
-Obliguo superior

--Reto inferior

Estrabismo
de rotacao

Estrabismo
vertical

Estrabismo
horizontal

•
•

. Reto superior

Figura 14 -16. Os nuisculos extra-oculares.

usculo ciliar

Ligamentos
suspens6rios
Cristalino

Controle da Pupila

A pupila ocular 6' urn oriffcio redondo da Iris, por
onde a luz passa para o interior do olho. A iris pode
contrair ate que a pupila tenha diSrnetro igual ou
menor que 1,5 mm, ou relaxar ate que atinja 8 a
9 mm. A constricgo pupilar 6 causada por contrago
do esfincter pupilar, urn rndsculo circular da tHs, que

Figura 14-17.
cao) do olho.
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meridionais estendem-se desde as extremidades dos
ligamentos suspensOrios para a frente, ate a junc,so
esclerocomeana; quando contraem, essas fibras
puxam os ligamentos suspensOrios para a frente, o
que os afrouxa. Isso permite que o cristalino eldstico
que estava achatado fique mais espessado, o que au-
menta sua curvatura, aumentando seu poder de foca-
lizacffo. As fibras circulares estifo dispostas em tomo
do cristalino. Quando contrafdas, atuam como es-
fincter, delimitando cfrculo progressivamente menor,
o que, de outra maneira, afrouxa os ligamentos sus-
pens6rios, tornando o cristalino ainda mais convexo,
desenvolvendo poder de focalizago ainda maior.

A focalizacaO, como o posicionamento dos olhos,
d realizada por meio de sinais originados nas, areas
associativas visuais. Quando a imagem na retina estd
fora de foco, o embacamento da imagem desenca-
deia as reacOes adequadas para que ocorra modifi-
cacao da tensao no mrlsculo ciliar. Conforme me-
lhora o foco, ocorre urn moment° em que a imagem
6 vista corn a melhor acuidade. Nesse ponto, o meca-
nismo "se amarra" e permanece inalterado ate que
ocorra nova variago na distancia do objeto que 6
observado. Nesse caso, o mecanismo de focalizacaO
passa para novo valor do foco em cerca de meio
segundo.

reita, ou rotados —, de modo que a imagem sera fun-
dida. Esses pequenos ajustes da posigifo dos olhos sato
tab importantes para a visE° que quase a mesma ex-
tend° das areas associativas visuais no c6rebro que
tern como funcab a interpretago do significado dos
sinais visuais estd relacionada aos movimentos ocula-
res. Quando os olhos nffo fundem, o resultado 6 o es-
trabismo, como mostrado na parte inferior da
Fig. 14-16.

Focalizacab dos Olhos

Os olhos sao focalizados para a vido nitida pela mo-
dificagffo da curvatura do cristalino, conforme 6 alte-
rada a posicab do objeto que estd sendo focalizado.
Isso d realizado pelo seguinte mecanismo neuro-
muscular.

A Fig. 14-17 mostra o cristalino de um olho,.sus-
penso das paredes do globo ocular por meio dos liga-
mentos suspensOrios , em rnimero em torn de 70.
0 cristalino de uma pessoa jovem. 6 uma estrutura
eldstica, envolta em envelope transparente, e corn
c6lulas viscosas transparentes em seu interior. Quando
os ligamentos ndO estao tracionando o cristalino, essa
estrutura assume posicao esferica, mas quando os liga-
mentos a tracionam, ela fica achatada. Usualmente,
estd sob tracffo dos ligamentos e sua forma 6 acha-
tada.

Um mfisculo liso, o mtisculo ciliar, estd fixado aos
ligamentos suspens6rios, onde se prendem a parede
do globo ocular. Esse mrisculo 6 formado por fibras
meridionais (radiais) e por fibras circulares. As fibras
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cerca o oriffcio pupilar, controlado pelos nervos pa-
rassimpat

i
c
o
s para os olhos. A dilatago da pupila 6

causada pelo relaxamento do esffncter e pela contra-
cab de fibras musculares radials . que se estendem
desde a borda da pupila a margem externa da Iris;
esse mtisculo 6 controlado pelos nervos simpaticos
para os olhos.

Tendo em vista que a quantidade de luz que pene-
tra no olho B proporcional a area da pupila e nao a
seu diametro, a quantidade de luz que entra no olho
varia em funcao do quadrado do diametro, e pode ser
feita variar entre dois extremos de variago de 30
vezes. Isso representa urn mecanismo para a adapta-
go ao claro e ao escuro, adicional ao mecanismo re-
tiniano para essas mesmas funcOes. As variacaes do
diametro pupilar podern ocorrer em menos de um se-
gundo, o que contrasta corn o mecanismo` retiniano

e adaPtacan, que necessita de vdriOs Minutos.
tamanho da pupila e regulado pelo reflexo

fotomotor. Quando a retinae estimulada por luz,
alguns dos impulsos do nervo dptiCo, ao inves de pas-
sarem 

.
at6 o cortex visual, abandonam o feixe Opti

co; ! como 6 mostrado na Fig. 14-12 ,, a passarn Para os
nacleos pre-tectais do tronco 'cerebral. Desse ponto,
os sinais sao transmitidos para , os nucleos ocidomo-
torOS do tronco cerebral, que controlam os musculos
dos olhos, e, fmalmente, atingem a iris. Quando a
intensidade luminosa que atinge os olhos 6 forte, o
tamanho do oriffeio pupilar aumentando
y410 essa intensidade diminui.

:reflexOfotomotor esta; corn multa frequencia,
ausente nos pacientes corn sffilis nervosa, pois essa
doetia tem preferericia especial para a destruigo dos

icleos tectais e de sum conexCes.

TEMAS PARA ESTUDO

Descreva o sistema Optico do olho e a formagab de ima-
gens sobre a retina.
O que é que causa a hipermetropia, a miopia e o as-
tigmatismo?
Descreva a estrutura de um bastonete.
Descreva o Ciclo da rodopsina e sua relagffo corn a via°.
Explique a adaptagEo ao clam e ao escuro.
Descrevap mecanismo para a via

.
° de cores.
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7. Descreva as conexdes neuronais da retina corn o cere-
bro.

8. Sob que formal sao transmitidos os sinais visuais da re-
tina para o cdrebro?

9. Explique a irnporancia da fovea na acuidade visual.
10. Explique a percepcffo de profundidade.
11. Explique o mecanismo para a focalizacEo dos olhos e o

seu controle cerebraL
12. Explique o tnecanismo do reflexo fotomotor.
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Resumo

0 mais baixo murminio que podemos ouvir possui apenas cerca de um milionesimo de
energia sonora da voz falada normal, o que demonstra a extrema sensitividade do ouvido
para a detecgo do som. Urn importante componente dessa sensitividade e o sistema
mecânico dos ouvidos externo e medio que, primeiro, recolhe o som e, segundo, o trans-
mite para o ouvido interno. 0 some uma serie de ondas de compres,sdo repetidas que tra-
fegam pelo ar corn velocidade de uma milha a cada cinco segundos (321,8 metros por se-
gundo). Quando essas ondas impingem sobre a membrana timpänica, a membrana vibra
corn essas ondas. A parte precisamente central da membrana timpánica esta ligada a tres
alavancas osseas, os ossiculos auditivos, que conduzem as vibracdes para o ouvido inter-
no. Os tres ossiculos auditivos sffo o martelo. a bigorna e o estribo.

No ouvido interno, o Orgo sensorial que converte o som em sinais neurais e a cOclea.
A estrutura basica desse Orgo 6 urn sistema de tubos espiralados, onde o som ressoa, cau-
sando nodos de vibracöes corn alta intensidade, urn nodo para cada torn do som. Nesses
tubos espiralados existe uma membrana elastica: a membrana basilar. Ao longo da super-
ficie dessa membrana existem de 20 a 30 mil caulas ciliadas que convertem a energia vi-
bratOria dos nodos de ressonáncia em impulsos nervosos. A freqiiencia de cada torn 6 de-
terminada pelo local na membrana basilar onde ocorre a ressonancia. As fibras nervosas
que conectam essas celulas ciliadas ao cerebro possuem orientacao espacial, de modo que,
para cada local que a estimulado na membrana basilar existe lugar correspondente, que
tambem a 'excitado, nas diversas areas auditivas do cerebro:

Os sinais auditivos chegam ao cerebro pelo componente coclear do oitavo par crania-
no, o nervo vestibulocodear, que termina nos nficleos cocleares do tronco cerebral. A par-
tir desse ponto, os sinais sab transmitidos (1) pelo aides) olivar superior e pelo colfculo
inferior do tronco cerebral, (2) pelo corpo geniculado medial do talamo e, finalmente, (3)
para o cortex auditivo, situado na porcffo media da circunvolugo superior do lobo tem-
poral. Os centros auditivos do tronco cerebral desempenham funcOes especialmente im-
portantes na determinago da direcffo de onde vem o som e, ao mesmo tempo, no direcio-
namento da cabeca e dos olhos na mesma direcab. No cortex auditivo sãO analisados as
caracteristicas tonais e o significado dos sons.

As sensaveks gustativas sffo detectadas pelas papilas gustativas, localizadas principal-
mente na lingua e, secundariamente, nas paredes da parte posterior da boca e da faringe
anterior. Psicologicamente, podemos distinguir quatro tipos de gostos, as sensardes gusta-
tivas prirndrias. Elas saO (1) salgado, (2) dote, (3) amargo e (4) dcido. As diferentes papi-
las gustativas apresentam sensitividades preferenciais para uma ou mais de uma dessas sen-
sacOes gustativas primarias. Os sinais gustativos originados nessas pupilas gustativas sffo
transmitidos primeiro para o tronco cerebral e dal para a urea gustativa do cortex cere-
bral, na parte mais lateral do lobo parietal. As sensagOes desempenham fungo especial na
escolha de nosso alimento. Especialmente importante é o gosto amargo que causa, na
maioria das vezes, a rejeicao do alimento, felizmente para  pois a maior parte dos ali-
mentos amargos é venenosa.

0 sentido do olfato, embora extremamente desenvolvido em alguns animais inferiores,
quase que rudimentar nos seres humanos. Para nossa infelicidade, sabemos relativamente

muito pouco sobre sua fungo.
0 Orgo sensorial para a detecgo dos cheiros e o epitelio olfativo, situado nas regiOes

mais superiores das fossas nasais. Nesse epitelio existem numerosos receptores neurais,
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chamados celulas olfativas. Odores especificos excitam celulas distintas dessa populac-go
mas, ate o momento presente, n-go foi possivel ser determinado quantos tipos de celulas
olfativas existem para as diferentes especificidades de cheiros. As pesquisas fisiologicas
tern sugerido a existéncia de, no minim°, sete ate o maxim° de cinqiienta especificidades
distintas.

Os sinais neurais do olfato sao transmitidos para a base do cerebro por meio dos nervos
olfativos. Esses nervos terminam em duas areas principais no cerebro: (1) a area olfativa
medial, localiada, em sua maior parte, a frente do hipotalamo; e (2) a area olfativa late-
ral, que é importante componente da amigdala, no lobo temporal. A area olfativa medial
excita as respostas primitives ao cheiro, como as de salivacgo, o lamber os labios etc. A
area olfativa lateral excita muitas respostas olfativas aprendidas, como o apetite por ali-
mentos especiais:

A funga° do, ouvido é a de converter o som em impul-
sos nervosos. A Fig. 15-1 mostra o ouvido externo e o
mealy auditivo, a membrana timpanica e o sistema
ossicular, formado pelo martelo, pela bigorna e pelo,
estribo, que transmite o sorn para a cOclea. A cOclea

charnada, tambem, de ouvido interno e ai que o
som e corivertido em impulsos nervosos.

NIVIISSÃO DO SOM PARA 0
100 INTERNO

Cara*riSticas do Som e das Ondas Sonoras. 0
soni 6 titna serie de ondas de cornpressa° que trafe-
om Pel°:ar, 0 emissor do som, seja ele a voz humana,

to-falante de radio, ou a1gum mecanismo produtor
Oiproduz o som por comprimir o ar e em se-

a,.relaxar essa compressffo, em seqiiencia alterna-
a. Por exemplo,, uma corda de violino ao vibrar cria
som or,seu movimento de vaivem. Quando a corda

ove para a frente comprime o ar, quando se move
para trasreduz o grau de compressffo . ate urn valor
abaixo do normal. Essa compressfio e relaxamento al-
tcrnados do ar produzem o som.

A§:oridas sonoras passam pelo ar quase que da mes-
ma forma como as ondas passam pela superficie da
agua. Assim, a compressa° do ar adjacente a corda do
violino cria um excess° de pressa° nessa regiab e, por
sua. vez,.isso faz ,corn que o ar adiante seja comprimi-

o.. Essa press-go na segunda regiffo comprime o ar a

Bigorna
Martel()

Estribo

Nervo coclear

Ganglio espiral

COclea

•/- Janela oval

Janela redonda

Figura 15-1. Organizagab geral do ouvido, mostrando o ouvi-
do externo, o sistema ossicular e a cOclea.

sua frente e esse process° continua at6 que o som
atinja o ouvido.

Funcao da Membrana Timpânica
(Tfmpano) e dos Ossiculos

Quando as ondas sonoras atingem a membrana tim-
panica, a compressa° e o relaxamento alternados do
ar que fica adjacente a essa membrankfazem corn
que ela se mova para tras e para a frente. 0 centro
dessa membrana esti fixado ao cabo do martelo; co-
mo descrito antes, esse ossiculo esta.articulado a bi-
gorna e, por sua vez, a bigoma esti articulada com o
estribo. Qualquer movimento do cabo do martelo,
portant°, faz corn que o estribo se mova, em vaivem,
contra a janela oval da cOclea, transmitindo, por esse
meio, o som para o liquid° coclear.

Transfonnacäo da Pressao das Ondas Sonoras pelo
Sistema de Alavancas Ossicular. Se as ondas sonoras
atuassem diretamente sobre a janela oval, na° exerce-
riam pressa° suficiente para deslocar o fluid° coclear,
em vaivem, de modo a produzir uma audig go eficien-
te, visto que o liquido tern muito mais inercia que o
ar e, como resultado, uma quantidade de pressao cor-
respondentemente rnaior de pressa° necessaria para
produzir o deslocamento do liquid°. A membrana
timpanica e o sistema ossicular transformam a pressa°
das ondas sonoras em algo utilizavel para a audica°
pelos segiiintes meios.

As ondas sonoras sao coletadas pela membrana
timpanica, corn area aproximada de 55 milimetros
quadrados, o que cerca de 17 vezes a area da janela
oval, de 3,2 mm 2 . Por conseguinte, cerca de 17 vezes
mais energia sonora é coletada por esse mecanismo do
que seria coletada diretamente pela janela oval, e é
transmitida pelos ossiculos para essa janela oval. En-
ta°, alern disso, o sistema ossicular ainda amplia essa
pressffo, a nivel do estribo, por cerca de 1,3 vez. Des-
sa forma, a pressa° exercida pelo movimento da
base do estribo 6 22 vezes maior que a que seria exer-
cida pela aplicacffo direta das ondas sonoras janela
oval. Essa nova pressifo é, assim, suficiente para fazer
corn que o liquid° coclear seja deslocado para frente
e para tras.

Escala vestibular
Escala timpanica

Canal auditivo

Membrana timpAnica
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Transmiss-ao do Som para
a COclea por Meio
dos Ossos do CrSnio

A coclea fica situada em uma camara &sea no interior
do osso temporal do cranio. Por conseguinte, qual-
quer vibrago do eranio tambem produz vibrago do
liquido da coclea. Comumente, as ondas sonoras no
ar quase que nao causam vibracöes nos ossos crania-
nos, mas o ranger dos dentes ou a aplicacab de apare-
lho do tipo diapasab ou vibrador sonoro sobre o
nio pode causar a vibracab do osso. Desse modo, ao
inves, de o liquido vibrar no interior da coclea, a co-
clea vibra em torno do liquido, permitindo que a co-
clea reaja como se o som tivesse chegado a ela por
meio da membrana timpanica e dos ossiculos.

FUNCAO DA COCLEA

Anatomia Funcional da COclea. A coclea é uma
estrutura membranosa, formada de tubos espiralados.
A aparencia externa da coclea a mostrada na Fig. 15-1
e urn corte transversal aparece na Fig. 15-2. Finalmen-
te, um diagrama funcional da coclea esta na Fig. 15-3,
corn os tubos espiralados da coclea desenrolados. 0
comprimento total da coclea, quando esticada, 6 de
cerca de 3,5 cm.

0 diagrama da seccao transversa da Fig. 15-2 mos-
tra que a coclea a formada, na realidade, por trés

situados urn ao lado do outro, que a° a rampa
vestibular, a rampa timpanica e a rampa media. Todos
esses tilbulos sab cheios por liquido e sac) separados

Membrana ,
basilar Orgao

espiral
Ligamento /

Membrana vestibularespiral
Escala vestibular

""3"-1 Estria
vascular

Ganglio
espiral

Figura 15-2. Corte transversal da coclea, mostrando seus tu-
bos espiralados formados pela rampa vestibular, pela rampa
media e pela rampa timpanica. Tambem 6 mostrado o nervo
coclear, saindo da membrana basilar. (De Goss: Gray's Ana-
tomy of the Human Body, 29a Am. Ed., Filadelfia, Le•&
Febiger, 1973.)

, ; Helicotrema
/ Membrana basilar

Escala timpanica

Figura 15-3. Movimento do liquido no interior da coclea,
quando o estribo a deslocado para a frente.

entre si por membranas. A membrana entre a rarnpa
vestibular e a rampa media 6 tab delgada que nunca
obstrui a passagem das ondas sonoras. Sua funck 6f.
simplesmente, a de separar o liquido da rampa media
daquele da rampa vestibular. Os dois liquidos tern ori-
gem diferente e as diferencas quimicas entre eles'sdo
importäntes para o perfeito funcionamento das celu-
las receptoras de som.

A membrana que separa a rampa media da ranipa
timpanica — a membrana basilar — a muito resistente
e verdadeiramente bloqueia as ondas sonords. l3 sus
tentada por cerca de 20 mil espinhas delgadas, seke-
thantes a hastes, que projetam para a membrana, yin-
das das margens. Essas espinhas, as fibras basilares,
atravessam quase toda a largUra da membrana Aria!.
mente, localizado sobre a superficie da membrana, ii-
ca o &go de Corti, a parte da coclea que e o reO6ptor.
do som. Esse Orgo contem multiplas c6lulas'recèp
toras — as celulas ciliadas — que convertern as vibra
roes sonoras em sinais neurais, como iremos diithrtir
adiante.

Na coclea desenrolada, que e mostrada na Fig
15-3, a membrana entre as rampas vestibular e Media
foi eliminada por nffo rnodificar a transmissao do
som, de nenhuma forma. No que diz respèito a trans-
Missao do som, a coclea e formada por dois tubos dis
tintos e na-o por três, e esses dois tubos sab separados
pela membrana basilar. As fibras basilares,  se ãs-
semelham a hastes delgadas (como as do junco), quart-,
do situadas perto da janela oval, na base da coclea, sa'o
curtas, mas seu comprimento a progressivamente
maior — como as laminas vibradoras da gaita de sopro

conforme situadas mais longe na ate que
em sua extremidade, chegam a atingir comprimento
duas vezes e meia maior do que na base.

Ressonáncia do Som na COclea

Conducdo do Som na 05clea. Quando cada vi-
brag° do som empurra o estribo contra a janela oval,
essa deformacffo tambem desloca o liquido coclear
mais para dentro da coclea, na direcffo indicada pelas
setas da Fig. 15-3. A pressao aumentada na rampa yes-

Nekvo
coclear

Escala
I media

Escala stimpanica

Janela redonda
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tibular empurra a membrana basal para a rampa tim-
panica; isso faz corn que o liquid() da rampa timpani-
ca faca pressn sobre ajanela redonda, que estufa para
o ouvido medio. Entn, a medida que a vibraca-o do
som faz corn que o estribo volte a sua posicab inicial,
toda essa seqiiencia e invertida, corn o liquid() sendo
deslocado em direc go inversa ao longo do mesmo per-
cuiso, corn a membrana basilar sendo empurrada para
a Tampa vestibular.

RessonAncia da COclea. Urn fenOmeno, chamado
de resSOniincia, ocorre na cOcIea e faz corn que cada
freqiiencia do som produza a vibraca-o de regin defi-
nida da membrana basilar. Essas vibracOes sao seme-
16•ies as que ocorrem em muitos instrumentos Mu-
sicals; e . podern ser explicadas do seguinte modo:
quando uma corda de violino e puxada para urn lado,
ela fica mais esticada do que o normal, e esse estira-
mcliWfaz corn que a corda se mova na direcn opos-
ta. Entretanto, a medida que a corda se move cria urn

omento, e na-o para de se mover quando atinge sua
°sip° reta normal. 0 momento faz corn que a corda
ique ,novarilente estirada, mas, desta vez, na direcn

ost4erri : Seguida, o processo se repete, mas na dire-, 
o estiramento inicial. Esse ciclo a repetido por

nas vezes, 'de modo que quando uma corda musical
a a vibrar, continua a vibrar por algum tempo.

(51 fatores determinam a freql.lencia da vibrago
de uma Gorda musical. Primeiro, quarto maior a tan-
gelo a que:' estiver submetida, mais rapidamente ocor-

os .:MOViineritos nos dois sentidos e, Conseqiiente-.
mente,'Maior sera a freqiiencia de sua vibraca-o. 0 se-,.

ndo'7f4Of é a massa da Gorda musical. ()unto
maim- sua massa, major sera o momento desenvol-
vido durante sua vilotacaO e, portanto, maior sera o
tenipo':O§to em cada movimento; como resultado,
sua: freqiiencia de vibragn sera menor. Esses mesmos
fatores: massa e tensn elastica — tambem se apli-
cam ressonancia na •cOclea. A massa vibratOria da
'COcleA que vibra em dois sentidos é o liquido limitado
pelo espao entre a janela oval e a janela redonda; a
tensab elästica e, principalmente, a tensab desenvolvi-
da pelo'encurvamento das fibras basilares.

Quando sons de alta freqiiencia atingem a janela
oval, eles ressoam junto a base da cOclea. Existem
duas-razdes para isso: primeira, a massa de liquid° en-
tre as janelas oval e redonda e a primeira parte da
membrana basilar é bastante pequena; segunda, as fi-
bras basilares, responsAveis pela terisab elästica para o
sistema vibratOrio; sao muito curtas e tambem sao
muito mais rigidas do que as da ponta da cOdea. 0
efeito combinado desses dois fatores, a pouca massa e
a maior rigidez, faz corn que a membrana basilar res-
soe perto de sua base as freqnencias altas.

Por outro lado, quando uma onda sonora atinge a
ponta da membrana basilar, a massa de liquid() que
deve deslocar é muito grande. Tambem, as fibras ba-
silares s g.o bem mais longas e muito menos rigidas na
ponta da cOclea. De novo, o efeito combinado dos
mesmos dois fatores, 'mas desta vez, grande massa
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corn pequena rigidez do elemento elastico, faz corn
que a membrana basilar, prOxima a sua ponta, so res-
soe a frequencias muito baixas. Pelo mesmo mecanis-.
mo, as freqUencias intermediarias produzem a resso-
náncia da membrana basilar em seus pontos interme-
didrios. A Fig. 15-4A mostra a amplitude da vibracao
em diferentes partes da membrana basilar para onda
sonora de freqUencia media, e a Fig. 15-4B mostra o
grau de vibracao da membrana basal para diferentes
freVencias sonoras, desde as muito baixas ate as mui-
to altas.

ORGAO DE CORTI E CONVERSAO
DAS VI BRAOES SONORAS
EM SINAIS NEURAIS

0 &go de Corti, mostrado nas Figs. 15-2 e 15-5, e o
orgao receptor que origina os impulsos nervosos em
resposta a vibrago da membrana basilar. Deve ser
notado que o &go de Corti fica situado sobre a su-
perficie das fibras basilares e da membrana basilar. Os
verdadeiros receptores sensoriais do &go de Corti
sao dois tipos de celulas ciliadas — uma tinica fileira
de celulas ciliadas internas, em mimero de cerca de
3.500, e tres a quatro fileiras de celulas ciliadas exter-
nas, cujo niimero chega a 20.000. As bases e os,lados
das celulas ciliadas ficam cercados por densa maiha de
terminaciks nervosas cocleares. Essas terminacOes
conduzem ao gfinglio espiral de Corti, situado no ma
dtolo (a parte central da espiral da cOclea). 0 ganglio

Figura 15-4. (A), Padrdo da amplitude das vibragOes da mem-
brana basilar, produzidas por som de freqiiencia media. (B),
Pada() da amplitude para sons de freqiiencia entre 200 e
8.000 por segundo, mostrando a ressondncia em diferentes
pontos da membrana basilar, para as diversas freqiiencias. ■

A
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Nervo coclear

Figura 15-5. 0 OrgEo de Corti, mostrado em corte transversal,
corn as celulas ciliadas e a membrana tectorial fazendo pres-
ao sobre essas celulas ciliadas. (Modificado de Bloom e

) Fawcett:A Textbook of Histology, 103 ed., Filadelfia, W.B.
Saunders Co., 1975.)

espiral, por sua vez, envia axOnios para o nervo co-
clear e por ele para o sistema nervoso central, chegan-
do a nivel da parte superior do bulbo. As relacoes do
organ` de Corti corn o ganglio espiral e desse
corn o nervo coclear sffo mostradas na Fig. 15-2.

Excitacio das Cdlulas Ciliadas. Deve ser notado
na Fig. 15-5 que pequenos filamentos, os  proje-
tam-se para cima do nivel da superficie das celulas ci-
liadas e/ou tocam ou estab imersos no revestimento
de gel superficial da membrana tectorial, situada logo
acima das celulas ciliadas, na rampa media. Essas celu-
las ciliadas s go semelhantes as celulas ciliadas das ma-
ialas e das cristas ampulares do apareiho vestibular,

-4iscutido no Cap. 10. Qualquer curvatura desses ethos
estimula as celulas ciliadas e isso, por sua vez, excita
as fibras nervosas que fazem sinapse corn suas bases.,

0 movimento para cima das fibras basilares faz
corn que as celulas ciliadas sejam deslocadas para cima
e pars dent-o. Em seguida, conforme a membrana ba-
silar move-se para baixo, as celulas ciliadas saO deslo-
cadas para baixo e para fora 0 movimento para den-
tro e para fora faz corn que os chins apresentem
movimento de cisalhamento em relacao a membrana
tectorial, o que excita as fibras nervosas cocleares,
sempre que a membrana basilar vibrar.

OS SISTEMAS SENSORIAIS ESPECIAIS

essa membrana em pontos distintos, situados entre es-
ses dois extremos. Ainda mais, waste uma organiza-

espacial das fibras do nervo coclear, desde a co-
dea ate o nficleo coclear no encefalo, corn as fibras
que partem de partes definidas da membrana basilar
terminando ein areas determinadas desse Essa
organizago espacial persiste ao longo de todo o tron-
co cerebral ate o cortex cerebral. 0 registro de sinais
das vias auditivas no tronco cerebral e dos campos re
ceptivos auditivos no cortex cerebral mostram que
neurOnios distintos sffo ativados por alturas definidas
do som. Por conseguinte, o meio utilizado pelo siste-
ma nervoso para a detecOo das diferentes alturas do
som e o de determinar qual a regiffo da membrana ba
silar que a mais estimulada por determinada altura d 0
som. Esse e o chamado principio dalocalizacäb, para
a determinacffo da altura do som.

TRANSMISSAO DO SOM PARA 0
SISTEMA NERVOSO CENTRAL

A Fig. 15-6 mostra a via nervosa para a transmisao
impulsos sonoros desde a coclea ate o sistema nervos
central. Apos passar pelo nervo coclear (e dai par
nervo misto vestibulococlear), os impulsos sat, trans-
mitidos atraves de, pelo menos, cinco niveis encefali-
cos: (1) os nucleos codeares dorsal e ventral, (2
corpo trapezoide e o nucleo olivar superior, (3) O
lkulo inferior, • (4) o corpo geniculado medial e (5)
cortex auditivo.

FuncSo dos Centros Auditivos Inferiores — Deter=
minacâo da Direcdo do Som. A fungo dos centros
auditivos inferiores nNo a bem conhecida, mas varios
deles estao particularmente envolvidos na localizacffo
da direcEo de onde vem o som. Por exemplo, se diom

/Th
Cortex' auditivo

Corpo geniculado medial

Nixie° olivar superior -- Coliculo inferior

,Nacleos cocleares ventridis
DETERMINACAO DA ALTURA DO SOM —
TEORIA DA LOCALIZACAO

C6clea

Pelas discusses anteriores, ja e conhecido que o som
grave (into 6, o de baixa freqiie'ncia) provoca a ativa-
go maxima da membrana basilar situada prOxima ao
spice da cOclea, enquanto que os sons agudos (os de
freqiiencia alta) ativam a membrana basilar proximo
base da cOclea; as freoildncias intermed grias ativam

Ganglio espiral
de Corti

Nervo vestibulococlear (VIII)

Figura 15-6. Vias para a transmisao dos impulsos sonoros
desde a ciirlpn -- • •

NUcleos cocleares dorsals'

Corpo
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vein da esquerda, ele vai atingir o ouvido esquerdo an-
tes de atingir o direito; se vem diretamente da frente,
atinge os dois ouvidos ao mesmo tempo. Isto é, con-
forme a direc go de onde vem, o som se modifica, des-
de a posicgo diretamente a frente para urn dos lados,
e o intervalo de tempo aumenta gradativamente. Esse
intervalo de tempo é analisado no corpo trapezoide e
no aide° olivar superior, para a determinago da di-
recgo de onde esti vindO esse som.

Outra funcffo dos centros auditivos do tronco cere-
bral e a de producgo de reflexos para o movimento ra-
pid° da cabeca, dos olhos e, ate mesmo de todo o cor-
po, em resposta a sinais auditivos. Isto 6, os sinais au-
dutivos passam diretamente para o bulbo raquidiano,
para.: a'..protuberancia e para o cerebelo, alterando o
equilibriO da pessoa, fazendo corn que desvie seus
olhos em uma direc go. A inaioria dessas respostas
ix as podee ocorrer, mesmo quando as partes cerebrais
o sisterna auditivo foram destruidas.

15-6 mostra que os sinais auditivos de cada
ouvido sgo transmitidos de forma aproximadamente
igual para as vias auditivas nos dois lados do tronco
cerebral e do ,cortex cerebral. Como resultado, a des-
trui*

, vdas vias auditivas em uin dos lados nao modi-
fica, de ,forma significativa, a capacidade consciente
de tuna pessoa de ouvir sons pelos dois ouvidos.

Ftincão COrtex Auditivo. A func go do cortex
tivo.ja foi discutida, de modo resumido, no Cap.

cortex auditivo primcirio esti situado na parte
la da, circunvolucgo superior do lobo temporal,

como e mostrado na Fig. 15-7. Essa area recebe os si-
nais sonoros.e os interpreta comosons diferentes. En-

nto, , esses sinais sonoros devem, tambem, ser
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transmitidos para as areas associativas auditivas cir-
cundantes antes que seu significado seja esclarecido.
Finalmente, os sinais sgo transmitidos para .o centro
integrador comum na area de Wernicke do cortex, on-
de o significado global das sensacöes visuais, auditivas
e de outras modalidades, em suas diferentes combina-
cOes, é determinado. (Isso foi discutido em detalhes
no Cap. 9.)

A destruicab de urn cortex auditivo reduz de mui-
to pouco a capacidade auditiva de uma pessoa, mas a
destruicgo dos dois cortices diminui, de forma signifi-
cativa, a audicgo. de interesse especial, contudo,
que mesmo corn a destruic go dos dois cortices auditi-
vos, um animal e capaz de ouvir sons corn alta inten-
sidade. Parece que os corpos geniculados mediais (que
sffo, na realidade, extensOes proeminentes do tgamo)
sgo as regiOes onde ocorre a interpretac go desses sons,
pois a destruicgo dessas areas, nessas condicOes, pro-
duz surdez total. Isso ilustra, de novo, o fato de que
muitas funcOes sensoriais centrals podem ser realiza-
das pelo talamo . e pelas estruturas a ele relacionadas,
independentemente do cortex cerebral.

SURDEZ E TESTES PARA
MEDIR A AUDIQA0

A surdez e, em geral, dividida em dois tipos ger gs: a
surdez de conduciio e. a surdez neural. A. expresso
surdez de conducgo define os tipos de surdez que sgo
causados por incapacidade das, ondas, sonoras de se-
rem conduzidas desde a membrana thnpanica ate a
cOdea, por mein do sistema ossicular.. A surdez neu-
ral, por outro lado, define os casos de surdez causados
pela incapacidade dos sinais auditivos em atingirem o
cortex auditivo, por lesgo da prOpria cOclea ou de
qualquer parte do sistema neurogenico de transmissao
do som.

Uma das causas mais comuns de surdez de condu-
cao e o bloqueio repetido da trompa de Eustaquio
(tambem chamada de tubo auditivo). Esse conduto fi-
ca situado entre o ouvido medio e a nasofaringe e,
normalmente, é aberto a cada vez que a pessoa deglu-
te. Sua funcab e a de manter a pressgo no interior do
ouvido medio igual a press go vigente no ambiente cir-
cundante, de modo que nao exista diferenca de pres-
sgo entre as duds faces da membrana timpânica. Se es-
se conduto fica bloqueado, como ocorre no resfriado
ou por tumefac go das membranas nasais de causa alêr-
gica, ou por qualquer outra causa, o ar contido no ou-
vido medio é absorvido' e substitufdo por liquid°
seroso. Ao mesmo tempo, a membrana timpanica é
repuxada para dentro, devido a press go diminuida no
ouvido Em seguida, ocorre proliferacgo de fi-
broblastos no liquid° seroso, o que determina a for-
macgo de tecido fibroso nos espacos entre os ossicu-
los e as paredes do ouvido medic,. Se esse processo é
prolongado por tempo relativamente longo, os ossi-
culos acabam por ficar finuemente fixados as paredes

7 7
Frectiiéncia baixa Freqftência alta

Associativo Z

Figura 15-7. 0 cortex auditivo.
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do ouvido medio, de modo que a conducao do som,
por meio do sistema ossicular, em termos praticos, cai
quase a zero.

A surdez neural é caracteristica da velhice; quase
todas as pessoas corn mais idade desenvolvem, mesmo
nas condicOes normais, algum grau desse tipo de sur-
dez, especialmente para os sons de freqiiencia mais
alta. Isso, provavelmente, é causado pelo prOprio pro-
cesso de envelhecimento agindo sobre a cOclea. A ex-
posicab a sons excessivamente altos — como ocorre na
miisica de rock, nas fabricas de caldeiras, nas explo-
saes militares etc. — tambem pode causar a surdez
neural. Isso resulta da verdadeira destmicao do organ
de Corti pelas vibracCies excessivamente fortes da
membrana basilar.

Testes pare a Medida da Audick)

Praticaniente, quase qualquer tipo de instrumento so-.
noro'pode ser usado para testar a audicab de uma pes-
soa; por muitos anos, o instrumento que tern sido
mais usado e o diapasdo e, como substituto eventual,
o tique-taque de relOgio. ApOs fazer corn que o diapa-
sab comece a vibrar, seu som pode ser ouvido cer-
ca de 30 segundos, se o instrumento a mantido perto
do ouvido normal. Se a pessoa sofre de surdez de con-
ducdo, o ouvido é incapaz de ouvir o som, mas se a
base' do 'instrumento (a haste do garfo do diapasEo)
enCostada a uma superficie Ossea, havers transmisso
para :a diclea por meio dos ossos do crank). Se a cO-
clea e a ! transmissa-o neural ainda estffo funcionando
riorrnalmente, o som e ouvido, embora nab o seja pe-
la'conducao. aerea. Por outro lado, se a pessoa sofre
de surdez neural, sera incapaz de ouvir o diapaseb,
mesmo por conducao Ossea.

Audie•Metio. Nas clinicas de audiologia, um
emissor especial de sons, o audiametro, é utilizado pa-
ra a medida do grau de surdez. E um aparelho eletrO-
nico capaz de gerar sons de todas as freqiiencias em
forte de' ouvido ou em vibrador aplicado sobre urn os-
so craniano: 0 aparelho é calibrado de forma a que o
valor zero cotresponda• a intensidade do som que a
pessoa normal tern certa dificuldade em ouvir. Se uma
pessoa e surda ou apenas parcialmente surda para sons
de freqiiencia particular, diz-se que a perda auditiva
para aquela freqiiencia é a quantidade adicional de
energia sonora que tem de ser aplicada, a fim de que o
som possa ser ouvido.

A Fig. 15-8 mostra urn audiograma de paciente
corn surdez de conducao. Aproximadarnente de 40 a
60 decibels de energia sonora adicional tiveram de ser
aplicados por meio dos fones de ouvido a cada fre-
qiiencia para que o paciente ouvisse o som. Entretan-
to, quando o vibrador aplicado ao crânio, usado para
testar a conducao Ossea, foi empregado em lugar dos
fones de ouvido, a audioo era ate melhor que a nor-
mal para a conducao &sea.. Isso demonstra que a con-
ducao Ossea estava pelo menos normal, o que signifi-

Figura 15-8. Um audiograma obtido de paciente corn surdez
por condugo.

ca que a cOclea e a via auditivas estavam, tamb6m,
normais. Entretanto, a conducao do som, via sistema
ossicular, estava muito prejudicada.

Sistema de Decibêis para a Expressao da Energia
Sonora. Deve ser notado na Fig. 15-8 que o grau de
perda auditiva é expresso em decibels. 0 sistema de
decibels para a. expressab da energia sonora usa escala
logaritinica em lugar de escala linear. Desse modo,
uma variago de 10 decibels corresponde a variacdo
de dez vezes na energia sonora, e 20 decibels represen-
tam variago de 100 vezes, a de 30 decibels, de 1.000
vezes, e a de 60 decibels, variacao de 1.000.000 de ve-
zes. Por exemplo, no audiograma da Fig. 15-8, a per-
da auditiva na maioria das freqiiencias era da ordem
de 60 decibels, o que representa uma perda real da
acuidade auditiva de cerca de 1.000.000 de vezes.

Os sons que uma pessoa normal ouve variam, corn
muita freqUencia, de mais de 100 milhOes de vezes.
Por exemplo, a intensidade do som em uma fabrics
muito barulhenta é da ordem de urn milhao de vezes
maior que a de urn murmiirio em ambiente calmo..
Portanto, uma pessoa corn perda auditiva de 60 deci-
bels — perda de cerca de 1.000.000 de vezes — ainda
pode ouvir os sons de intensidade muito alta.

PALADAR

Os sentidos do paladar e do olfato sab chamados de
sentidos quimicos devido a que seus receptores sffo
excitados por estimulos quimicos. Os receptores gus-
tativos sab excitados por substancias quimicas presen-
tes nos alimentos que ingerimos, enquanto que os re-
ceptores olfativos s-go excitados por substáncias pre-
sentes no ar que respiramos.



AUDICA
0 , PALADAR E OLFATO

Papila Olfativa

0 receptor sensorial para o paladar é a papila gustati-
va, mostrada na Fig. 15-9. E formada por celulas re-
ceptoms gustativas, de carater epiteliOide, dispostas
em tomb de poro central na membrana mucosa da
boca. Algumas project-5es muito delgadas, semeihan-
tes •a fios de cabelo, as microvilosidades, cada uma
corn comprimento de värios micrOmetros, projetam-
se da superficie de cada celula gustativa e, por conse-
guint6, atraves do poro para a cavidade bucal. Sao es-
sas microvilosidades que detectam as diferentes sen-.
sayies gustatwas.

Entremeadas por entre as diferentes celulas senso-
nais de uma mesma papila gustativa, chegando mesmo
a invagmar nas pregas de suas membranas celulares,
existe uma malha muito ramificada formada por duas -
a 'fres 'tibias gustativas que sffo estimuladas por essas. . .
celtil ‘sensonals.

Antes; que uma substancia possa ser provada, ela
deve ser dissolvida nos liquidos da boca e difundir pa-
ra o poro gistativo, em torno das microvilosidades.
Por substancias altamente soluveis e difusiveis,
como os:sais e outras moleculas pequenas, produzem
maior AnSago gustativa de que os compostos menos
solUveise:iridnos difusiveis, como as protethas ou ou-
tras moleculas igualmente grandes.

As Quatr° Sensayies Gustativas Primdrias. Em
termos psicologicos, podemos identificar quatro tipos
princiciais •I 'de 'pgadar, que constituem as sensaciies
gustativas ,primarias, e que sffo: (1) salgado, (2) doce,
(3) aniargole (4) acid°.

Ate, poucoS anos atras acreditava-se que existiam
quatro tipos diferentes de papilas gustativas, cada urn
desses , tipos sendo capaz de identificar um desses ti-
pos primarios de sensacab. Agora, ó sabido que cada
papila :;gustativa possui, em certo grau, sensitividade
para., I todas as quatro sensay5es primarias. Contudo,
cada papila possui maior grau de sensitividade para

.Epitelio escamoso
estratificado
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urn ou dois desses tipos de sensayies gustativas que
para os outros. 0 córebro identifica o tipo de paladar
pela proporca° da estimulaca'o dos diferentes tipos de
papila gustativa. Isto é, se uma papila que responde
primariamente a salinidade é estimulada corn 'major
intensidade que as papilas que respondem mais inten-
samente as outras substancias, o cerebro interpreta
essa situac -ao como sendo de salinidade, mesmo corn
as outras papilas sendo estimuladas ao mesmo tempo,
embora corn menor intensidade.

Substfincias que Estimulam as Diferentes Papas
Gustativas. As papilas para sal, em geral, aferem a
concentracab dos sais e de outras substlincias iOnicas
presentes nos gimentos. 0 sal mais comum que esti-
mula essas papilas é o cloreto de sOdio, o sal de cozi-
nha comum. Como resultado, associamos, em condi-
caes normais, a funcaO dessas papilas, quase que in-
teiramente, ao conteitdo de sal de cozinha no alimert-
to.

As papilas para doce detectam a quantidade de
act:wares no alimento. Esse é urn dos meios usados
pelos animais para determinarem se as frutas estffo
maduras ou nffo e se alimentos estranhos sao ou nffo
nutritivos. Em termos essenciais, todos os frutos sel-
vagens que sao doces podem ser comidos sem risco e
contem quantidade apreciavel de nutrientes.

As papilas para amargo exercem func -go protetora,
pois detectam, principalmente; os venenos das plantas
selvagens. Os compostos alcalOides venenosos das her-
vas selvagens, por exemplo, estffo incluidos entre os
venenos identificados pelas papilas para amargo. Esses
mesmos alcalOides, quando administrados em peque-
nas quantidades, sa°, corn grande freqtiencia, medica-
mentos de grande utilidade. Por 'exemplo, a quinina,
de gosto muito amargo, pode ter efeito benefico no
tratamento da malaria, quando usada de modo apro-
priado e, no entanto, pode ser letal, se usada em do-
ses demasiadamente gandes.

As papilas para Odd° identificam o grau de acidez
do alimento, isto é, detectam a concentracilo do ion
hidrogenio na boca. Se o grau de acidez é moderado,
como, por exemplo, no vinagre diluido, o alimento
em geral tern born paladar; se a acidez e muito alta, o
gosto a desagradavel e o alimento é rejeitado..

Microvilosidades

Celulas gustativas

Tecido conjuntivo
subepitelial

Figura 15-9. lima papila gustativa. (vlodificado de Bloom e
Fawcett: A Textbook of Histology, 104 ed., Filadelfia, W.B.
Saunders Co., 1975.)

Regulacbo da Dieta pelas
SensacOes Gustativas

As sensacOes gustativas, obviamente, participam da re-
gulacab da dieta. Por exemplo, o gosto doce é, em ge-
ral, agradavel, o que leva o animal a escolher alimen-
tos doces. Por outro lade, a sensacffo de amargo é
quase sempre desagradavel, o que faz corn que os ali-
mentos amargos, muitas vezes venenosos, sejam rejei-
tados. 0 gosto acid° é, algumas vezes, agradavel e ou-
tras vezes desagradavel como tambem ocorre para o
gosto salgado. 0 agradavel desses tipos de paladar é,
muitas vezes, determinado pelo estado de momento
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da nutrigo do organismo. Se uma pessoa passou al-
gum tempo sem corner sal, por mecanismos ainda na°
conhecidos, a sensago salgada toma-se extremamen-
te agadavel. Se, pelo contrail°, a pessoa tern ingerido
sal em excesso, o gosto de salgado a muito desagrada-
vel. 0 mesmo acontece para as sensaOes de acid° e,
em menor grau, para as de doce. Dessa maneira, a
qualidade da dieta é variada, de forma automatica, de
acordo corn as necessidades do corpo. Isto 6, a falta
de urn tipo particular de nutriente, muitas vezes, in-
tensifica uma ou mais das sensaOes gustativas e faz
corn que a pessoa escolha os alimentos que tenham o
gosto caracteristico do nutriente que esta deficiente.

Importfincia do Olfato para a Sensacdo Gustati-
va, Grande parte do que chamamos paladar e, na
verdade, olfato, pois os alimentos que sao introduzi-
dos na boca .exalam odores que chegam ate o nariz.
Mnitas vezes, a pessoa que esta resfriada declara ter
perdido seu paladar mas, se sao testadas suas quatro
sensaOes primarias, todas estffq presentee.

As sensaOes olfativas, que sera° discutidas em se-
Oes adiante, neste mesmo capitulo, funcionam junto
corn as sensaOes gustativas no controle do apetite e
da ingestao de alimento.

AREA

Hipotálamo OLFATIVA

Nixie° MEDIAL Cortex
Tronco cerebral \habenular I pre-fronts

\ 

Hipocampo

orbito-
is COr ex front

temporal

AREA
OLFATIVA
LATERAL

Bulbo
rata.

olfativo Tula
i fl mitral

ernla rang
olfativa •

Figura 15-11. Organizacao do sistema olfativo e vias Para a
transmisao dos impulsos olfativos para o sistema nervoso
central.

Transmissao dos Sinais Gustativos para
o Sistema Nervoso Central

A Fig, 15-10 mostra as vias para a transmissa° de si-
nais' gustativos para o tronco cerebral e, em seguida,
para o cortex cerebral. Os sinais passam desde as papi-
las gustativas na boca para o trato solitario, situado
no bulbo raquidiano. Dal sal) transmitidos para o ta-

, lamo e dole para 6*Cbrtex gustativo primario, situado
na regiab operculo-insular, bem como 'para as areas
associativas gustativas e, finalmente, para a area inte-
gradora comum (area de Wernicke), que integra todas
as, sensacbes.

Figura 15-10. Transmisao dos impulsos gustativos para o sis-
tema nervoso central.

Reflexos Gustativos. Uma das funoes do agare;
lho gustativo e o de atender aos reflexos das glandi.*
salivares para a boca. Para esse fim, os
transmitidos do trato solitario no tronco cerebral para
os nucleos salivatorios, situados bem proximo, que
controlam a secrecffo pela parotida, pela submandilm
lar e por outras glándulas salivares. Quando a ingerido
alimento, a qualidade das sensaOes gustativas, atuan.
do por meio desses reflexos, ajuda a determinar se a
producd° de saliva sera volumosa ou nab.

OLFATO

0 sentido do olfato depende do epitelio olfativo, lo-
calizado bilateralmente nas partes mais superiores da
cavidade nasal. A locacffo dessas areas e mostrada na
Fig. 15-11, que apresenta um corte transversal das
vias areas do nariz, bem como as conexeies do epitelio
olfativo corn o sistema nervoso.

Receptores Olfativos

0 epitelio olfativo contem numerosos receptores neu-
rais, as celulas olfativas, mostradas na Fig. 15-12. Sao
tipos celulares especializados que projetam microvilo-
sidades — os cilios ou pelos olfativos — para cima do
piano da sua superficie apical, para o muco sobreja-
cente. Sao esses cilios olfativos que detectam os dife-
rentes odores.

0 mecanismo de como os odores excitam esses
lios olfativos n -go é bem conhecido. Entretanto, os
odores que sao mais facilmente sentidos sao,
ro, os de substancias altarnente voMteis. e. seaundo



AUDIQAO, PALADAR E OLFATO

o de substcincias extremamente soliiveis em gorduras.
A necessidade de alta volatibilidade é facilmente corn-
preendida, por representar o finico meio como urn
odor pode atingir o ponto recOndito das fossas nasais,
isto e, por meio de transporte ahreo. A razab para o
fator de solubilidade em gorduras parece ser a de que
os prOprios cilios olfativos sac) expans0es da membra-
na celular da celula olfativa e todas as membranas ce-
lulares sab formadas, em sua maior parte, por substan-
crai gordurosas. Presumivelmente, entab, a substancia
odorffera se dissolveria nas membranas dos ethos olfa-
tivos; o que modificaria o- potencial de membrana e a
producab de impulsos neurais nas celulas olfativas.

Sensaciies Olfativas Primfirias. Tem sido muito
diffcil o estudo de celulas olfativas isoladas, razab que
explca o fato de nab se ter, ainda, certeza de quail es-
timulos excitam os diversos tipos de celulas olfativas.
Contudo, corn base em experimentos bastante grossei-
ros, tern sido propostas as seguintes sensibilidades
onailas:

. Canforacea
Almiscarada
Floral
Menta
Etdreo
Pungente
Putrido
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intensa, mas dentro de cerca de um minuto, quase
que nab mais sera sentido. Os receptores olfativos avi-
sam da presenca de urn odor, mas nab ficam bombar-
deando a pessoa corn sua presenca. Isso é de grande
valor quando se trabalha em ambiente pungente.

Mascaramento dos Odores. Ao contrario do que
acontece corn o olho, capaz de distinguir varias cores
diferentes ao mesmo tempo, o sistema olfativo so
consegue identificar urn odor de cada vez. Entretanto,
else odor pode ser uma combinacao de muitos e varia-
dos odores. Se urn odor pritrido e outro odor floral
estiverem presentes, o que predomina é o de maior in-
tensidade e, no caso de os dois terem a mesma intensi-
dade, o odor que sera sentido sera intermediario entre
o floral e o pirtrido. A capacidade de urn odor de
grande intensidade em dominar outros odores cha-
mada de mascaramento. Esse efeito é usado em hospi-
tals, instalacoes sanitarias e em outras areas, para
transformar as areas pungentes em areas agradaveis;
pode-se queimar incenso, •ou deixar qualquer outra
substancia de cheiro agradayel evaporar nesse ambien
te, para mascarar os odores menos desejaveis.

Transmissao de Sinais Olfativos
para o Sistema Nervoso

Visto que o olfato é urn fentimeno subjetivo que so
pode ser estudado, de forma satisfatOria, nos seres hu-
manos, sabe-se muito pouco sobre a transmissao dos
sinais olfativos para o cerebro. As vias olfativas termi-
nam em dugs areas principais do cerebro, as areas ol-
fativas mediais e laterais, mostradas na Fig. 15-11. A
area olfativa medial -flea situada na parte verdadeira-
mente central do cerebro, a frente e pouco acima do
hipotalamo, enquanto a area olfativa lateral ficaloca-
lizada na face inferior do cerebro, atingindo, lateral-
mente, a base do lobo temporal anterior.

A area olfativa medial é responsavel, primariamen-
te, pelas funcOes primitivas do sistema olfativo, como
as de provocar a salivacab, o lamber os "beicos", e
fazer corn que o animal escolha uma refeicab sab o-
rosa.

Por outro lado, a area olfativa lateral inclui partes
da arnfgdala do lobo temporal e esta muito intima-
mente associada com as funcOes superiores do sistema
nervoso; vias diretas a ligam corn o cortex temporal,
corn o hipocampo e corn o cortex pre-frontal, todas
regiOes muito importantes para a funcab cortical. A
area olfativa lateral esta relacionada corn as respostas
complexas aos estimulos olfativos. Assim, o reconhe-
cimento de urn certo tipo de cheiro como pertencente
a urn animal determinado é considerado como sendo
uma das funcOes realizadas por essa area. E o reconhe-
cimento de diversos alimentos como apetitosos ou de-
sagradaveis, corn base na experi6ncia previa, 6, presu-
mivelmente, funcab dessa area. Nos seres humanos, os
tumores cerebrais localizados nessa area fazem corn
que, muitas vezes, a pessoa perceba odores bastante

ssim, o odor, como todas as outras sensacoes, é,
rovavelmente, definido por alguns poucos tipos dis-

fos de celulas, que produzem as sensacöes olfativas
prundrias. Entretanto a lista acima e, em grande parte,
conjectural e, provavelmente, contem erros.

Adaptacao do Olfato. 0 olfato, como a visa), po-
de, ter uma imensa adaptacao. Na primeira exposicab
a urn cheiro muito forte, a sensacao pode ser muito

Glomerulo

Glandula de --
Bowman

Celulas de __
sustentagáo

Celula olfativa

Pelos olfativos

Tracto olfativo

. Bulbo olfativo

Celula mitral.--__

Figura 15-12. A membrana olfativa, mostrando, especialmen-
te, as celulas olfativas corn seus cilios proeminando para o
mueo suprajacente, que reveste a mucosa nasal. (Modificado
de Bloom e Fawcett:A Textbook of Histology, 104 ed., Fila-
delfia, W.B. Saunders Co., 1975.)
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anormais que podem ser de qualquer ttpo, agradaveis
ou desagradaveis, e que perduram por meses a fio.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva o sistema ossicular do ouvido e como transmite
o som.

2. Descreva a anatomia funcional da cOdea.
3. Como ocorre a ressonencia do som ao nivel da cOclea?
4. Como e que as celulas ciliadas convertem a energia Sonora

em impulsos nervosos?
5. Descreva o trajeto seguido pelos sinais neurais do ouvido

ate o cortex.
6. Explique como as papilas gustativas convertem as sensa-

Vies gustativas em sinais neurais.
Quais sffo as quatro sensagaes primarias do paladar e quais
as sub stincias que estimulam cada uma delas?

8. Citar as' caracterfiticas da funglo dos receptores olfativos.
9. Descreva a transmisao dos sinais olfativos para o sistema

nervoso.
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Acelo Bombeadora

do Coracao e sua Regulactio

Resumo

0 corago 6 formado, na realidade, por duas bombas distintas: (1) o corago direito, que
bombeia o sangue para os pulm6es e (2) o coracao esquerdo, que bombeia o sangue para
todas as outras partes do corpo. Cada urn desses dois corac6es a formado por duas ca m-
ris separadas: (a) o atrio e (b) o ventriculo. Os atrios funcionam como bombas de escorva
que forcam a passagem de sangue adicional para os ventriculos, antes que ocorra a contra-
go ventricular. Entao, os ventriculos, contraem com grande forca, apOs frago de segun-
do, bombeando o sangue para os pulmoes ou para a circulago sist6mica. Portanto, os
ventriculos sgo chamados de bombas de forces (ou de potencia). -

0 corago possui quatro valvulas distintas que permitem o fluxo do sangue para a fren-
te, impedindo seu refluxo. Duas dessas valvulas, as valvulas atrioventriculares, funcionam
como valvulas de entrada para os ventriculos respectivos. M outras duas, as valvulas semi-
lunares, funcionam como valvulas de saida para os mesmos ventriculos. Quando urn ven-
triculo contrai, a pressao exercida pelo sangue sobre as valvulas atrioventriculares, de den-
tro para fora, forca seu fechamento, de modo a impedir o refluxo do sangue ventricular
para o atrio. Ao mesmo tempo, a compressao do sangue pelas paredes ventriculares forca
o sangue contra as valvulas semilunares, fazendo corn que abram e permitindo o fluxo de
sangue do ventriculo para a art6ria pulmonar ou para a aorta. Em seguida, quando o ven-
triculo relaxa, a elevada pressao do sangue nas grandes art6rias forca o retorno do sangue
contra as valvulas semilunares, o que as fecha, impossibilitando o retorno do sangue para
o ventriculo. Ao mesmo tempo, o sangue que retorna ao corago pelas veias sist6micas
abre as valvulas atrioventriculares e, novamente, enche os ventriculos, na preparago de
um novo ciclo de bombeamento.

Em muitos aspectos, o musculo cardiaco a bastante semelhante ao musculo esqueleti-
co, mas possui duas caracteristicas que o tornam muito adaptado a ago bombeadora do
corago. Primeira, as fibras do musculo cardiaco, silo interconectadas entre si, de modo
que urn potencial de ago corn origem em qualquer ponto da massa muscular pode se pro-
pagar por toda a sua extensao e fazer corn que toda a massa contraia a urn so tempo. Isso
permite que o musculo cardiaco da parede de calla uma das camaras contraia ao mesmo
tempo e, portanto, empurre o sangue para diante. Segunda, o potencial de actio do mus-
culo cardiaco dura por cerca de tray decimos de segundo, o que a dez ou mais vezes maior
que a do potencial de ago da maioria dos musculos esqueleticos. Portanto, a durago da
contrago do musculo cardiaco tambem a da ordem de tr6s decimos de segundo, que re-
presenta o tempo necesgrio para que o sangue flua dos ventriculos para as arterias.

0 corago tambem possui um sistema especial para o controle de sua ritmicidade, que
é formado por (1) o nodo sinoatrial (o nodo SA), situado na parede do atrio direito, pro-
ximo ao ponto de entrada da veia cava superior; (2) o nodo atrioventricular (o nodo A V),
situado no septo atrial, perto do ponto onde os dois atrios fixam-se aos ventriculos; e (3)
urn sistema de grandes fibras cardiacas, de condugo muito rapida, as fibras de Purkinje,
condutoras do impulso cardiaco corn grande velocidade, desde o nodo AV para todas as
regiOes dos dois ventriculos.

Em urn coracgo normal, o nodo SA controla a freqiiencia do batimento cardiaco e, por
isso, e chamado de marcapasso do corack. Quando a pessoa esta em repouso, o nodo SA
contrai ritmicamente cerca de 72 vezes por minuto, e o potencial de ac go, chamado de
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impulso cardiaco, gerado por esse nodo, é propagado para todo o coraca° — primeiro, por
todo o atrio, em seguida para o nodo AV e, em seguida, pelo sistema de Purkinje para os
ventriculos e, depois, pelos prOprios ventriculos.

A medida que o impulso cardiaco passa pelo nodo AV, sofre retardo de pouco mais de
urn decimo de segundo, uma vez que as fibras condutoras desse nodo sao extremamente
delgadas e conduzem corn muita lentidffo. Esse retardo é extremamente importante para a
fungal° cardiaca, por permitir que os atrios contraiam uma flag° de segundo antes dos
ventriculos, o que permite o fluxo de sangue para esses ventriculos, antes que comecem o
ciclo de bombeamento cardiaco.

Quando o corago esti. lesado, como ocorre, frequentemente, quando urn dos vasos co-
ronarianos é ocluido, parte do sistema de conduca° do corago podera ficar bloqueada,
de modo a impedir o processo normal da conducffo. Por exemplo, o bloqueio da condu-
go do nodo AV para o sistema ventricular de Purkinje, condigo chamada de bloqueio
atrioventricular, é muito comum na velhice. Quando ocorre, os atrios continuam a con-
trair em seu ritmo normal de cerca de 72 batimentos por minuto, mas os sinais atriais nao
mais sao conduzidos para os ventriculos. Nessa situacao, as grandes fibras de Purkinje do
sistema ventricular comecam a produzir impulsos na freqiiancia de 15 a 40 batimentos
por minuto e passam a funcionar como marcapasso ventricular. Dessa forma, os ventri-
culos comecam a contrair com frequencia inteiramente distinta da dos atrios, de modo
que' os atrios e os ventriculos deixam de contrair sincronicamente.

Outra anomalia da conduc5o card faca, mas muito mais desastrosa, e a fibrilaccio yen-
tricular, na qual o sinal cardiaco circula, repetitivamente, pelo musculo cardiaco, se guin-
do percurso cheio de desvios, de modo que o sin g nunca interrompido. Por conseguinte,
partes dos ventriculos permanecem contraidas durante todo o tempo, nao existindo pe-
riodo de relaxamento onde os ventriculos podem se encher corn sangue. Como resultado,
nab existe a funcao de bombeamento do coragffo e a pessoa morre em poucos segundos.

0 Coragao como Elomba

0 coracffo é, na verdade, formado por duas bombas
distintas, como é mostrado na Fig. 16-1: uma delas
bombeia o sangue para os pulmbes, enquanto a outra
bombeia .o sangue que sai dos pulmOes para todo o
resto do corpo. Dessa forma, o sangue flui ao longo

l
e urn circuito continuo, que é o sistenia circulatOrio.

A Fig. 16-2 mostra os detalhes funcionais da born-
ba card iaca. 0 sangue ao atingir o atrio direito, trazi-
do pelas grandes veias, a forcado pela contracab atrial
a passar pela valvula tricfispide enchendo o ventri-
culo direito'  ventriculo direito bombeia o sangue
atraves da valvula pulmonar 'para a arteria pulmonar e,
dal para os pulmoes e, finalmente, , pelas veias pulmo-
nares, para o dtrio esquerdo. A contracao do atrio es-
querdo forga o sangue a passar pela valvula mitral pa-
ra o ventriculo esquerdo, de onde, pela valvula aOrti-
Ca, atinge • a aorta e, por essa arteria, toda a circulacab
sist6mica.

Os dois atrios sao bombas de escorva, que forcam
quantidade adicional de sangue para o interior dos
ventriculos respectivos, imediatamente antes da con-
trago ventricular. Essa propulsao de sangue adicio-
nal faz corn que os ventriculos atuem como bombas
muito mais eficientes do que seriam, sem esse meca-
nismo especial de enchimento. Entretanto, os ventri-
culos sao tab possantes que ainda sao capazes de born-
bear grandes quantidades de sangue mesmo .quando os
atrios nao est -So funcionando.

MOSCULO CARDIACO:
SUA EXCITACAO E
CONTRACAO

Carker Sincicial do
Missculo Card Taco

A Fig. 16-3 apresenta corte microscOpico de 'wise
lo cardiaco. Deve ser notado que as fibras possu m
mesma estriacao transversa que a caracteristica
musculo esqueletico. Isso resulta do fato de quo
musculo cardiaco possui o mesmo tipo de mecanismo
contratil por filamentos deslizantes de actina e de

. .
miosma, que ocorre no musculo esquel6tico.. Entre
tanto, deve ser notado que, ao contrario do musculo
esqueletico, as fibras musculares cardiacas sao inter-
conectadas entre si, formando trelica que é chamada
de sincfcio. Essa disposigo a semelhante a que existe
no musculo liso visceral, onde suas fibras tambem
fundidas, formando massa interconectada de fibras,
tambem chamada de sincicio.

No corago, existem dois sincicios musculares dis-
tintos. Urn deles corresponde ao musculo cardiaco,
que forma as paredes dos dois atrios, enquanto 0 ou-
tro é o musculo cardiaco, que forma as paredes dos
dois ventriculos. Essas duas massas musculares sa° se-
paradas por tecido fibroso, situado entre os atrios e
os ventriculos.

A importdncia das duas massas musculares sinci-
ciais distintas e a seguinte: quando qualquer dessas
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Figura 16-3. Mdsculo cardiac°, mostrando a disposigffo em
trelica de suas fibras.
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CIRCULACAO SISTEMICA

Figura 16-1. Representagdo esquemitica da circulacäb, mos-
trando os dois lados do' corago e as circulagOes pulmonar e
sistemica.
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figura 16-2. Us I.:unworn:111es funcionais do coracLio.

massas é estimulada, o potencial de nab se propaga
por todo o sincfcio e, portanto, faz corn que toda a .
massa muscular contraia. Dessa forma, quando a mas-
sa muscular atrial e estimulada em qualquer ponto, o
potencial de acifo é propagado tanto para o atrio di-
reito quanto para o atrio esquerdo, o que •faz cOm que
todo o complexo das paredes atriais contraia a urn so
tempo, do que resulta a compressab do sangue para
passar pelas valvulas mitral e tricitspide. Em seguida,
quando o potencial de ago 6 propagado pelo mitscu-
lo ventricular, vai excitar todo o mdsculo sthcicial
ventricular. Portanto, todas as paredes ventriculares
dontraem a urn so tempo, e o sangue contido no inte-
rior de suas camaras é bombeado, de modo adequado,
atraves das vd1vulas aOrtica e pulmonar, para as artê-
rias. Mais adiante, neste capitulo, discutiremos como
o coracffo controla a contrago dos atrios e dos yen-
tr foul os.

Ritmicidade Automatica do Mdsculo Cardiac°. .A
maioria das fibras musculares cardiacas é capaz de
contrair ritmicamente. Isso é verdade, em especial,
para grupo de pequenas fibras card iacas, situadas na
parede superior do atrio direito, que formam o no-
do sinoatrial, ou, simplesmente, nodo SA. Discutire-
mos o nodo sinoatrial corn mais detalhe, adiante nes-
te capitulo, por ser o controlador normal da freqden-
cia cardiaca. Entretanto, vamos discutir, em primeiro
lugar, o mecanismo que produz as contracOes ritmi-
cas.

A Fig. 16-4 mostra os potenciais de ago rftmicos
que sac) gerados em uma fibra do nodo SA. A causa
dessa ritmicidade é a seguinte: as membranas das fi-
bras SA, mesmo quando em repouso, sab muito per-
meaveis ao sOdio. Portanto, grande 'lamer() de ions
sOdio passa para o interior da fibra, fazendo corn que
o potencial da membrana em repouso se desvie, con-
tinuamente, para valor mais positivo, como é mostra-
do na figura. Logo que o potencial de membrana atin-
ge nivel critico, chamado de valor "limiar", e produ-
zido um potencial de ago, o que ocorre abruptamen-
te. Ao termino desse potencial de ago, a membrana
fica, temporariamente, menos permeavel aos Ions so-
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Figura 164. Descarga ritmica de uma fibra do nodo SA.

dio mas, ao mesmo tempo, mais permeavel do que o
normal aos ions potassio, e a saida desses ions, trans-

)portando cargas positivas para o exterior, faz corn que
o potencial de , membrana floe muito negativo, mais
negativo que nunca, caracterizando o estado de hiper-
polarizafio, devido a perda excessiva de cargas posi-
tivas. Essa condigo persiste por frago de segundo e,
logo depois, desaparece, visto que as permeabilidades
aos ions sOdio e potassio retornam a seus valores nor-
mais, quando a maior perrneabilidade ao sOdio da
membrana faz corn que ocorra outro potencial de
ago. Esse processo perdura, sem interrupgo, por to-
da a vida, o que leva a excitago ritmica das fibras do
nodo SA, na freqiiencia normal em repouso de 72 ba-
timentos por minuto, representando o total de cerca
de 2 bill-Wes de batimentos, ao longo de toda a vida.
de uma pessoa.

Normalmente, os potenciais de ago corn origem
no nodo SA sa° propagados por todo o corago e, por
conseguinte, produzem a contracao ritmica de todo

corago. Contudo, se o nodo SA deixar de gerar im-
pulsos ritmicos, alguma outra area do corago ira fa-
z6-1o, e assumird o controle da freqii6ncia cardiaca,
como sera discutido mais adiante neste capitulo.

Duraclo Prolongada do Potential de Acão do Mils
culo Cardiaco e da Contracão Cardiaca. Outra dife-
renca importante entre . os mirsculos esqueletico e car-
diac° é que a contrago do mirsculo cardiac° dura

Figura 16-5. Potenciais ritrnicos de uma fibra muscular ven-
tricular, registrados por microeletr6dios.

por longo periodo, quando comparada a do masculo
esqueletico, em media, de 10 a 15 vezes a durago da
contrago do mirsculo esqueletico tipico.

A causa dessa contrago prolongada a que o poten-
cial de ago tambem perdura por period° bastante
longo. Isso é mostrado na Fig. 16-5. Ao invós do po-
tencial de ago ser uma onda em ponta, de retorno
muito rapid° a linha de base, como acontece nas
bras nervosas calibrosas e nas fibras musculares esque-
leticas, esse potencial apresenta urn plato, como é
mostrado nessa figura, que dura cerca de 0,3 segundo,
antes de retornar ao valor de repouso. A causa desse
plato é a lentida° da membrana em se repolarizar,
apOs ter sido despolarizada. Vamos explicar isso me-
ntor. Deve "ser lembrado de que foi exposto no Cap. 6
que o potencial de ago 6 causado por Bois processos
distintos: primeiro, o processo de despolarizago da
membrana, que resulta do rapido influxo de ions so-
dio para o interior da fibra e, segundo, o processo de
repolarizago, causado pelo efluxo rapid° de ions po-
tassio para o exterior da fibra. 0 processo de despola-
rizago faz corn que tenha inicio o potencial, enquan-
to que o de repolarizago causa seu termino. Em gran-
des fibras nervosas, como nas fibras musculares esque-
leticas e algumas fibras musculares lisas, o processo de.
repolarizago ocorre quase que intediatarnente ape's o
de despolarizago, o que tern, como conseqii6ncia,
urn potencial de ago muito rapid°. No mfaculo car-
diaco e em alguns mirsculos lisos, o processo de repo-
larizago 6 retardado. A causa desse retardo 6, princi-
palmente, a seguinte: nesses tipos de fibras muscula-
res, durante a despolarizago, entram ions sOdio e
tambem ions calcio, em grande ntimero. Ainda mais,
os ions calcio continuam a eritrar por muitos cent6si-
mos de segundo apOs ter cessado a entrada de ions so-
dio. Como os ions calcio carregam cargas positivas, es-
sa entrada mantem o estado de positividade interna
da fibra, durante todo o Plato, o que impede a repo-
larizago. Entretanto, apos alguns decimos de segun-
do, cessa o influxo de ions calcio e ocorre o processo
de repolarizago, quando enta° o potencial de ago
retorna a linha de base.

No mnsculo atrial, a duracao total do potencial de
ago, bent como a da contrago, 6 de cerca de 0,15 s,
enquanto que, no ventriculo, 6 de cerca de 0,3 s.

REGULAQAO DA RITMICIDADE
CARDIACA

A inerente ritmicidade dos batimentos cardiacos pode
ser muito bem evidenciada pela simples observago de
urn corago exposto. Experimento especialmente ins-
trutivo e o apresentado na Fig. 16-6, onde sa° mostra-
dos os registros da contrago muscular de diversas
partes do corago de tartaruga. 0 corago da tartatu-
ga possui apenas tits camaras, ao inves das duas que
sac) encontradas em cada lado do corago humano. A
primeira dessas camaras 6 o seio e as duas seguintes,
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0 coracao humano é diferente do da tartaruga, vis-
to que na") existe um seio diferenciado. Entretanto,
como foi mencionado antes, existe uma pequena area,
o nodo sinoatrial (nodo SA), situado na parede supe-
rior do atrio direito, perto do ponto de entrada da
veia cava superior, que representa o remanescente em-
brionario do seio dos animais inferiores. A freqiiencia
rftmica da contracao das fibras musculares no nodo
SA humano é de aproximadamente 72 batimentos
por minuto, enquanto que o musculo atrial humano
tern ritmo da ordem de 40 a 60 batimentos por minu-
to e o ventriculo de apenas 20 batimentos por minu-
to. Visto que o nodo SA tern freqUencia mais elevada
do que qualquer outra regiao do coracao, os impulsos
originados no nodo SA sa° propagados para os atrios
e para os ventriculos, estimulando essas regiOes tao ra-
pidamente que nunca conseguem ficar lentificadas ate
seus ritmos naturais. Como resultado, o ritmo do no-
do SA passa a ser o ritmo de todo o coracao, razffo
por que o nodo SA d chamado de marcapasso do co-
raga°.

Conducbo do Impulso Atravês
do Coragao

VentrIct.sio

Figura . 16-6. Metodo para o registro das contracdes indepen-
dentei do seio, do atrio e do ventriculo do coracao de tarta-
ruga:Na parte inferior ao mostrados os efeitos do bloqueio
sinusal e do bloqueio atrioventricular sobre a transmisao do

corno no coracao humano, sao o dtrio e o ventriculo.
O registro superior da Fig. 16-6 mostra a contracao
oseio, a do mein, a do atrio, e a inferior, a do ven

Nao existem nervos nas diferentes regiOes do
coracao dessa • preparacao que as facam contrair, e
nerihum outro sinal chega a ela, vindo de fora do
coracao, para produzir a ritmicidade. Em outras pala-
vras, a ritmicidade do coracao tern origem no prOprio
coracao, e se porcOes desse coracao Cab removidas do
corpo, continuarao a se contrair, enquanto dispuse-
rem de nutrigo adequada.

0 Nodo Sinoatrial como Marcapasso do Coracao
Humano. Fazendo, mais uma vez, referencia a Fig.
16-6, sera, observado que, no inicio do registro, o seio
do coracao da tartaruga contrai pouco antes do atrio
e este pouco antes do ventriculo. Isto é, cada vez que
o seio contrai, urn potencial de ago é propagado pe-
las fibras musculares que vac) do seio para o atrio e
deste para o ventriculo, fazendo com que essas re-
gifts contraiam em sucessffo.

Na parte direita da figura, e mostrado o que acon-
tece quando é bloqueada a propagacao do potencial
de acffo entre o seio e o atrio (bloqueio sinusal) e en-
tre o atrio e o ventriculo (bloqueio atrioventricular).
Nessas condicOes, tanto o atrio como o ventriculo
contraem corn suas freqiiencias caracterfsticas.

SISTEMA DE PURKINJE

Apesar do impulso cardiac° poder ser propagado, per-
feitamente bem, pelas proprias fibras do musculo car-
diaco, o coracao possui urn sistema especial de condu-
cat) o sistema de Purkinje — que transmite impulsos
corn velocidade cerca de 5 vezes maior que a do mus-
culo cardiac° normal: aproximadamente 2 m/s para
apenas 0,4 m/s, no musculo cardiac°.

A Fig. 16-7 apresenta a organizacao desse sistema
de Purkinje. Ele tern origem no nodo sinoatrial (nodo
SA), que ja foi discutido. Dele saem varios feixes mui-
to delicados de fibras de Purkinje — as vias interno-
dais — que passam pelas paredes dtriais ate urn segun-
do nodo, o nodo atrioventricular (nodo AV), tambem
situado na parede do atrio direito, mas localizado na
parte inferior da parede posterior, proximo ao centro
do coracao. Desse nodo, urn grande feixe de fibras de
Purkinje, o feixe AV, passa imediatamente para os
ventriculos, atingindo, primeiro, o septo interventri-
cular. ApOs seguir, por curta distância, por esse sep-
to, o feixe AV se divide em dois grandes ramos; um
ramo esquerdo, que se continua pela e ao longo da su-
perficie interna do ventriculo esquerdo, e um ramo
direito, corn trajeto por percurso semelhante, no ven-
triculo direito. Nos ventriculos, esses dois ramos pro-
duzem muitas ramificacOes, de diametro bem menor,
que, eventualmente, fazem contato direto corn o mus-
culo card faco em todas as suas areas. Portanto, urn
impulso que seja propagado pelas fibras de Purkinje é
conduzido corn muita rapidez e diretamente para o
musculo card faco.
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)- Figura 16-7. Transmissdo do impulso cardiaco a partir do no-
atrios ,do SA para os atnos, por meio das vias internodais, em segui-

da para o nodo AV, de onde, por meio dos feixes AV, atinge
os ventriculos.

Pape] do Sistema de Purkinje na Producäo da Con-
trag5o Coordenada do Müsculo Cardiaco. A princi-
pal funga) do sistema de Purkinje é a de transmitir o
impulso cardiaco com muita rapidez pelos atrios e,
apos pequena pausa no nodo AV, tambem corn muita
rapidez, pelos ventriculos. A concl ug -do rapida do im-
pulso fara corn que todas as porcOes de cada sincicio
de rmisculo cardiaco — o sincicio atrial e o sincicio
ventricular contraiam ao mesmo tempo, de modo a

_exercerem esforco coordenado de bombeamento. Se
pao fosse o sistema de Purkinje, o impulso seria pro-
pagaclo, muito mais lentamente, pelo mitsculo cardia-
co, o que permitiria que algumas fibras musculares
contrafssem muito antes das outras e, tambem, rela-
xassem antes das outras. Obviamente, isso resultaria
em compressao reduzida do sangue e, por conseguin-
te, em eficacia diminuida do bombeamento.

Seqiiencia da Transmissão do Impulso Atraves do
Corac5o — Retardo do Impulso no Nodo AV. ApOs
se ter originado no, nodo SA, o impulso é propagado,
primeiro, pelos atrios, provocando sua contracao. Al-
guns poucos eentesimos de segundo depois de ter sal-
do do nodo SA, o impulso atinge o nodo AV. Entre-
tanto, esse nodo AV retarda o impulso por outros
poucos centesimos de segundo, antes de permitir sua
passagem para os ventriculos. Esse retardo permite
que os atrios forcem a passagem de sangue para o
interior dos ventriculos, antes do inicio da contrago
ventricular. ApOs esse retardo, o impulso e propagado
corn muita rapidez pelo sistema de Purkinje dos ven-
triculos, fazendo corn que os dois ventriculos con-
traiam corn forea maxima dentro de poucos centesi-
mos de segundo.

BLOQUEIO DA CONDucAo DE IMPULSOS
.EM CORACOES LESADOS

Ocasionalmente, o impulso cardiaco é bloqueado:Rin
algum ponto de seu trajeto, devido a lea° card.6ea.
Por exemplo, uma parte do musculo cardiaco ou do
sistema de Purkinje pode ser destruida e substittrIda
por tecido fibroso, incapaz de transmitir o impulso.
Revendo a Fig. 16-6, deve ser notado o efeito do bl
queio artificial do impulso em dois pontos criticOs d
corago de tartaruga. Primeiro, foi produzido
queio sinusal pela aplicago de ligadura apertadientre
o seio e o atrio. Isso interrompeu a passagem int=
pulso do seio para o atrio e, como a evidente:ria figu
ra, o seio continuou a contrair corn sua freqiiência na-
tural, enquanto o atrio e o ventriculo passarn,cop)
trair na freqiiencia natural do atrio. Em 'outras 'p
vras, o atrio passou a ser o marcapasso do ventriculi
visto que a ritmicidade natural do ventriculo é ban
menor do que a do atrio. Ent"go, outra ligadura:4)er-
tada foi aplicada, desta vez entre o atrio e o
culo, para produzir o bloqueio atrioventricular .ApOs:1
isso ter- sido feito, o seio, o atrio e o ventriculo co
traem independentemente, cada urn corn sua frequen
cia natural. Esse experimento demonstra que:a'a-e
gido do coracäb que contrai corn major freqiiencia
controla as demais, enquanto houver fibras funcionais
de conduck, entre as diversas areas.

No corago humano, o bloqueio raramente'ocorre
entre .o nodo SA e o masculo atrial, mas a muito fre-
qiiente no feixe AV. Apenas por meio desse feixe
que o impulso normal pode passar dos atrios para os
ventriculos, visto que, em todos os outros pontos, os,
atrios sab ligados aos ventriculos por tecido fibroso,
que na° conduz impulsos, ao inves de tecido condu-
tor. Portanto, sempre que o feixe AV esta bloqueado,
os atrios contraira) na freqiiência do nodo SA en-
quanto os ventriculos contraira) corn sua freqiiência
natural. Em outras palavras, os atrios continuarNo
contraindo na freqiiencia de 72 batimentos por minu-
to, mas a freqiiiencia dos ventriculos ficard reduzida a
apenas 15 a 40 batimentos por minuto. Apesar dessa
assincronia dos atrios e dos ventriculos, o coracffo aim
da funciona como bomba, embora sua capacidade
bombeadora possa estar reduzida de 50%. Contudo, e
evidente que os atrios nab sal esRenninie . tarning

0 SISTEMA CIRCULATORI0

0 nodo AV retarda o impulso cardiaco pelo se-
guinte mecanismo: as fibras nesse nodo tem didmetro
muito pequeno, o que as torna diferentes das do res-
tante do sistema de Purkinje, transmitindo o impulso
cardiaco muito lentamente, corn velocidade de cerca
de urn decimo da medida em fibras cardiacas normais
e apenas 1/50 da medida nas grandes fibras de Purkin-
je. Por conseguinte, o impulso cardiaco atravessa,
com a velocidade de urn caramujo, esse nodo, o que
produz retardo de mais de 0,1 s entre as contracOes
dos atrios e dos ventriculos.
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absolutos — para que o corago bombeie sangue pelo
sistema circulatOrio.

PER(ODO REFRATARIO E
CESSAcAO DO IMPULSO
CARDIACO AO TERMINO
DE CADA BATIMENTO

Nonnalmente, quando urn impulso é propagado ao
longo das membranas das fibras musculares cardfacas,
urn novo impulso nA6 pode ser propagado por essas
membranas ate cerca de 0,3 s apOs, uma vez que essa
e - a chimp) do. potencial de nab do mirsculo cardia-
co como foi explicado antes neste capftulo. Durante
esse tempo, diz-se que o corago é refranirio a novos
impulsos.

ApOs urn impulso ter atingido os ventriculos, vin-
., dOs'atriOs, ele a propagado para todas as partes dos

ventriculos em cerca de 0,06 s. Como as fibras ventri-
culares. nffo podem conduzir de novo por 0,3 s, o im-
puls6:Cessa de forma completa. A parte superior da.
Fig: :1 6.8 ilustra, de forma esquemätica, esse princi-

, MOstra uma fatia circular de rmiscul6 cardiaco,
o impulso tern origem na posigo correspon-
dente"-,As 12 horas, e propagado ao longo dessa fita cir-
cular;I'etornando a posicab das 12 horas. Quando o
impidio :-retorna as 12 horas, toda a massa cardfaca
ainda, e§ta refrataria, o que faz corn que o impulso ter-

MOVIMENTO CIRCULAR

Ocasionalmente, as condicOes ficam tan anormais que
impulso cardiaco nffo tem fim ao termino do bati-
nto .cardiaco, mas, pelo contrdrio, permanece cir-

culando, repetitivamente, pelo corago, sem nunca
park. : Por exemplo, na parte inferior da Fig. 16-8, o
comprimento da via condutora foi muito aumentado,

VIA NORMAL

passando a ser representado pela faixa maior (simbo-
lizando urn coraca6 aumentado), de modo que o im-
pulso, apOs passar ao longo de todo o coraca-o, retor-
na a posic -do das 12 horas, apOs mais de 0,3 s decorri-
do desde seu inicio. A esse tempo, a pow-do origina-
riamente estimulada do mdsculo nffo mais esta refra-
tdria, o que faz que o impulso circule novamente.
medida que o impulso a propagado, a refratariedade
vai decrescendo a sua frente, o que permite sua con-
tinuidade indefinida. Esse efeito é conhecido como
movimento circular, e, muitas vezes, é letal, como se-
ra explicado adiante.

Causas do Movimento Circular. Os movimentos
circulares podem resultar de qualquer uma de quatro
anormalidades cardfacas distintas. Primeira, como foi
explicado no exemplo precedente, um movimento cir-
cular tern grande probabilidade de ocorrer quando o
coracao fica muito aumentado, o que produz uma via
muito mais longa. Uma segunda causa é a conduc56
lenta do impulso ao longo do corago. Por exemplo,
qualquer incapacidade do sistema de Purkinje faz corn
que o impulso passe a ser propagado pelas prOprias fi-
bras do nulsculo card Taco. Isso lentifica, em cerca de
cinco vezes, a velocidade de conducaO do impulso,
muitas vezes fazendo corn que o impulso retorne a
seu ponto inicial apOs o milsculo ter deixado de ser
retread°. Uma terceira causa do movimento circular
pode ser urn periodo retread° reduzido do miisculo
cardiaco. Isso, algurnas vezes, resulta de excitabilida-
de cardfaca aumentada, como a provocada por epine-
frina, por estimulago simpatica ou por irritacki car-
dfaca resultante de doenca. Quarta, a causa mais co-
mum do movimento circular e, provavelmente, a con-
ducffo do impulso pelo imisculo cardiaco por via anO-
mala, como a que tem a forma do algarismo 8 ou em
ziguezague, ou, ent-go, o impulso passando pelas Ca-
madas musculares profundas e depois percorrendo as
superficiais, passando pela mesma area que havia sido
percorrida na profundidade. Desse modo, o compri-
mento da via fica muito aumentado, o que permite o
desenvolvimento de movimento circular irregular.
Uma dessas vias, mostrada na Fig. 16-9B, leva a fibri-
lacaio ventricular, discutida adiante.

Efeito sobre o Bombeamento Cardiaco. Urn mo-
vimento circular é desastroso para a ago bombeadora
do corago, uma vez que o bombeamento normal exi-
ge que o mirsculo relaxe, tanto quanto contraia. Urn
periodo de relaxamento ventricular total nab ocorre,
pois o impulso percorre continuamente toda a massa
muscular. Portanto, toda a massa muscular nunca re-
laxa ou nunca contrai de forma sincronizada, nunca
permitindo a ago alternada de enchimento e de es-
vaziamento.

Flutter e Fibrilago Atriais. Ocasionalmente, urn
movimento circular ocorre repetitivamente em torno
dos dois atrios, como é mostrado na Fig. 16-9A, corn
freqUencia de 200 a 400 vezes por minuto, sem atin-
gir os ventriculos. Isso provoca o flutter atrial, duran-
te o qual os atrios estab "adejando" (fluttering) mui-
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Figura 16-8. Os principios do movimento circular.
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to rapidamente, mas, praticamente, nab estab born-
beando quase nenhum sangue. Em outras condicOes,
o movimento circular tern padra so muito irregular, ou
em ziguezague ou em forma de 8, corn freqiiência
extremamente elevada, de modo que apenas podem
ser notados movimentos fibrilaterios diminutos. Isso
é a fibrilacao atrial e sua ocorréncia nos atrios impede
que essas samaras cardiacas atuem como bombas de
escerva, mas os ventriculos ainda continuam a born-
bear sangue, corn eficacia de cerca de dois tercos da
normal.

Fibrilacao Ventricular. Um movimento circular,
corn padraeo muito irregular, como o mostrado na Fig.
I6-9B, muitas vezes, aparece abruptarnente nos yen-
trictiles, quando os impulsos sao propagados em to-
das as diregOes, causando fibrilaciio ventricular. Os
impulsos passam ao lado das areas refratarias do mils-
culo, dividindo-se em maltiplos outros impulses ao fa-

- ze-lo. Alguns desses impulsos sae bloqueados, mas pa-
ra cada impulse que termina, urn outro se divide em
dois. outros; propagados em direceies diferentes no co-
rag°. Esse tipo de movimento circular tern sido cha-
mado de movimento por reaciro em cadeia, por sua
semelhanca corn a reagae em cadeia que ocorre nas
explosOes nucl e are s

A fibrilacao ventricular faz corn que os ventriculos
fiquem continuamente contraidos, corn movimentos
muito pequenos, ondulatOrios e fibrilaterios. .As areas
em contrago ocorrem difusamente no nnisculo, in-
tercalalas corn regiOes relaxadas. Como conseqtiéncia,
os ventriculos nal) mais sa) capazes de bombear qual-
quer quantidade de sangue, por minima que seja, e a
pessoa fica inconsciente apes alguns segundos, apes o
inicio da fibrilacao, e morre dentro de poucos minu-
tes.

A fibrilacao ventricular é, frequentemente, causada
or cheque elêtrico, em particular pela corrente alter-

nada de 60 ciclos; isso faz corn que os impulsos sigam
em muitas direct-5es diferentes ao mesrno tempo, no
coracao, produzindo os padroes irregulares para a
transmissffo de impulsos, mostrados na Fig. 16-9B. A
fibrilacao ventricular tambem ocorre em ventriculos
doentes que (a) tornam-se demasiadamente excitaveis,

Fibrilac5o
ventricular

B

ligura 16-9. (A), TransmissSo do impulso durante o flutter
atrial e, (B), transmiss

go do impulso na fibrilacao ventricular.
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ou (b) desenvolvem sistema de Purkinje lesado ou (c)
ficam muito aumentados.

Felizmente, se o medico atua corn muita presteza
apes o inicio da fibrilacao ventricular, ele consegiiira,
algumas vezes, salvar o paciente se aplicar un imico
cheque eletrico, muito intense, sobre o peito. Isso po-
d era interromper os impulsos fibrilaterios e, corn sor-
te, o reaparecimento de impulse cardiac° normal.

Eletrocard iograma

O eletrocardiograma é urn instrumento muitaimpor-
tante para a avaliacab da capacidade do coracao'liara
a transmissao do impulse cardiac°. Quando um ini
pulse percorre o corago, a corrente eletrica,.geracla
pelo potencial de ago do ninsculo cardiaco, difunde
pelos liquidos que banham o corago, e flack, bastan-
te diminuta dessa corrente aflora a superficie do cor
po. Quando sae colocados eletrodios sobre a superfi-
cie cutanea da regiae cardiaca ou sobre os 00ilados
do coracao, como nos dois braces, e ligando esses ele-
tredios a sistema adequado de registro, as voltagens
eletricas geradas durante cada batimento carcliaCOp°-
dem ser registradas.

No eletrocardiograma, normal, mostrado .na*.Fig.
16-10A, a pequena deflexae, marcada no registro tom
a Tetra "P", d causada pela voltagem pcoduzida pela
passagem; do impulso pelos Athos. As deflexOes . mar-
cadas corn as letras "Q", "R",e "S" sao causadas pela
passagem do impulse pelos ventriculos, enquanto 'a
deflexae marcada "T" produzida pelo retorrid do
potencial de membrana das fibras musculares ventri
culares a seu valor normal de repouso, ao termino da'
contracae.

Quando as anomalias cardiacas sae causadas'po
doenca, o . eletrocardiograma, muitas vezes, fica :dge-
rente de seu padrab normal. A Fig. 16-10B mostra o
que acontece quando parte do mnsculo ventricular es
to lesada. Nesse registro, o trecho do eletrocardiogra
ma entre as ondas S e T fica deprimido. Isso d o resul
tado de fluxo anemalo de corrente elótrica no cora-
ca-o, no intervalo entre os batimentos cardiacos. Indi-
ca lea° das membranas das fibras musculares yenta;
culares, o que ocorre, corn muita freqiiência quando
a pessoa sofre urn ataque cardiac° agudo..

A Fig. 16-10C mostra o efeito que ocorre quando
um dos lades do coracao fica mais aumentado do que
o outro. 0 registro mostra o aumento anormal da on-
da S e diminuicao da onda R, indicando maior fluxo
de corrente no lado esquerdo do que no lado direito.
A pressae arterial elevada, muito freqiientemente,
causa esse tipo de eletrocardiograma, devido a carga
excessiva de pressae exercida sobre o ventriculo es-
que rd o.

A Fig. 16-10D mostra o eletrocardiograma de pes-
soa portadora de sistema de Purkinje corn bloqueio
parcial. Nesse exemplo, o impulse e transmitido por
grande parte da massa ventricular nnr main Inc



Figura 1640. Eletrocardiograma normal e expres-
eletiocardiografica de varios tipos de anoma-

Dissociacao'dos batimentos atrial e ventriCulat devido a'bloqueio cardiaco
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bras ninsculares cardiacas, de velocidade lenta de con-
ui ao,  hives das fibras de Purkinje, com velocidade

coridugo elevada, de modo que o complexo QRS
dura por tempo muito maior e tern forma anormal.

A-Fig. 16-10E mostra o efeito do bloqueio do im-
. pulso a nivel do feixe AV. As ondas P ocorrem corn

regularidade e as ondas QRS tambem ocorrem regu-
. lannente, mas sem guardar qualquer relacab temporal

definida corn as ondas P. Os atrios esta° contraindo
corn sua freqiiencia natural de 72 batimentos/minuto,
enquanto os ventrIculos assumiram a sua freqiiência
natural : 38 b at imen to s/minut o

Finalmente, a Fig. 16-10F mostra o registro, indi-
cado por seta, de contracdO prematura do col-nab. A
Unica anormalidade desse registro é a de que o impul-
so ocorreu logo apOs o batimento cardiac° anterior.
Na maioria dos casos, isso a causado por coragifo irri-
tavel, como o que ocorre por tabagismo excessivo,
pela ingest -So de grandes quantidades de café, ou por
falta de sono.

0 estudo da Fig. 16-10 mostra como as varios
anormalidades da funcao cardfaca podem ser detecta-
das por registros eletrocardiograficos e por que esse
metodo diagnostico é utilizado em todas as pessoas
corn doencas card Inas .

FUNgik0 DAS VALVULAS CARDIACAS

Fazendo, mais uma vez, referencia a Fig. 16-2, pode-
se ver que as quatro valvulas cardiacas estao orienta-
das de modo tal que o sangue nunca pode fluir para
tras, mas, unicamente, para a frente, quando o cora-
cffo contrai. A valvula tricdspide impede o refluxo do
sangue do ventrkulo direito para o atrio direito e a
valvula mitral impede o refluxo do ventriculo esquer-
do para o atrio esquerdo, enquanto as valvulas pulmo-
nar e aOrtica, respectivamente, impedem o reflexo pa-
ra os ventriculos direito e esquerdo do sangue dos sis-
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Figura 16-11. Estrutura das valvulas mitral e aOrtica.

temas pulmonar e arterial sistemico. Essas valvulas
exercem funydes identicas as das valvulas de qualquer
bomba de compressa°, pois nenhuma bomba desse ti-
po pode funcionar se fluir liquid° nos dois sentidos.

A Fig. 16-11 mostra, em maior detalhe, a estrutura
dessas valvulas. As valvulas tricdspide e mitral (as val-

atrioventriculares) sao semelhantes uma a outra,
possuindo folhetos , exiremamente delgados e muito
expansivos — as "cdspides" — mantidos em suas posi-
yöes por ligamentos especiais, as cordas tendineas,
corn insergo nos nrdsculos papilares, como mostrado
na parte superior da figura. Os mdsculos papilares
contraem ao mesmo tempo que os ventriculos, o que
impede que essas valvulas fiquem bojudas para tras, a
nivel do orificio mitral, quando os ventriculos born
beiam sangue.

As valvulas pulmonar e aOrtica tambem sao seme-
Ihantes entre si, mas muito diferentes das valvulas tri-
cdspide e mitral. Nao possuem cordas tendineas nem
mdsculos papilares, mas possuem citspides muito for-
tes, em, forma de cuia, que abrem para o efluxo de
sangue mas fecham para o refluxo. A razdO provdvel
para as diferenyas entre essas valvulas e as valvulas
atrioventriculares é a de que o sangue deve fluir, corn
grande facilidade, dos atrios para os ventriculos, devi-
do ao fato de que os atrios nao bombeiam corn mui-
to forya. Isso torna necessario urn tipo de valvula de
pequena espessura, facilmente movivel. As valvulas
aOrtica e pulmonar nao precisam funcionar corn toda
essa facilidade, pela grande forya de contrayffo dos
ventriculos; isso permite que as valvulas tenham estru-
tura mais simples, mas ao mesmo tempo, bem mais re-
sistente que as das valvulas AV.

Bulhas Card la ms

Quando se ausculta uma pessoa corn um estetoscOpio,
o batimento cardiac° é marcado por dois sons, descri-
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tos, muito adequadamente, como "lub, dub; lub, dub;
lub, dub". 0 "lub" é chamado de primeira bulha car-
diaca e o "dub" e a segunda bulha cardiac& A pr

imei-
ra bulha é causada pelo fechamento das valvulas AV
quando o ventriculo contrai e os sons "dub" sao cau-
sados pelo fechamento das valvulas aOrtica e pulmo.
nar ao terrain() da contrayao. Essa correlago com 0
ciclo cardiac° é mostrada na Fig. 16-12A, onde 6
apresentado urn fonocardiograma — que é o registro
grew° dos sons produzidos pelo corago — de cora-
ya° normal. Nessa figura, sistole define o period° do
batimento cardiac° em que os ventriculos estao
traindo, e diastole define o periodo em que os ventri-
culos esta° relaxados. Quando os ventriculos con-
traem, as pressOes aumentadas nos dois ventriculos
foryam o fechamento das cdspides das valvulas AV A
interrupyd° stibita do fluxo dos ventriculos para os
atrios faz corn que o sangue produza vibrayOes das pa-
redes cardiacas e do prOprio sangue; essas vibrayOes
sao transmitidas ate a parede toracica, onde sao ouvi-
das como a primeira bulha, o som "lub". Imediata-
mente apOs os ventriculos terem descarregado seu
sangue para o sistema arterial, o subseqiiente relaxa-
mento ventricular permite que o sangue volte a fluir
para tras, das artérias para os ventriculos, o que pro-
voca o fechamento abrupto das valvulas aOrtica e pul-
monar. Isso tambem produz vibray -Oes, desta vez,
sangue e nas paredes das arterias pulmonar e aorta,
alem de nos ventriculos. Essas vibrayeies tambem sao
transmitidas para a parede tordcica, causando a segun-
da bulha, o som "dub"

Doenca Valvular Card ram

A causa mais freqiiente da doenya valvular cardiaca é
a febre reumdtica, doenya resultante de rend° imune
a toxina secretada pelas bactêrias estreptocOcicas, pe-
lo seguinte mecanismo: a fase aguda da febre reumd-
tica ocorre, geralmente, de 2 a 4 semanas apOs a pes-
soa ter tido doe . de garganta, escarlatina, infeccifo
treptocOcica do 'ouvido ou qualquer outro tipo de in-,
fecyao estreptocOcica. Os anticorpos formados pelo
sistema imune do corpo em resposta a toxina estrep-

• tocOcica atacam nao apenas a toxina, mas tambem as
valvulas, fazendo corn que aparecam pequenas rugosi
dades, como diminutas couves-flores, em suas bordas.
Essas rugesidades tambem erodem as valvulas, permi-
tindo o crescimento de tecido fibroso. Algumas vezes,
as valvulas sao completamente destruidas, outras ve-
zes, ficam tab constrangidas e endurecidas por tecido
fibroso que nao mais podem fechar. Obviamente, uma
dessas valvulas nada mais é que urn officio muito es-
treitado e nao é mais uma valvula.

Estenose Valvular. Algumas vezes, na febre reu-
matica, os orificios valvulares ficam tao estreitados
por tecido fibroso cicatricial que o sangue so pode
fluir corn ele corn grande dificuldade. Essa condioo
chamada de estenose. Se a valvula aOrtica Pica esteno-
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sada,'0 sangue é represado no ventriculo esquerdo. Se
a valvula mitral flea estenosada, o sangue é represado
no atrio esquerdo e nos pulme5es. De igual modo, a es-

nose das valvulas pulmonar e tricitspide faz corn que
o sangue fique represado no ventriculo direito ou na
eireula0o sistemica.

InsUficiencia Valvular. Muitas vezes, as valvulas
n•o ficam estenosadas mas, pelo contrario, sao muito
erbdidas i

. demodo que nao mais podem fechar. Como
resuliado;: sangue reflui por valvula que deveria es-
tar inipedindo esse fluxo retrogrado: essa condicao é
cliarnada..de insuficiéncia, marcada pela regurgitaccio
do sangue: exemplo, na insuficiencia aOrtica, a
m4ior' parte do sangue que a bombeado para a aorta
pelo" ventriculo esquerdo retorna para esse ventriculo
ao terming da contracts cardiaca, ao inves de fluir
pela *mina° sistemica. De igual modo, a incapaci-
dade dd'valvula mitral em fechar permite o refluxo do
sangue:, de volts para o atrio esquerdo, ao inves de ser.
bombeado para diante, para a aorta. Essas valvulas in-
suficiorites sao tao desastrosas para a funcao cardiaca

.no as valvulas estreitadas. Algumas vezes, uma val-,
volts pode estar estenosada e insuficiente ao mesmo
46inpo,.o que diminui a eficacia do bombeamento car-
d foe° . pelos dois efeitos.

Edema Pulmonar na Doenca Valvular cardiaca:. A
valvula que e mais freqiientemente afingida pela febre
reumatica e a valvula mitral, embora a valvula aOrtica
seja.- atingida corn freqiiencia muito prOxima. Por ou-
tro lado, as 'cralvulas do coracao direito raramente sao
atingidas de forma grave pela febre reumatica, embo-
ra, muitas vezes, sejam anormais por ma-formagao an-
tes do nascimento (o que e chamado de ma-formacao
congenita). A lesao grave da valvula mitral provoca o
represamento excessivo do sangue no atrio esquerdo e
nos pulmoes. A. doenca valvular aOrtica faz corn que o
sangue fique represado no ventriculo esquerdo e, nos
casos mais graves, ate no atrio esquerdo e, tambem,
nos pulmOes. Por conseguinte, a lesao de quaisquer das
valvulas do coracao esquerdo, provoca o ingurgita-
mento pulmonar, fazendo corn que extravase liquid°
dos capilares pulmonares para os tecidos e para os al-
veolos pulmonares, o que causa edema pulmonar gra-
ve e, muitas vezes, afogando o paciente nesse seu pro-

prio liquid°. Esse quadro sera discutido em detalhes
no Cap. 20, durante a explicacao da insuficidncia car-
diaca.

"Sopros" Cardiacos na Doenca Valvular. 0 me-
todo mais comum para o diagnOstico da doenca val-
vular cardiaca é pela ausculta corn estetoscOpio, para
a deteccao de sons cardiacos anormais. As partes B a
E da Fig. 16-12 mostram fonocardiogramas de pacien-
tes corn estenose ou insuficiencias das valvulas aOrtica
e mitral, apresentando os sons cardiacos anormais que
sao produzidos pelo sangue ao, fluir forcado ..por val-
vula estenosada ou refluir por valvula insuficiente. Es-
ses sons anormais sdo chamados de sopros cardiacos.

'Por exemplo, na parte B da figura, o sangue a forcado
por valvula aOrtica estenosada ate a aorta, durante a
contracts ventricular (isto 6, durante a sistole). Por-
tant°, o "sopro" cardiaco da estenose aôrtica 6 urn
sopro "sistOlico".

Vamos deixar para o estudante a tarefa de identifi-
car, a partir dos sopros mostrados nas partes C a E da
Fig. 16-12, (1) por que o sopro da insuficiencia mitral
ocorre durante a sistole, (2) por que o sopro da insu-
ficiencia aortica ocorre na diastole e (3) por que o so-
pro da estenose mitral ocorre durante a diastole.

CICLO CARDIACO

Agora que a anatomia funcional e o controle do.ritmo
do coracao ja foram discutidos, é possivel sintetizar
todas essas informacöes em uma seqiiencia de eventos
a que se da o nome de ciclo cardiaco. A Fig. 1643
mostra os principais eventos desse ciclo, corn as cur-
vas, de cima para baixo, apresentando as variagOes
da pressao em urn ventriculo (1), o eletrocardiograma
(2), e o fonocardiograma (3). Em termos precisos, o
ciclo cardiaco comeca como a genese 'do impulso rit-
mico no nodo SA. Em seguida, a transmissao desse
impulso pelo e para o coracao faz corn que as fibras
musculares contraiam. Dessa forma, como mostrado
nessa figura, a onda P do eletrocardiograma ocorre
imediatarnente antes do inicio da onda de pressao
atrial, causada pela contracao atrial. Aproximadamen-
te 0,16 s apOs o inicio da onda P, o impulso eletrico
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Figura 16-13. CorrelagOes da pres-
sao ventricular corn o e letrocardio-
grama e com o fonocardiograina,
durante urn ciclo cardiaco, mos-.
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tole e
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la :Concluiu sua passageni pelos atrios, pelo nodo AV e
pdlo .feixe AV. Logo comeca a se propagar rapidarnen-
te pelos ventriculos, produzindo a onda QRS do ele-
trocardiograma e estimulando a contracao do mirscu-
.10-ventricular. A pressffo ventricular crescente fecha as
valvulas mitral e trictispide, gerando, desse modo, a
prinieira . bülha, e abrindo, apOs frago minima de se-
gund6, as valvulas aortica e pulmonar. Os ventriculos
.perManecem contraidos por cerca de 0,3 s e, em se-
guida,  No inicio do relaxamento, sub re-
transportados ions para restabelecer as cargas eldtricas
negativas normais no interior das fibras musculares
Cardiacas. Isso produz a onda T do eletrocardiograma.
Imediatamente apOs, o mirsculo ventricular relaxa
completamente 6 urn pequeno refluxo de sangue, das
arterias para os ventriculos, fecha as valvulas aortica e
pulmonar, produzindo a segunda bulha. ApOs o rela-
xamento completo dos ventriculos, nao ocorre ne-
nhuma contrago ate que ocorra .a gerago .de novo
impulso eletrico pelo nodo SA.

Sistole e Diastole

0 period° do ciclo cardiaco em que ocorre a contra-
ca° dos ventriculos é a sistole, enquanto o period°
em que os ventriculos estffo relaxados é a diastole.
Urn clinic°, ao examinar o corago, pode notar os pe-
riodos de sistole e diastole pelo eletrocardiograma ou
pelas bulhas cardiacas; a sistole comeca junto corn a
onda QRS e termina corn a onda T, ou comeca
junto corn a primeira bulha e termina corn o inicio da
segunda bulha. Por outro lado, a diastole comeca corn
a onda T e termina corn a onda QRS, ou comeca corn
a segunda bulha e termina ao comecar a primeira bu-
lha.

Algumas vezes, é extremamente importante' .a dis-
tincab entre a sistole e a diastole. Isso é particular-
mente verdade quando se esti analisando distarblos
valvulares ou comunicacöes anormais entre os doffs la,
dos do coracao. Por exemplo, a insuflciencia de val
vula aortica ou pulmonar produz som "sibilante urn
sopro) .durante a diastole, corno discutido acirni. Por
outro lado, o sopro por insuflcidncia de valvula AV
ocorre durante a sistole, pois essas sub as Eases em,que
essas valvulas permitem o refluxo de sangue; quando
estao anormais.

Variacbes de Press5o Durante
o Ciclo Cardiaco

A Fig. 16-14 mostra as variacOes da pressao no atrio
esquerdo, no ventriculo esquerdo e na aorta durante
o ciclo cardiaco tipico. Durante a diastole, a pressao
atrial esquerda a pouco mais elevada que a do ventri-
culo esquerdo, pois o sangue flui continuamente das
veias pulmonares para o atrio. Isso, obviarnente, faz
corn que o sangue flua do atrio esquerdo para o ven-
trfculo esquerdo. Proximo ao fim da diastole, a con-
traca-o do atrio eleva a pressao atrial a valores ainda
mais altos, forcando quantidade adicional de sangue
para o interior do ventriculo. Enta°, subitamente o
ventriculo contrai, a valvula mitral fecha e a pressao
ventricular aumenta rapidamente. Quando essa pres
sac) ventricular atinge valor mais alto do que o vigen-
te na aorta, a valvula aortica abre e o sangue flui para
a aorta durante todo o restante da sistole. Quando 0
ventriculo relaxa, a pressao ventricular diminui pre-
cipitadamente, o que permite pequeno refluxo, que
logo fecha a valvula aortica. Durante toda a diastole, a
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Figura 16-14. Presses na aorta, no Yen-
triculo esquerdo e• no atrio esquerdo du-
rante o ciclo cardiac°.

press -So' aOrtica permanece alta, pois grande quantida-
de, de ' gangue ficou retida nesses vasos muito disten-
siveii, durante a sistole. Esse sangue flui lentamente
o longo dos capilares, para voltar para o atrio direito,
azendo corn que a pressffo aortica caia do valor ma-
mo, medido no .pico da sistole, de aproximadamen-,

e 120 mm Hg, ate o minim°, de cerca de 80 ram Hg,
un di 'diastole. Por conseguinte, diz-se que a pres-
" sistdmica normal 6 de 120/80, ou seja,

uma 'pres'sdo sistOlica de 120 mm Hg e uma pressdo
tastbliea de 80 mm Hg.

DO CORACAO

uaritidade de sangue que a bombeada pelo coraca-o
normalthente, determinada pela quantidade de san-

gue que chega ao atrio direito, trazido pelas grandes
veias. Esse principio é chamado de "lei do coraci-o"
ou, muitas vezes, "lei de Frank-Starling", em homena-
gem aos fisiologistas que o descobriram. Isto 6, o: CO-

MO° é um simples autOmato que- b.ombeia todo o
tempo, e sempre que chega .sangue ao atrio direito
bombeado ao longo de todo o corago. Eviclentemen-
te, existe freqi16ncia maxima para essa fungo de
bombeamento, razab que faz corn que a lei do cora-

para ser inteiramente precisa, tenha o seguinte
enunciado dentro dos limites fisiologicos, o coracdo
bornbeia todo o sangue que chega ate ele e o faz sem
que peony represamento signifieativo de sangue nas
veias. Isto e, o corago funciona como bomba que
drena urn reservatOrio, visto que, cada vez que qual-
quer quantidade de liquido que chega carnara de
uma bomba desse tipo, a imediatamente bombeada
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para fora. No caso do coracao, sempre que chega san-
gue a um dos atrios, é imediatamente bombeado para
Urn dos ventriculos e dal para as artórias.

0 mlisculo cardiac° tern uma caracteristica espe-
cial que da ao coracao essa capacidade de bombear
quantidades variaveis de sangue em respostalao influ-
x° venoso de intensidade tambem variavel.. Quando o
musculo cardiac° esta estirado alem de seu compri-
mento normal, contrai corn forca maior do que faria
caso nab estivesse estirado. Portanto, quando apenas
uma quantidade pequena de sangue chega ao coracao,
as , fibras cardiacas ndo sa° muito estiradas e a forca
de contracab é pequena. Por outro lado, se glandes
quantidades de sangue chegarn ao coracao, as camaras
cardiacas sato intensamente dilatadas, com grande esti-
ramento de suas fibras e a forca de contracdo fica
muito aumeritada. Como resultado, a quantidade au-
rtientada de sangue que esta retornando ao coracao é

,Mbeada para a frente.
' A lei do coracao, muitas vezes, falha, quando o co-

rag° esta lesado, pois nessas condicOes, mesmo quan-
tidades normais de sangue ao retornarem ao coracao,
na° sao adequadamente bombeadas. Como resultado,
o sangue comeca a ficar retido nas veias dos pu1mOes
ou da circulacab sistêmica..Quando isso acontece, o
coracao esta insuficiente. Esse tema da insuficiencia
cardiaca e tab importante que sera discutido em deta-
lhes no Cap. 20.

Preparago Coracao-PuhnAo. Urn metodo que
muitas vezes a empregado nos laboratOrios de fisio-
logia, para demonstrar a capacidade automatica do
coracao de bombear sangue, e a preparagdo corac go-
pulnido, mostrada na Fig. 16-15. Nessa preparaca°, o
fluxo sanguineo do coracao a coletado na aorta, fei-
to passar por um sistema externo e devolvido ao atrio

)ito, sem passar pelo corpo do animal. E mantida
respiracdo artificial dos pulmaes para manter o san-
gue adequadamente oxigenado, e nutrientes,. sob a
forma de glicose, sao adicionados ao sangue. 0 cora-
cao continuard a contrair por muitas horas, corn o sis-
tema externo de fluxo representando a circula.cdo sis-
tdmica. Pode ser variada a resistdncia do circuito ex-
terno por abrir QU fechar Urn grampo de rosca. 0 flu-.
xo sanguineo pode ser medido por fluximetro, e pode
ser modifiCada, a quantidade de sangue que flui para o
atrio direito, pela elevacao ou abaixamento do reser
vatorio venoso.

Varios principios que demonstrarn a funcdo inde-
pendente do coracao podem ser mostrados, corn mui-
ta elegancia, na preparacdo coracao-pulmao. Primeiro,.
pode ser mostrado que, dentro dos limites fisiolOgi
cos, a elevacdo ou abaixamento do reservatorio veno-
so é o principal fator que determina quarito sangue se-
ra bombeado. Em outras palavras, quanto maior for a
pressao de entrada, forcando a passagem de sangue
las veias para o coracao, maior sera o volume de san-
v4e bombeado, que é outra forma de ser enunciada a
lei do coracäb"

Segundo, pode ser demonstrado que se a resisten-
cia do circuito externo varia, dentro dos limites

nffo é muito modificada a quantidade de san-
gue que é bombeada. Por outro lado, a pressao na aor-
ta aumenta, aproximadamente em proporcäb direta,
com o aumento da resistén.cia. Isto é, a intensidade da
resisténcia ao fluxo sanguineo pelo sistema circulatO-.
rio faz variar de muito a pressao arterial, .mas quase
que nab influencia a quantidade de sangue bombeada
pelo coracao, a ao ser que a resisténcia fique ao au-
mentada que o coracao, simplesmente, ngo seja capaz
de bombear corn forca suficiente para sobrepuja-la.

Urn terceiro e interessante efeito que pode ser de-
monstrado é o causado por variagab da distensibili-
.dade do sistema arterial. Isso pode ser realizado pela
conexao de urn frasco cheio corn ar ao sistema arte-
rial. 0 sangue flui para o interior desse frasco, compri-
mind° o ar quarido a pressao aumenta, durante a sis-
tole, enquanto que, na diastole, o ar comprimido for,
ca o sangue de volts para as arterias, o que permite
manter valor relativamente elevado de pressn arte-
rial, mesmo nos intervalos entre os batimentos cardia-
cos. Por conseguinte, com esse frasco intercalado no
sistema, a pressao arterial é muito menos pulsatil que
em sua aus8ncia. Esse efeito ilustra o fato de que a
distensibilidade das paredes arteriais a muito import
tante no amortecimento das pulsardes da pressao ar-
terial.

Finalmente, a preparacab coracao-pulmao pode ser
usada para demonstrar o efeito da temperatura, de
medicamentos e de outras substancias quimicas, de
componentes anormais do sangue sobre o coracao.
Por exemplo, o aumento da temperatura do sangue
em 5,5°C (10°F) faz corn que a freqiiéncia cardiaca
aumente em 100%. De igual modo, o aumento do
teor de calcio no sangue faz corn que o coracao con-
traia corn mais forca, mas se houver aumento do teor
de potassio, diminui o vigor da contracgo cardiaca.
Finalmente, quando os nutrientes sangillneos caem a
valores 'muito baixos, a adicdo de glicose, ou de ou-
tros nutrientes, aumenta, de muito, a funcdo do cora-
cat,.

CONTROLE NERVOSO
DO CORAQAO

Embora o .coracao possua sistema de controle que the
é intrinseco, podendo continuar a funcionar sem
quaisquer influencias nervosas, a eflcacia da ac go car-
diaca pode ser muito melhorada por meio de impul-
ses reguladores corn origem no sistema nervoso cen-
tral. 0 sistema nervoso é ligado ao coracao por doffs
grupos distintos de nervos, os nervos parassimpaticos
e os nervos simpdticm Esses nervos foram discutidos
em detalhe no Cap. 12, em relago a fungo do siste-
ma nervoso. As conexoes dos nervos parassimpaticos
(vagos) e simpaticos cam o coracao sab mostradas na
Fig. 16-16.
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TEMAS PARA ESTUDO

Figura 16-16. Inervagdo do coragdo.

,Estimulacdo Parassimpatica. A estimulacao dos
servos, parassimpaticos prOduz• tits efeitos importan-
tes,,sobre o corago: (1) freqiiencia diminuida dos ba-
tunenfgs cardiacos, (2) forca de contracab diminuida

o?  cardiaco e (3) conducãO retardada dos
icnpulsos pelo nodo AV, o que alonga o retard() entre
as confragbes atrial e ventricular. Todos esses efeitos
podem ser sumariados na expresso a estimulacdo pa-
rasSimpatica &Mimi todas as atividades. cardiacas.
UsolMente, a atividade cardiaca a reduzida pelo pa-
rasshnpatico durante os periodos de repouso, o que
perinite que o coracato descanse ao mesmo tempo que o
restb , do corpo esta repousando. Isso conserva as re-
serVas cardiacas, sem esses periodos de repouso i o co-

-1o, fora de qualquer duvida, ficaria esgotado muito
s do que acontece normgmente.

Estimulacio Simpatica. A estimulago dos ner-
vos simpaticos exerce,.em essencia, efeitos quase que
opostos sobre o coracab: (1) freqiiéncia cardiaca au-
mentada, (2) forca aumentada da contrago cardiaca
6 (3) velocidade aumentada da conduclo do impulso
cardiaco pelo corago. Esses efeitos tambem podem
ser sumariados na expresso a estimulacio simpatica
aumenta a atividade cardiaca do corardo como born-
ba, algumas vezes aumentando a capacidade de born-
beamento em ate 100%. Essa estimulago cardiaca é
necessaria quando a pessoa 6 submetida a situacOes es-.
tressante g , como exerckio, doenca, calor excessivo e
outras condicaes que exigem urn fluxo sangiiineo
muito rapid° pelo sistema circulatOrio. Por conse-
guinte, os efeitos simpaticos sobre o corago represen-
tam mecanismo de reserva, mantido em prontidffo,
para fazer corn que o corago contraia, corn extremo
vigor, sempre que for necessario.

1. Quais sdb as diferengas entre as contragaes dos mtisculos
cardiaco e esqueletico?

2. Por que a importante clue o nuisculo cardiaco tenha es-
trutura sincicial?

3. 0 que a que causa a ritmicidade automatica do mtisculo
cardiaco?

4. Explique por que o nodo sino-atrial 6 o marcapasso car-
diaco, embora, por vezes, outras regiales do coragdo pos-
sam ter essa fungdo.

5. Como a que o sistema de Purkinje aumenta a eficicia do
coragdo como bomba?

6. Explique o movimento circular e como a que esse movi-
mento pode causar o flutter ou a fibrilagdo do coragdo.

7. No eletrocardibgrama, qual e o significado da onda "P"?
E da onda "QRS"? E da onda "T"?

8. No ciclo cardiaco, qual 6 a relagi-o entre a pressdo ven-
tricular esquerda e a pressdo aertica?

9. Explique a "lei do coragdo" e o seu significado.
10. Quais sdo os efeitos da estimulagdo simpatica e parassim-

pafica sobre o coragdo?
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k 17
Fluxo Sangiiineo

pela Circulactio Sistemica
e sua Regulacdo

Resumo

0 fluxo sanguineo pela circulacdo sistemica 6 causado pelapresstio nas art6rias, enquanto.
que a intensidade desse fluxo 6 determinada pela resistencia total, referida como a resis-
tencia penferica total, em todos os diferentes vasos da rede sistanica. A formula seguinte
mostra as inter-relacties entre o fluxo sangiitheo, a pressdo e a resistencia:

Pressao
Fluxo Sangiitheo = 

Resistencia

A pressao nas art6rias 6 causada pelo bombeamento do sangue pelo ventriculo esquer-
do para a aorta. A resistencia ao fluxo sanguineo na circulacEo sistemica 6 causada pelo
atrito do sangue ao se escoar ao longo das superficies das paredes vasculares. A maior par-
te dessa resistencia fica localizada nos vasos de menor calibre, em especial, nas arteriolas
e nos capikres , uma vez que a resistencia ao fluxo e inversamente proporcional a quarta
potencia do didmetro do vaso .Dessa forma, a resistencia de vaso corn 1 mm de didmetro
16 vezes maior do que a resistencia apresentada por vaso corn didmetro de 2 mm.

A pressdo sangiithea media normal, na aorta, 6 de cerca de 100 mm Hg e o fluxo san-
guineo total, por toda a circulacdo sistemica, referido como debito cardiaco (ou volume-
minuto), 6 de cerca de 5 litros/min, nas condicOes de repouso. Entretanto, mesmo no
individuo m6dio, o ddbito cardiac° pode aumentar ate 15 a 20 litros/min durante o exer-
cicio intenso e, em atletas bem treinados, pode at6 atingir o dobro desses valores.

0 fluxo sanguineo pelos tecidos 6 regulado, prhicipalmente,por urn mecanismo que e
definido como de auto-regulacdo local do fluxo sanguineo, isso significocontrole exerci-
do , em sua maior parte, pela intensidade corn que Os nutrientes so utilizados nos diferen-
tes tecidos. Por exemplo, quando urn tecido consome quantidades excessivas de oxigenio ,
os vasos sanguineos da regidO dilatam, permitindo maior fluxo sanguineo para o tecido.
A causa dessa vasodilatago ainda no estd completamente esclarecida; pode ser o resulta-
do de alguma substdncia vasodilatadora, liberada pelo tecido, em especial, a substincia
vasodilatadora adenosina , liberada pelas celulas hipOxicas. Ou poderia ser a conseqiiencia
da simples falta de oxigenio suficiente para manter a, contrac -do das paredes dos vasos
sangiitheos.

Em algumas condicoes, o sistema nervoso simpdtico tamb6m desempenha papel muito
importante no controle do fluxo sangiitheo. Por exemplo, durante o exercicio intenso,
quando os mdsculos necessitam de quantidades imensas de fluxo sanghtheo, o sistema
nervoso simpatico constringe os vasos sangiitheos em quase todos os territOrios e tecidos
nifo-musculares, o que desvia o sangue para os mOsculos.

Cerca de tres partes de todo o volume de sangue no sistema circulatOrio esta nas veias.
Quando uma pessoa tern perda extensa de sangue, as veias podem ficar contraidas, o que
faz corn que quantidades adequadas de sangue encham os outros vasos do corpo. Por con-
seguinte, as veias, aldm de atuarem como condutores para o retorno do sangue, a partir
dos tecidos perifericos, tamb6m so chamadas de reservatOrios sangiieneos para o corpo.
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FLUXO SANGOINEO PE LA CIRCULAQAO SISTeMICA

Toda a circulacaa, corn excego do corago e da cir-
culago pulmonar, forma a circulacdo sistemica. 0
sangue que flui por essa parte da circulacdo leva nutri-

para os tecidos e retira os excretas formados
nesses mesmos, tecidos, limpa o sangue ao passar pelos
rins, recolhe nutrientes, por absorca-o a nivel do apa-
relho gastrintestinal e mistura todos os liquidos do
corpo, como foi explicado no Cap. 1. A intensidade
do fluxo sangiiineo em cada tipo de tecido é quase
que exatamente aquela necessdria para que seja exer-
cida sua funcaa de forma adequada, nem mais, nem
menos. 0 propasito do presente capitulo, portanto, 6
o de descrever, em primeiro lugar, os principios basi-
cos do fluxo sangtitheo pela circulacaa e, segundo, os
mecanismos que controlam o fluxo sangiitheo para os
respectivos tecidos, em proporgo a suas necessidades.
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Quadro 17-1. Fluxo Sangiitneo para Diferentes
drgilos e Tecidos sob Conckeies Basais*

•

Percentagem ml/min

C,erebro 14 700
Corn-do 4 200
BrOnquios 2 100
Rins 22 1.100
Flgado 27 1.350

Portal (21) (1.050)
Arterial (6) (. 300)

Mtisculo 15 .750
Osso 5 250
Pele (tempo frio) 6 300
Glindula tireOide 1 50
Glandulas supra-renais 0,5 25
Outros tecidos 3,5 175
Total 100,0 5.000

* Baseado principahnente em dados compilados pelo Dr. L.
A. Sapirstein.

0: estudo dos principios fisicos que governam o fluxo
•sanguine° pelos vasos e pelo corago constitui a

heinodindmica . 0 corago for-9a o sangue para a aorta,
distendendoe e criando pressaa em seu interior. Essa
pressa'a, , entaa, empurra o sangue ao longo das arte-
rias;,',.das arteriolas, dos capilares, das v8nulas, das
veias, e, finalmente, de volta para o corago.Enquan-
ta 0 animal estd vivo, esse fluxo de sangue, ao longo
dease circuito continuo, nunca cessa.

As pequenas artdrias, as arteriolas, os capilares, as
vjnulas e as pequenas veias possuem didmetros taa
recluzidos que o sangue flui por eles corn diflculdade
basiante acentuada. Em outras palavras, diz-se que
esses vasos oferecem resistencia ao fluxo sangtitheo.
Obyjamente, quanto menor o calibre de urn vaso,
major serd a resistencia que oferece e, inversamente,

,into mais calibroso 6 o vaso, menor a resistencia
oferecida.

Essencialmente, todos os tdpicos do presente cap--
tulO dizem respeito aos efeitos da pressaa e da resis-
te*ncia sobre o fluxo sangiiineo.

Fluxo Sangiiirieo e Ddbito Card Taco

A quanticlade de sangue que 6 bombeada pelo cora-
cffo da pessoa em repouso é de, aproximadamente,
5 litros/min. Esse volume d chamado de debito
cardfaco (ou volume-minuto), chegando a aumentar
ate 25 a 35 litros/min durante o exercfcio muito in-
tenso de atletas, ou pode diminuir, apOs hemorragia
grave, ate 1,5 litro/min sem causar a morte imedia-
ta , embora essa condicao leve a morte se perdurar
por mais de uma a duas horas.

0 fluxo sangtitheo para as diferentes partes do cor-
po, nas condicOes de repouso, 6 mostrado no Qua-
dro 17-1. Deve ser notado que o cerebro recebe, apro-
ximadamente, 14% do fluxo sangtitheo total, enquan-
to os rins recebem 22%, o figado 27% e os miisculos,

que representam quase que a metade do corpo, rece-
bem apenas 15%. Entretanto, durante o exercfcio,
emerge quadro inteiramente diferente, pois, essen-
cialmente, quase que todo o aumento do fluxo san-
giitheo ocorre nos mtisculos, que passam a receber de
75 a 80% do fluxo sangiitheo total.

Metodos para a Medida do Fluxo Sangfiineo. Mui-
tos metodos diferentes tem sido empregados para a
medida do fluxo sangtitheo, em sua maioria, exigindo
corte no vaso e passagem do sangue por algum instru-
mento fisico que mede a intensidade do fluxo Entre-
tanto, existem muitas vantagens no use de metodos
que utilizam fluxOrnetros que n -do necessitam da aber-
tura dos vasos sangtitheos. Dois desses fluxennetros
sat) o eletromagnetico e o Doppler.

Flux6metro Eletromagnetico. A Fig. 17-1 mos -
tra o esqueleto de urn fluxeimetro eletromagnetico. 0
eletromagneto produz campo magn6tico muito inten-
so atraves do vaso sangilineo. Conforme o sangue
passa por esse campo magnetico, "corta" as linhas de
forca magneticas e produz potencial eletrico em angu-
lo reto a essas linhas de forca e esse potencial 6 pro-
porcional a intensidade do fluxo. Dois eletrOdios,
aplicados sobre a superficie do vaso e colocados em
angulo reto corn o magneto, podem, por conseguin-
te, registrar esse potencial e transmits to a um siste-
ma adequado de registro eletrOnico. Obviamente, o
vaso sangiiineo nab precisa ser cortado quando é
usado este tipo de fluxOmetro. Tambem a resposta
do instrumento 6 tab dpida que pode medir ate
mesmo variacoes muito transientes do fluxo,
duram tao pouco tempo quanto 0,01 s. Devido a
essas vantagens, esse tipo de fluxametro tern tido
grande emprego nos estudos fisiolOgicos da circula-
caa.

Fluxdmetro Ultra-Sdnico Doppler. Outro tipo
de flux6metro que pode ser aplicado ao exterior de
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Figura 17-1. Fluxiimetro eletromagnetico.

urn vaso e que apresenta muitas das mesmas vantagens
apresentadas . pelo fluxOmetro eletromagnetico 6 o
flwaimetro ultra-sOnico Doppler, mostrado na Fig.
17-2. Urn cristal piezo-eletrico diminuto é montado
na parede do instrumento. Esse cristal, quando ener-
gizado por sistema eletrOnioo adequado, transmite
som corn freqiiencia de vdrios milhOes de ciclos por
segundo, ao longo da direg go de fluxo da corrente
sangiiinea. Parte desse some refletida pelas hemacias
que passam levadas por essa corrente, e as ondas refle
tidas voltam em clirecdo ao cristal. Entretanto, essas
ondas refletidas tem freqUencia mais baixa do que a
das ondas transmitidas. Esse 6 o chamado efeito
Doppler. E o mesmo efeito experimentado por pes-
soa parada em relacgo a urn trem que se aproxima e
depois se afasta, acionando seu apito. Ap6s o apito
ter passado, a altura ,cle seu som, subitamente, torna-
se muito mais baixa da registrada quando o trem
se aproximava e, quanto mais rapid° e o trem, mais
baixa sera essa altura. Urn sistema eletrenico mede a
diferenca entre as freqiiencias da onda transmitida
e da onda refletida, determinando, por esse metodo,

) a velocidade do fluxo sanguineo.
Velocidade do Fluxo Sangiitheo em RegiOes Dife-

rentes da Circulaclo. A expressgo fluxo sangazneo
define a verdadeira quantidade de sangue que flui por
um vaso sanguineo ou por urn grupo de vasos san-
guineos, em determinado periodo de tempo. Em opo-
sicgo a isso, a velocidade do fluxo sanguineo define a
distdncia percorrida pelo sangue, em urn vaso, tam-
berri em determinado periodo de tempo.

Figura 17-2. Urn fluxOmetro ultra-sEinico Doppler.

0 SISTEMA CIRCULATOR!,

Se a quantidade de sangue que flui por urn vas
permanece constante, a velocidade do fluxo sangiii,
neo, obviamente, diminui corn o aumento do calibr
do vaso. A aorta, ao sair do coracgo, tern area d
secogo reta de cerca de 2,5 cm' Em seu trajeto, ramifi
ca-se em grandes arterias, em pequenas arterias, e em
pilares, corn uma fracgo do fluxo sanguineo aOrtico
passando para cada um desses vasos. A area total dal
seccgo reta de todas as ramificacOes vasculares
muito maior do que a da aorta; nos capilares, por
exemplo, é cerca de 1-.000 vezes a da aorta.: Como
conseqiiencia, a velocidade do fluxo sanguineo . 6
muito major na aorta e minima nos capilares onde: seU
valor 6 1/1.000 da medida na aorta. Em termos nu
mericos, as velocidades sab, aproximadamente, as se-
guintes: aorta, 30 cm/s; arterfolas, 1,5 cm/s; capila
res, 0,3 mm/s; venulas, 3 mm/s e nas veias cavas
8 cm/s.

Tempo de Trdnsito do Sangue nos Capilakes°
velocidade do fluxo sanguineo nos capilares .tem
significado especial por ser a esse nivel que o .Oxige
nio, outros nutrientes e os excretas passam de . Urn
lado para outro, do sangue para os espacos dos
dos. 0 comprimento de urn capilar 6, emlnedia;,
0,5 a 1p mm. Portanto, corn a velocidade do 'Mk
sanguineo sendo da ordem de 0,3 mm/s, o sati
permanece ern cada capilar por tempo medio entr
1 e 3 s. Apesar desse breve periodo, uma proporg
extremamente elevada das substancias presenteS no
sangue pode passar atraves das membranas capilares,
para entrar ou sair dos tecidos. Isso significa que,
trocas de nutrientes e de excretas, atraves das paredes'
capilares, entre o sangue e os liquidos teciduais, ocor
rem corn muita rapidez. Sem essas trocas, todas as
outras funcOes hemodinamicas da circulacgo serum
indteis.

Pressffo Sangiiinea

A pressgo, em urn vaso sanguineo, 6 a forca que o san
gue exerce contra as paredes desse vaso. Essa forca
distende o vaso, visto que todos os vasos sangUinebs
sa° distensiveis, as veias oito vezes mais que as art6-
rias. A pressgo tambem faz corn que o sangue tenda a
deixar o interior do vaso, por qualquer tipo de aber-
tura, o que significa que a pressao normalmente ele-
vada do sangue nas arterias forca o sangue a passar
pelas pequenas arterias e, em seguida, pelas capila-
res e, finalmente, pelas veias. A importancia da pies-
sgo do sangue 6, entffo, a de ser a for-9a que faz 'o
sangue fluir pela circulacgo.

Medida da Pressdo Sangiiinea — ManOmetro de
Merctlrio. Em termos hist6ricos, o instrumento
padrab para a medida da pressffo sangiiinea tern lido
o manOrnetro de mercUrio, mostrado na Fig. 17-3.
Por meio de uma canula, introduzida em urn vaso
sanguineo, 6 feita conexgo or,— --
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Pressào 100 mmHg
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Figura 17-3. Metodo histOrico para a medida da pressffo arte-
ria1;com manOmetro de mercurio.

sangue no interior do vaso empurra o liquid() con-
o no interior desse tubo e, como esta ligado ao ma-
metro, o mercurio, da haste esquerda do manOme-

tro, tamb6m, empurrado para baixo, o que fora o
doslocamento para cima da coluna de mercurio na
haste direita. Um flutuador, colocado sobre essa colu-
na, elevado junto corn ela e o sistema de registro,
ligado a esse flutuador, marca a pressao sobre a folha
de papel em movimento. Se o nivel da coluna de mer-
curio' da haste direita esta 100 mm acima do nivel de
mercurio na haste esquerda, a pressao do sangue 6 di-
ta ter o valor de 100 milimetros de mercurio (mm
Hg). Se o nivel da coluna a direita esta acima do da
esquerda por 200 mm, a pressao 6 de 200 mm Hg.

Devido. a conveniencia do manOmetro de mer-
curio para a medida da pressao, quase todas as pres-
sues do sistema circulat6rio sao expre'ssas em mm Hg.
Entretanto , a pressao tambem pode ser expressa em
funggo da pressao da agua, visto que tarnbOm pode ser
medido o deslocamento de coluna de agua ligada a
uma art6ria. 0 mercurio pesa 13,6 vezes mais do que
a agua, o que significa que o nivel da agua, em um
manômetro, sera 13 ,6 vezes mais elevado do que o de
mercurio no mesmo manOmetro. Por conseguinte,
13,6 mm ou 1,36 cm de pressao de agua equivalem a
pressao de 1 mm Hg.

Metodos de Alta Fidelidade para o Registro da
Pressdo Sangathea. Infelizmente, o mercurio em
urn manOmetro tern tanta inertia que ndb pode subir
ou descer corn rapidez. Por essa razdb, esse tipo de
manOmetro, embora excelente para a medida da pres-
sao media, na'o 6 capaz de responder as variaceies de
pressa'o, que ocorrem mais rapidamente que urn ciclo
a cada 2-3 segundos. Ao mesmo tempo, 6 aparelho de

manejo complicado. Por isso, na fisiologia moderna,
urn aparelho de urn dos tipos mostrados em esquema,
na Fig. 174, 6 empregado. Cada urn dos tres "trans-
dutores" mostrados nessa figura converte a pressao
em urn sinal el6trico que 6 registrado em aparelho de
alta velocidade. Uma aguiha a ligada a cada urn desses
transdutores; essa agulha 6 introduzida, diretamente
no vaso cuja pressao vai ser Medida (ou; alternativa-
mente, o transdutor 6 ligado a cateter que 6 introdu-
zido no vaso), e a pressao 6 transmitida para camara,
limitada em uma de suas faces por delgada mem-
brana. No transdutor A essa membrana forma uma
das placas de um capacitor variavel. Conforme a pres-
sao aumenta, a membrana a deslocada em direcao
outra placa, o que faz variar a capacitdncia el6trica,
detectada e registrada por instrumento eletrOnico. No
transdutor B, urn pequeno micleo de ferro, colocado
sobre a membrana, move-se para dentro e para fora de
uma bobina, o que faz variar a indutdncia dessa bo-
bina que, de igual modo, 6 detectada e registrada por
meios eletrOnicos. No transdutor C, a membrana 6
ligada a urn fio delgado e esticado. Conforme a mem-
brana 6 deslocada, o comprimento desse fio 6 modifi-
cado, o que altera sua resistencia , de novo. permitindo
que a pressao seja registrada por sistema eletrOnico.

Relacao da PressSo corn oFluxo Sangtifneo. Quan -
do a pressao sangiiinea esta elevada em uma das

Figura 174. Princlpios do funcionamento de tre ss tipos dile-
rentes de transdutores eletreinicos para o registro das varia-
des rdpidas da pressfo arterial.

lutuador
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extremidades de urn vaso *e baixa na outra, o sangue
tended a fluir da extremidade de alta pressao para a
de baixa, porque essas duas forcas nab sab iguais. A
intensidade do fluxo sanguineo é diretamente propor-
clonal d diferenca entre as pressoes vigentes nas duas
extremidades. A Fig. 17-5 demonstra esse princi-
pio, dado que o fluxo pela bica aumenta na mesma
proporcab do aumento da altura da agua no reser-
vatOrio.

Deve ser notado que nab 6 a pressao absoluta no
vaso'sanguineo que determina a rapidez com que
dcorred o fluxo sanguineo, mas sim a diferenca entre
as pressOes vigentes nas duas extremidades desse vaso.
Por exemplo, se a pressao em' uma de suas extremida-
des 6 de '100 mm Hg e de 0 mm Hg na outra, a dife-
retro. entre essas presses 6 de 100 mm Hg. Se as pres-

_sees nas duas extremidades desse vaso passassem a
)er 5.000 mm Hg em uma e de 4.950 mm Hg na ou-
tra, a diferenca seria de 50 mm Hg, e o fluxo ficaria
reduzido a metade (desde que adiametro do vaso nab
fosse alterado pela pressao).

Resisténcia ao Fluxo Sangiiineo

A resistencia 6, em termos essenciais, o mesmo que
atrito, pois e o atrito entre o sangue e as paredes vas-
culares que produzem o impedimento ao fluxo. A
quantidade de resistencia 6 dependente do compri-
mento do vaso, do diametro desse mesmo vaso e da
viscosidade do sangue.

Efeito do Comprimento do Vaso sobre a Resisten-
cia ao Fluxo Quanto mais comprido for
o vaso, maior sera a superficie da parede vascular que

)quentemen te,
 de ser percorrida pelo fluxo sanguineo e, conse-

-'qUentemente, maior sera o atrito entre o . sangue e
essa parede vascular. Por essa razffo, a resistencia ao
fluxo'sanguineo d diretamente proportional ao
comprirnento do vaso.

e T,C-14.- A-

d= 1

ml/min

d = 2

—14ti
16 ml /min

256 ml/min

Figura 17'6. Efeito do diametro do vaso sobre o fluxo.

Efeito do Diametro do Vaso sobre a Resisténcia ao
Fluxo Sangfiineo. 0 liquido que flui por urn vaso 6.
retardado, principalmente, junto a suas paredes: Por
essa razab, a velocidade do fluxo na regiffo central de
urn vaso 6 muito grande, enquanto a velocidade junto
a superficie da parede vascular 6 muito pequena e
quanto mais calibroso for o vaso, maior sera a velOci.
dade do sangue em sua regi.Eo central. Devido a esse`
efeito, o fluxo sanguineo por Urn vaso — isto 0,'a
quantidade total de sangue que passa pelo vaso a
cada minuto — aumenta de modo muito acentuado
corn o aumento do diametro desse vaso. Na verdicb',
se todos os outros fatores permanecerem constantes,
o fluxo sanguineo pelo vaso send diretamente prOjior-
cional a quarta poténcia do diametro. Msim, na
Fig. 17-6, tres vasos com o mesmo comprimerito,nias
corn diametros de 1, 2 e 4 sffo mostradOS. 'Mite -se
que, mesmo essas pequenas variacaes do'diarnetidCa
mentam o fluxo de 256 vezes. Devido a essa , dollen -
dencia extrema do fluxo do diametro, variaVies
to discretas do diametro vascular podem alterar';' de
forma muito acentuada, o fluxo sanguineo para ai.di-
ferentes regitses vasculares. 0 diametro da MajOiia'dos

vasos pode variar de quatro vezes, o que permite a
varidgo do fluxo sanguineo de ate 256 vezes.

Efeito da Viscosidade sobre a Resistencia aciFlivco
Sangiifneo. Quanto mais viscoso for o liquido quo
tenta fluir por urn vaso, maior sera seu atrito corn a
parede desse vaso, e conseqiientemente, maior sera a
resistencia. Ease efeito 6 mOstrado-na 17-7,.que
apresenta agua, plasma e sangue total fluindo por
bos corn dimenscses Em cada caso, a quantidi.-
de de liquid° que se escoa pela bica 6 de 100 ml/mm
mas, devido as viscosidades diferentes desses tits 11-
quidos, a pressao necessaria para o escoamento de,
cada Um dos liquidos 6 diferente. 0 navel de liquido'.
no tubo vertical, que indicador do valor da pressao
necessaria para manter esse fluxo, 6 de 1 cm para o
fluxo de agua, de 1,5 cm para o de plasma e de 3 cm
para o de sangue total. Em outras palavras, as viscosi-
dades relatives da agua, do plasma e do sangue total
scio 1, 1,5 e 3.

0 mais importante fator na determinacab da vis-
cosidade do sangue 6 a concentracdo sangainea de
glObulos vermelhos. A viscosidade do sangue normal
6 de cerca de 3 vezes a da agua. Contudo, se a conceh-
tracab dos gldbulos vermelhos cai a metade da nor-
mal, a viscosidade 6 de 2 . vezes a da agua, e se essa

...art +rn n crn nilrrinrs +0 n+d ,l ri a 
normal 
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Figura 11:7. Efeito da viscosidade sobre
o fluxo.

cosidade pode atingir ate 15 vezes o valor da da dgua.
r ,essas razcies, o fluxo sanguineo pelos vasos de

pessoas. anernicas — isto 6, pessoas corn baixas concen-
traypes de glObulos vermelhos — 6 muito rapid°, en-
quarito que 6 muito lento em pessoas corn mimero ex-
cessiVo de glaulos vermelhos (policitemia).

nter-Relactles entre Press5o,
Fluxo e Resistencia
g,dbvio, pela discuss go precedente, que a pressao e a
resistencia sao antagOnicas em seus . efeitos sobre o
fluxo sanguineo, a pressao atuando no sentido de au-
mentar o fluxo, enquanto a resistencia tende a dimi-
nun°. Pode-se exprimir essa relago, em termos
mateniaticos, pela fOrmula:

Pressgo

Resistencia

Essa mesma relago pode ser expressa sob duas f6r-
mulas algebricas diferentes:

Pressa° = Fluxo SangUineo x Resistencia

Pressab.
Fluxo SangUineo

Essas fOrmulas sao basicas em quase todos os estu-
dos hemodindmicos do sistema circulatOrio e, portan-

to, devem ser perfeitamente entendidas antes de ser
feita qualquer tentativa de analise do funcionamento
da circulacgo.

Lei de Poiseuille. Ao se introduzir os diversos fa.
tores que influenciam a resistencia nas fOrmulas pre-
cedentes, pode-se obter outra equaggo, que exprime a
lei de Poiseuille:

PressgO x (Diametro)4
Fluxo Sangiiineo 

Comprimento x Viscosidade

Essa fOrmula exprime a capacidade do sangue em
fluir por urn vaso qualquer, mostrando que a intensi-
dade desse flux° sera diretamente proporcional
diferenca de pressao entre as duas extremidades do
vaso, diretamente proporcional a quarta potencia do
diametro do vaso e inversamente proporcional ao
comprimento do vaso e a viscosidade do sangue.

REGULACAO DO FLUXO SANGUINE°
PE LOS TECIDOS

•

As Arteriolas como os Principais
Reguladores do Fluxo
Sangijfneo

A intensidade do fluxo sanguineo por urn determi-
nado tecido e controlada, em sua maior parte, por
suas arterfolas. Existem tres razOes distintas para isso.

Fluxo Sangiltheo

Resistencia =

■
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Primeiro, aproximadamente, cerca da metade de
toda a resistencia ao fluxo sangdineo na circulago
sisternica fica situada nas arteriolas, o que pode ser
entendido pelo estudo cuidadoso da Fig. 17-8. Essa
figura mostra as .dimensOes extremamente diminutas
do vaso por onde vai se dar o fluxo, o que confere a
esse tipo de vaso sua elevada resistencia. Por conse-
guinte, qualquer variago do dia-metro arteriolar, por
menor que seja, pode alterar a resistencia total ao
fluxo por determinado tecido corn muito mais inten -
sidade do que variago semelhante em outro tipo de
vaso.

Segundo, as arteriolas possuem uma parede mus-
cular muito forte, constituida de modo tal que seu
diametro pode variar de 3 a 5 vezes: Lembrando de
novo que a resistencia 6 inversamente proporcional a
quarta potencia do didmetro do vaso, imediatamente
fica Obvio que a resistencia ao fluxo sangUineo pelas
arterfolas pode variar em centenas de vezes e ate em
milhares de vezes pelo simples relaxamento ou con-
trago do mdkulo liso de suas. paredes.

Terceiro, as paredes corn mdsculo liso das arte-
riolas respondem a. dois tipos diferentes de estimulos
que regulam o fluxo sangiitheo. Em primeiro lugar,
respondem necessidades locals dos tecidos para au-
mentar o fluxo sangtitheo quando o suprimento de
nutrientes para esses tecidos cal a valores muito
baixos e, de modo inverso, a diminuir esse fluxo
quando o suprimento desses nutrientes for excessivo.
Esse mecanismo 6 chamado de auto-regulacdo. Em•
segundo lugar, os sinais nervosos autonOmicos, em
particular, os sinais simpdticos, tem efeito profundo
sobre o grau de contrago das arteriolas.

Auto-Regulac5o do Fluxo Sangfirneo —
Papel do Oxige:nio

A expressdo auto-regulago significa o ajuste automd-
tico do fluxo sangUineo por determinado tecido as
suas necessidades. Na maioria dos casos, a necessidade
do tecido 6 por nutrigo, mas, em certas situacaes,
outros fatores, que dependem do fluxo sangtiineo,
podem ser mais necessarios do que a nutrigo. Por
exemplo, nos rins, a necessidade de excrecda dos pro-
dutos finais do metabolismo e de eletrOlitos 6 prepo-
tente, com as concentracC5es dessas substancias no
sangue tendo papel crucial no controle do fluxo san-
Odle° renal. No cerebro, 6 essencial que a concentra-

. cdo do gds carbOnico permaneca muito constante, vis-
to que a reatividade das celulas cerebrais aumenta e
diminui corn a concentrago de gas carbOnico; nesse
tecido, a intensidade do fluxo sangiinteo a determi-
nada,,principalmente,.pela necessidade de remogo do
gds carbOnico.

Entretanto, na maioria dos tecidos, o estimulo
mais potente para a auto-regulacd° parece ser a ne-
cessidade do tecido pelo nutriente oxigenio. Por
exemplo, se urn tecido fica mais ativo que o comum,
a' necessidade de oxigenio pode aumentar de 5 a 10
vezes, corn o fluxo sangtiineo aumentando, de forma
automitica, para suprir esse oxigenio adicional.

Mecanismo pelo qual a Deficiincia de Oxignio
Provoca Dilatacgo Arteriolar. Embora saibamos que
o fluxo sangiiineo pela maioria dos tecidos seja con-
tralado em fungaa de suas necessidades de oxigenio,
ainda nao corihecemos o mecanismo preciso de como
a necessidade de oxigenio pode modificar o grau
constricaa vascular. Existem duas teorias basicas para
explicar a vasodilatacaa arteriolar em resposta a ne-
cessidade de oxigenio pelos tecidos. Uma delas, a teo-
ria da "demanda de oxigenio", a mostrada na Fig.
17-9. Ai 6 mostrado que as celulas teciduais ficam
situadas muito prOximas. as arteriolas; em competi-
cso corn essas mesmas arteriolas por oxigenio, repre-
sentado, nessa figura, por . pequenos pontos. g admi-
tido que o mdsculo liso da parede arteriolar necessi-
ta de oxigenio para contrair. Caso o suprimento de
oxigenio diminua, as celulas do tecido vd° provocar
a deplecffo do oxigenio; portanto., os vasos, simples-
mente, dilatariam devido a ndO terem recebido oxi-
genio suficiente para a sua contracdO. Se os tecidos
vao utilizar quantidade aumentada de oxigenio, a
quantidade de oxigenio disponivel para as arteriolas
iria de novo diminuir, o que tambêm causaria aumen-
to do fluxo sangiiineo. 0 aumento resultante do
fluxo sangdineo, com transporte de mais oxigenio
para os tecidos, faria corn que a concentracao de oxi-
genio nos tecidos aumentasse, de volta a um valor
normal.

Outra teoria 6 a de que a falta de oxigenio provo-
caria a formacao de substdncias vasodilatadoras pelos
tecidos. Isto d, a disponibilidade diminulda de oxigd-

VEIA

Figura 17-8. Esquema demonstrativo do calibre minimo das
arterfolas, em relagg.o ao restante do sistema vascular, o que
explica sua imensa resistencia.
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em perfodo de meses, o que demonstra que esse
mecanismo vascular a longo prazo participa da auto-
regulacab do fluxo sangtifneo, em resposta as necessi-
dades dos tecidos..

Para definir esse mecanismo de outro modo, a
longo prazo, a maior parte dos tecidos do corpo ten
tam ajustar suas vascularizacOes — o ntimero verdadei-
ro de seus vasos sangiifneos —as suas necessidades de
nutrientes.

Controle Nervoso do Fluxo Sangiiineo

ra 17 -9. Mecanismo proposto para a auto-regulacd'o.

IQ .pata. os sisternas metabdlic.os das cAulas, teorica-
Merite, 'faria corn que essas cegulas liberassem urn
onipOSto (ou compostos) quimico que atuaria dire-

tamente sobre os vasos sangiiineos, causando vaso-
dilatacdo ativa. 0 vasodilatador mais provdvel 6 a
adenOsina , substdncia que sempre 6 liberada por ce-
lulas ativas ou por celulas hip6xicas. Entretan-

VdriOs outros compostos tem sido sugeridos ou in-
dicados como agentes vasodilatadores; entre des po-
deth::Ser citados a histamine, o acido ldctico , o gas
carbOnigo e os ions potdssio , todos eles sabidos como
ssendO: , liberados por tecidos hiperativos e, tambem,
cptho: produtores de algum grau de vasodilatacdo das
arterfolas.

Auto-Regulacdo a Longo Prazo. Se as necessi-
dades de oxigenio e de outros nutrientes pelos tecidos
sdo, maiores do que as que podem ser supridas pelo
mecanismo agudo de auto-regulacaO, outro meca-
nismo de auto-regula0o, desta vez a longo prazo,
precisando de varias semanas a meses para se desen-
Volver, pode causar aumento adicional do fluxo san-
giii'neo. Esse mecanismo faz corn que o mimero real
de vasos satigiiineos aumente, bem como provoca a
dilatactio dos preexistentes. Por exemplo, quando urn
vaso sangiifneo, como um vaso coronariano do cora-

fica parcialmente oclufdo, vasos de neoformag.o
crescem na e para a area de liascularizacaO deficiente,
fazendo corn que a vascularizaca-o sangtifnea, muitas
vezes, retorne ao normal dentro de algumas semanas.
De igual modo, se a pessoa atinge altitude mato ele-
vada, permanecendo of por varios meses, gradualmen-
te ire apresentar vasos sangtifneos muito dilatados,
bem como rnimero total aumentado de vasos san-
gilineos em todos os tecidos, o que permite suprir
esses tecidos corn maiores quantidades de oxignio.
De modo inverso, quando retorna .ao nivel do mar,
alguns de seus vasos sangiitheos chegam a desaparecer

Todas as arterias, as arterfolas e as veias da circulago
sistdmica recebem nervos simpaticos, como é mostra-
do na Fig. 17-10. A estimulacdo desses nervos simpa-
ticos produz efeitos de maior intensidade sobre as ar-
terfolas e sobre as veias e, corn menor intensidade, nas
art6rias: em todos esses vasos, o efeito 6 constritor.

Tanus Vasoconstritor dos Vasos Sistelnicos. -Os
nervos vasoconstritores simpaticos, normalmente,
transmitem fluxo continuo de impulsos para os vasos
sangiitheos, fazendo corn que esses vasos permanecam
sempre ern estado moderado de vasoconstrigdo. Esse •
6 o tOnus vasomotor. Entao, quando o sistema ner-
voso simpatico 6 chamado a fazer corn que esses vasos
tenham grau de constrigo maior do que o normal,
isso 6 realizado pelo aumento do mimero de impulsos
simpaticos, acima do normal. E o mecanismo para a
vasodilatago pelo sistema nervoso simpatico 6, sim-
plesmente, a reducdo do annero de impulsos ate
valor abaixo do normal. Desse modo, o sistema simpa-
tico pode produzir tanto vasoconstricdo como vasodi-
latacdo. Por conseguinte, ndo sao necessarios nervos
especiais para causar vasodilatago em quase todos os
territOrios circulatdrios.

Importancia do Controle Nervoso dos Vasos San-
giifneos. Contrastando corn o papel da auto-regu-
Ina), o controle nervoso dos vasos sangiiineos na-o
esta, em geral, relacionado a oferta de nutrientes para
os tecidos. Pelo contrario, o controle nervoso esta re-
lacionado corn a distrilMicdo de sangue aos principais
setores do organism°. Por exemplo, quando uma pes-

Figura 17-10. Inervaca-o do sistema vascular periferico, mos-
trando, em especial, a abundante inervagao das arterfolas.
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soa faz exercfcios, os milsculos tem necessidade de
urn tal aumento do fluxo sangilineo que o coracab,
muitas vezes, nab pode bombear quantidade adequa-
da de sangue pelos vasos musculares dilatados e, ao
mesmo tempo, tambem pelos vasos da pele, dos rins
e do tubo gastrintestinal, areas que, normalmente,
recebem tres quartos do debit° cardiac° total. Por-
tanto, durante o exercfcio, os impulsos simpaticos
produzem vasoconstricao nessas areas. Mas, ao
mesmo tempo, os vasos , musculares ficam dilatados
por nab dos mecanismos locals de vasodilatacab dos
mfisculos, em sua maior parte, desencadeados pelo
use extremamente aumentado de oxigenio pelo
milsculo exercndo. Como resultado, uma parte ma-
joritaria .do fluxo sangilineo total 4 desviada para os
müsculos, o que permite atividade muscular muito
mais intensa . da que seria possfvel em outras con-

- rlicOes.
0 sistema nervoso simpatico tambem pode provo-

car o desvio de grandes quantidades do fluxo sangiif-
neo para a pele, a fim de regular a temperatura cor-
poral. Quando a temperatura corporal aumentar de-
masiadamente, a diminuicab da estimulacab simpati-
ca dilata as arterfolas da pele e aumenta o fluxo de
sangue aquecido para a pele; isso faz .com que au-
mente a perda de calor, o que ocorre ate que a tern-
peratura retorne ao normal. Por outro lado, quando
a .temperatura corporal cai abaixo, da normal, ocorre
vasoconstricao por acao simpatica nos vasos cutaneos,
o que reduz o fluxo sangiitheo para essa regiao e a
temperatura corporal sobe ate o normal.

Veias,venulas e seios venosos 50%

Figura 17 -11. Distribuicad do volume de sangue nas diversas
panes do sistema circulatOrio.

0 SISTEMA CIRCULATORIO '

Urn terceiro exemplo da importancia da regulacab
nervosa do fluxo sangiiineo ocorre quando o sistema
circulatOrio estd tab lesado que o coracab hombeia
quantidade insuficiente de sangue para suprir todos os
territ6rios do corpo. lqessas condicOes, a estimulacao
simpatica promove vasoconstricao em areas menos vi-
tals como a pele, os minculos e o intestino; os Orgos
vitals, como o cerebro e o coracab continuam a rece-
ber um fluxo sangiifneo adequado.

E, finalmente, o controle nervoso das arterfolas
desempenha papel muito importante na regulago re-
flexa da pressab arterial. Esse efeito 6 tab importante
que serf discutido em detalhe no Cap. 19. De forma
sumaria, quando a pressab arterial comeca a cair,
corpo resultado de hernorragia, ou de lesab cardfaca
ou de qualquer outra causa, os detectores presso-
sensfveis localizados nas paredes de varias arterias de
grande calibre — os baroceptores — notam a queda da
pressao arterial e transmitem sinais para o cerebro.
0 cerebro, por sua vez, transmite, por mecanismos
reflexos, sinais nervosos para o coracab, que aumen-
tam a atividade cardfaca, e para as arterfolas de todo
o corpo, causando vasoconstricao, o que faz corn que
a pressab arterial aumente ate seu valor normal.

DISTRIBUICAO DO VOLUME DE
SANGUE NO CORPO

A Fig. 17-11 mostra as porcentagens aproximadas do
volume sangiltheo total nos diversos territOrios do
sistema circulatOrio. g evidente dessa figura que cerca
de tres quartos desse volume total ficam na circula
cab sistemica, corn o quarto restante no coracao e na
circulacao pulmonar. Tambem, uma proporcao muito
maior do sangue fica nas veias do que nas arterias. Por
exemplo, as arterias da circulago sistemica contem
apenas 13% do sangue total, enquanto as veias, as ve-
nulas e os seios venosos contem, aproximadamente,
50%. As arterfolas e os capilares, apesar de sua imen-
sa importancia para a circulacab, contem apenas al-
guns poucos por cento de sangue.

ReservatOrios de. Sangue —o Suprimento
de Reserva de Sangue

Quando o volume de sangue no coracab e nos vasos
sangilineos perifericos fica muito reduzido, de modo
que os vasos nab mais ficam adequadarnente cheios, o
sangue nab consegue circular normalmente pelos teci-
dos. Por essa razao, e importante que exists um supri-
mento adicional de •sangue. Todo o territOrio venoso
funciona como urn reservatOrio de sangue, pois as
veias exibem uma qualidade plastica que faz corn que
suas paredes contraiam e relaxem em resposta a quan-
tidade de sangue presente na circulacab. Tambem, as
veias recebem nervos simpaticos, de modo que a qual-
quer momento em que os tecidos comecem a softer
por falta de fluxo sangillneo, reflexos nervosos fazem
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corn que urn grande mImero de impulsos simpaticos
atinja as veias, fazendo com que contraiam, o que
transfere sangue para o corago e para os outros va-
sos g , principalmente, essa qualidade de expanao e
de contrago que protege a circulacd-o contra os efei-
tos desastrosos da perda sangilinea.

Determinados territ6rios do sistema venoso que
sao particularmente importantes para o armazena-
mento de sangue constituem os reservatOrios venosos.
Sao os seguintes:

Primeiro, as grandes veias da regicio abdominal sffo
muito distensiveis e, portanto, contem, em condicOes
normais, quantidades imensas de sangue de reserva.
Podem contrair quando esse sangue d necessario em
outros territdrios circulat6rios.

Segundo, os seios venosos do figado podem expan-
dir-se ou contrair-se, de modo muito intenso, de for-
ma que o figado pode conter, em certas condicOes,
at6 1,5 litro de sangue e, em outras, apenas algumas
poucas centenas de mililitros.

Terceiro , o bac° normalmente cont6m cerca de
200 ml de sangue, mas pode expandir -se ate conter.
cerca de 1 litro, ou pode contrair-se ate conter ape-
nas 50 ml.

Os plexos venosos da pele sao urn quarto e impor-
tante reservatOrio de sangue. Normahnente, o sangue
desses plexos 6 usado na regulacd° da temperatura do
corpo — quanto mais intenso for o fluxo de sangue
por esses plexos, maior serf a perda de calor. Entre-
tanto, quando os Orgaos vitals necessitam de quanti-
dade adicional de fluxo sangilineo , o sistema nervoso
simpatico pode, de modo acentuado, contrair os ple-
xos venosos da pele, transferindo o sangue armazena-
do Ora o canal principal de fluxo.

Um quinto reservatdrio de sangue d representado
pelos vasos pulmonares. Aproximadamente 12% do
sangue ficam normalmente contidos na circulacd°
pulmonar, mas grande parte desse sangue pode ser
deslocado para outras regioes da circulaca°, sem corn-
prometer a funca° dos pulmOes. Por conseguinte, os
pulmOes tamb6m atuam como urn reservatOrio de
sangue, utilizavel nos momentos de necessidade.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva os metodos para a medida do fluxo sangilineo.
2. Descreva os metodos para a medida da pressa-o arterial...
3. Como é calculada a resistencia ao fluxo sangiiineo?
4. Por que a que o diSmetro de um vaso desempenha papel •

tab importante na determinagdo da resist6ncia vascular?

5. Se a presao sangiiinea fica reduzida a metade da normal,
mas o diametro do vaso é, ao mesmo tempo aumentado
ate o dobro do normal, o que a que vai acontecer ao fluxo
sangiiiheo por esse vaso?

6. Explique por que as arterfolas s'ao os principals regula-
dotes do fluxo sangiiineo.

7. 0 que a que se quer dizer corn auto-regulagffo do fluxo
sangiiineo? Explique seu significado bem como a impor-
tan.cia do oxigenio para esse mecanismo.

8. Discuta o papel do sistema nervoso simpatico no controle
do fluxo sangilineo local em todo o corpo.

9. Enumere os principals reservat6rios de sangue do corpo.
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TerritOrios Especiais do

Sistema CirculatOrio

Resu mo

0 sistema vascular, em cada &gab do corpo, 6 especificamente adaptado para atender as
furVes do &g o. As caracteristicas do fluxo sanguineo, em alguns dos mais importantes
territdrios especiais da circulaca'o, sa° as seguintes:
1. F7uxo Sanguineo Coronariano. 0 coraca-o, como todos os outros musculos do corpo,

riecessita de fluxo sanguineo nutridor; esse fluxo 6 suprido pelos vasos sanguineos co-
ronarianos. Duas art6rias coronarianas, a corondria direita e a corondria esquerda tern
origem na base da aorta, imediatamente a frente da valvula aOrtica. Cerca de 85% do
fluxo coronariano passam para o ventriculo esquerdo, visto que o mrisculo desse ven-
triculo bem mais volumoso , necessitando de muito mais nutrigab do que o musculo
do ventriculo direito. A intensidade do .fluxo sanguineo pelos •vasos coronarianos
controlada, principalmente, pelo mecanismo de auto-regulacdo Isto 6, quando o cora-
co  demasiadamente, utilizando quantidades excessivas de oxigenio e de ou-
tros nutrientes, os vasos coronarianos, dilatam de forma autornatica, o que permite o
suprimento de nutrientes para manter o trabalho adicional que esta sendo executado
pelo coracgo.

2. Fluxo.Sanguineo Muscular. Muito embora os mtisculos esquel6ticos formem quase
que 40% da rnassa corporal, seu fluxo sanguineo total, nas condiVies de repouso , 6 de
apenas 1 litrolmin. Entretanto, durante o exercicio, esse fluxo pode aumentar ate cer-
ca de 20 litros/rnin ou mais. Assim, o fluxo sanguineo muscular a extremamente
vet e esta relacionado, quase que de forma total, a necessidade aumentada de nutrien-
tes desses rnirsculos, durante sua atividade, em especial, por oxigenio. Na verdade, o
fluxo sanguineo d quase que diretamente relacionado a utilizacifo de oxigenio pelos
masculos, o que representa urn dos principals mecanismos de regulacfo do fluxo san-
giltheo, como foi discutido no capitulo precedents.

3. Fluxo Sanguineo Cerebral. 0 fluxo sanguineo total para o cerebro 6, em mddia, de
700 ml/min. Essa intensidade de fluxo permanece relativamente constante na maioria
das condicOes, o que favorece a rnanutencdo de concentracaes constantes de nutrien-
tes e de ions nos liquidos que banham as celulas cerebrais. Os tres fatores que tern
maior iinportincia para o controle do fluxo sanguineo cerebral sd° as concentracCies
cerebrais de (1) gas carbonico, (2) oxigenio e (3) ions hidrogénio. 0 fluxo sanguineo
aumenta sempre que a necessario oxigenio e, tambem, aumenta sempre que for preciso
transportar gas carbOnico ou ions hidrogenio em excesso, quando esse excesso ocorrer
no cerebro.

4. arculacdo Porta e Fluxo Sanguineo Hepdtico. Quase todo o sangue venoso que dre-
na o tubo gastrintestinal passa, primeiro, pela veia porta e, em seguida, por extensa re-
de de diminutos seios hepaticos do figado, antes de atingir a veia cava inferior. 0 san-
gue que vem do tubo gastrintestinal cont6m grandes quantidades de substancias deri-
vadas dos alimentos, que foram absorvidos pelo intestino, em especial, glicose e muitos
aminodcidos. Revestindo os seios hepaticos em todas as suas faces existem paredes con-
tinuo de cdulas hepaticas, que captam a maior parte das substancias derivadas dos ali-
mentos, armazenando-as temporariamente. Esses nutrientes s'ao, posteriormente, libe-
rados para o sangue, no intervalo entre as refeicOes, de modo a existir sempre fluxo
constante de nutrientes para os tecidos.
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5. Fluxo Sangatheo Cutdneo. Nas condiccies normais, rdo mais que um decimo do san-
gue que flui pela pele serve para a funcab de nutricab dessa pele.. Pelo contrario, a
maior parte desse fluxo atende ao mecanismo de controle da temperatura corporal.
Para esse fim, a pele possui extensos plexos venosos situados alguns poucos milfmetros
abaixo da superffcie cutdnea. Quando as pequenas artdrias, que suprern de sangue esses
plexos, estae dilatadas, grandes quantidades de sangue aquecido fluem para esses ple-
xos, vindos da parte central do corpo, e esse sangue d resfriado na pele, antes de ser de-
volvido a,parte central do corpo. Centros nervosos do cdrebro controlam a intensidade
do fluxo cutaneo, a fim de manter constante a temperatura corporal. Quando o corpo
esta frio, quase nenhum sangue flui para a pele, de modo que apenas quantidades mf-
nimas de calor corporal sao perdidas. Mas, quando o corpo esta aquecido, ate 2 a 3 li-
tres/Min de sangue podem fluir pela pele, corn perda de quantidades imensas de calor.

Embora a maioria dos territOries circulat6rios tenha
Organizagae semelhante, alguns setores possuem ne-
cessidades e funcaes circulatOrias especificas. Neste

4oftulo, discutiremos come ocorre o fluxo sangfif-
nee em alguns sistemas vasculares especiais, incluin-
do (1) o fluxo coronariano no corago, (2) o fluxo
muscular, em especial, durante o exeracio, (3) o flu-
xe cerebral, (4) o fluxo gastrintestinal e hepdtico,
e (5) o fluxo cutaneo.

CIRCULAQA0 CORONARIANA

Ao contrario do que seria esperado, o sangue nab pas-
sa diretamente das camaras cardfacas para o mtisculo.
Pelo contrdrio, o corago dispde de suprimento vas-
cular especial, mostrado na Fig. 18-1. Duas pequenas
artdrias, chamadas de corondrias direita e esqUerda ,
tern .origem na aorta, diretamente acima da valvula
aOrtica. 0 sangue flui por esses vasos para ramos que
eassam pela superficie externa do coracao .e, em se-
2uida, para artdrias de menor calibre e para capila-
res no interior do mdsculo cardiac°, ate que atingem
o atrio direito, por meio de urn grande vase venoso,
bastante calibroso,o.seio corondrio.

FLUXO DE SANGUE PE LOS
VASOS CORONARIOS

A quantidade de sangue que flui pelo leito corona-
riano, a cadaminuto, e de, aproximadamente, 225 nil,
o que representa cerca de 4 a 5% de todo o sangue
bombeado pelo coracae.

Em contraste corn o fluxo de sangue por outros
territOrios da circulago, o fluxo, na maior parte dos
vases coronarianos a maior na diastole do que durante
a sfstole. A raza0 para isso é que a contracab sist6lica
do mitsculo cardfaco comprime os vases coronarios,
a partir do ponto em que esses vasos penetram na
parede muscular do corago. Essa compressa-O oclui
total ou parcialmente esses vasos durante o curto pe-
riod° da sfstole, embora essa compressab nffo ocorra
na diastole. Portanto, a intensidade do fluxo corona-
riano é determinada, primariamente, pelo valor dias-
tOlico da pressao arterial, de maior importa'ncia que a
pressae media ou a pressa'o sist6lica. Isso tern impor-
tancia em ggumas doencas circulatOrias, em que a
pressffo diast6lica fica muito diminufda. Por exem-
plo, na insuficiencia aertica, a valvula aOrtica d des-
truMa, o que permite que o sangue reflua da aorta

•para o ventricule . durante a diastole, o que faz com
que a pressae diastelica na aorta caia a valores muito
baixos, o que diminui, de forma acentuada, o fluxo
sangUineo para o corago.

Regulacao do Fluxo Coronariano. 0 fluxo san-
gUineo pelas corondrias a regulado, principalmente,
em proporgae a necessidade de nutricae do corago.
Por exemplo, quando o corago estd bombeando mui-
to intensamente, durante o exercfcio, para suprir o
fluxo sangUfneo necessario para a atividade dos mils-
cubes esqueleticos, o fluxo coronariano tambem au-
menta, ate 3 a 4 vezes. 0 mecanismo mais importante
para a sua regulacae e o de auto -regulacdo ,jd discuti-
do no Cap. 17. 1st° e, quando a necessidade metab6-
lica de nutrientes —especialmente, de oxigenio —fica
maior do que a quantidade que é suprida, as arte-
rfolas, de modo automatic°, dilatam. Como resul-
tado, o fluxo de sangue pelo leito coronariano aumen-
ta ate que a intensidade da nutricTo do corago fique
ajustada ao nivel da atividade cardfaca.

Arteria
coronana

direita



234

0 sistema nervoso auton6mico tambem participa,
embora de forma minoritaria, no controle do fluxo
coronariano. A atividade simpatica aumentada provo-
ca a intensificacao do fluxo, enquanto que a diminui-
cffo da atividade simpatica reduz esse fluxo. Entretan-
to, a maior parte desse efeito results- do fato de que a
atividade simpatica aumenta, de forma desmesurada,
o grau de atividade do imisculo cardlaco e isso, por
sua vez, aumenta o fluxo coronariano pelo mecanis-
mo de auto-regWago ja descrito. 0 controle neural
do fluxo coronariano tern, relativamente, pouca im-
portancia em comparacgo corn o mecanismo de auto-
regulacio do fluxo.

OCLUSAO CORONARIANA E 0 ATAQUE
CARDIACO — ATEROSCLEROSE

Cerca de um tereo de todas as pessoas das sociedades
afluentes da cultura ocidental morrem por oclusao
coronariana. E, em quase todos os casos, a oclusao co,
rcinariana 6 o resultado de aterosclerose, que 6 uma
doenea degenerativa das arterias, Oausada pelo desen-
volvimento de depdsitos gordurosos e fibrOticos nas
paredes arterials. As arterias coronatias sdo particular-
xnente suseetiveis a essa doenea.

Em seus estagios iniciais, acredita-se que a arte-
riosCierose decorra de lea() ou degeneraedo modera-
da nas c6lulas endoteliais muito delgadas que reves-
tem a superffcie interna das arterias. A lesao da c6lula

por sua vez, produz efeito duplo: (1) as
c6lulas musculares lisas .que ficam abaixo das cdlulas
endoteliais comecarn a se replicas e a fazer saliencia
contra o revestimento endotelial; (2) substdricias gor-
durosas, em especial, o colesterol, comecam a se de-
poSitar . entre e nas celulas musculares lisas em replica-
ab. , A combinacab do crescimento exagerado dessas

celulis com a deposicab de colesterol determina o
aparecimento de lesao lipofibrOtica — a placa ateros-
clerotica — que acaba por fazer protruao no lumen
arterial, impedindo o fluxo sangtitheo; Durante anos,
as dimensOes dessa placa aumentam gradativamente,
provocando o estreitamento progressivo do lumen
vascular. Na aterosclerose muito avancada, muitas
dessas, placas ficam calcificadas. Esse desenvolvimento
de placas calcificadas corn crescimento excessivo de
tecido fibroso nas paredes arteriais da aos estagios tar-
dios dessa doenea o nome de arteriosclerose, que
significa "endurecimento" das arterias.

A oclusao coronariana pode ser resultante da ate-
rosclerose por dois mecanismos:

1. 0 estreitamento progressivo das arterias corona-
lianas pode produzir, gradativamente, fluxo cada
vez menor de sangue para o corago, corn a oclu-
sao eventual de urn ou de mais de um dos grandes
vasos corondrios. Ate certo ponto, isso acontece
em todas as pessoas corn mais idade, levando
reducffb progressiva do que 6 chamado de reserva
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coronariana, istO 6, reducao do film coronariano
que pode ser suprido quando a atividade intensa
do corago — como durante o exercfcio — exige
fluxo muito aumentado.

2. 0 Segundo mecanismo pelo qual a aterosclerose
causa a debilidade cardfaca 6 por causar a oclusao
coronariana aguda, condigo conhecida comp.
"ataque cardiaco" (tamb6m chamado de enfarte).
Essa oclusao ocorre, quase que invariavelmente no
ponto da art6ria coronariana onde existe protrusao
de placa arteriosclerOtica no fluxo de sangue, for-
mando superficie aspera que permite a formago
de coagillo sangiiineo. Urn desses coagulos pode
crescer, em poucas horas, o suficiente para causar
a oclusdo completa do vaso. Ou, em outras circuns-
tancias, urn coagulo pode formar em placa de um
dos vasos coronarianos de maior calibre, e, quando
se solta, flui levado pelo sangue para um vaso de
menor calibre, onde causa oclusao completa, o que
ocorre dentro de segundos.

Quando ocorre oclusao coronariana aguda, o mds-
culo situado para al6m do ponto de oclusao fica is-
quernico , o que significa que o fluxo de sangue 6 insti-
ficiente para assegurar a nutricao adequada. Dentro
de 30 segundos a urn minuto , urn nnisculo que esteja
completamente isquémico fica nab .funcional e a pes-
soa pode morrer dentro de minutos. Mas, se a area.
que foi afetada do mtsculo cardiac° for pequena, e,
em especial, se nab atinge a parede do ventriculo
querdo, o ataque cardiac° causa apenas debilidade
cardfaca parcial, corn o paciente se recuperando den-
tro de algumas semanas a meses, devido a dilatagab
dos vasos coronarianos restantes e, ate mesmo, do de-
senvolvimento de novos vasos de pequeno calibre na
area lesada de mtscu1o. A recuperacab 6, algumas ve
zes, completa, mas, em outras, apenas parcial.

Condiyies que Predispoem aos Ataques Car-
dfacos. Nos ultimos anos, houve intensificacab das
pesquisas dirigidas a melhor compreensao dos ata-
ques cardiacos e, atualmente, conhecemos alguns dos
fatores definidos que predispOem a aterosclerose e
oclusao coronariana. Os mais importantes deles sao:

. Obesidade e dieta que contenha quantidades ex-
cessivas de gordura e de colesterol. Os estudos ex-
perimentais tem mostrado que as gorduras com
alto teor de gorduras saturadas (gorduras que con -
tem quantidades excessivas de atomos de hidroge-
nio) tem muito mais probabilidade de produzirem
depOsitos de colesterol nas paredes arteriais do que
as dietas contendo, majoritariamente, .gorduras
nao -saturadas

. Pessoas que fumam cigarros tem probabilidade
duas vezes maior para sofrer ataques cardfacos le-
tais do que as pessoas que nab fumam. A razab
pela qual o fumo provoca essa predisposicab nab 6
totalmente conhecida. Poderia ser o resultado de
espasmo dos vasos corondrios, que ocorre pelo ato
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de fumar, ou por deft() de substancias lesivas na
fumaca, como o monóxido de carbono, ou da pre-
senga de substancias tOxicas nessa mesma fumaca.
Ndo impottando a causa, a condenago estatistica
da prdtica de fumar, como agente causal dos ata-
ques cardfacos, 6 muito nftida.

3. A falta de exercicio tamb6m predisp5e aos ataques
cardfacos. A maioria, das pessoas acredita que essa
predisposigo resulte da deposigo excessiva de
gordura nas art6rias de pessoas que nab se exerci-
tam, devido ao fato de que essas pessoas, simples-
mente, nda quennam a totalidade das substdncias
gordurosas que comem, quando ndo se exercitam.
Mas, tamb6m, poderia ser que alguns dos hormd-
nios secretados durante o exercicio, ajudariam, de
algum modo, a reduzir a deposigo de substancias
gordurosas nas paredes arteriais.
0 honn6nio sexual masculino testosterona tern
efeito bastante potente de aumentar o teor de gor-
dura circulante no sangue e, tamb6m, de provocar
a deposigo excessiva de placas aterosclerdticas.
Isso explica a incidencia extrentamente elevada de.
ataques cardfacos em homens, nas faixas etarias
compreendidas entre o inicio da vida adulta ate
d meia-idade, que 6 cerca de quatro vezes maior do
que em mulheres de mesma idade. Entretanto, na
velhice, quando o teor circulante de testosterona
fica muito diminufdo, a incidancia dos ataques car-
dfacos cai a valor proximo do observado em mu-
lheres.
A tendencia aos ataques cardtacos d muito here-
ditdria. Isto 6, os ataques cardfacos tendem a ocor-
rer em pessoas de -determinadas Isso e o
resultado, principalmente, das diferentes capacida-
des de transporte sangiiineo de gorduras pelas pes-
soas. Quando os mecanismos de transporte nab
funcionam de forma adequada, quantidades exces-
sivas de colesterol sao depositadas nas paredes
vasculares.
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Intensidade do Fluxo Sangilineo
nos Mdsculos

Durante o repouso, o fluxo sangiifneo em müsculos
esqueleticos e, em media, de 3 a 4 ml/min por 100 g
de mfisculo. Entretanto, durante o exercicio exte-
nuante, essa intensidade pode aumentar de 15 a 25
vezes, atingindo valores de 50 a 80 ml/100 g de mils-
culo.

Fluxo Intermitente Durante a Contracfo Mus-
cular. A Fig. 18-2 mostra urn estudo das variac5es
do fluxo sangilfneo nos mfisculos da barriga da pema
humana, durante contraOes ritmicas intensas. Deve
ser notado que o fluxo aumenta e diminui corn cada
contrago muscular, diminuindo durante a fase de
contrago e aumentando nos intervalos entre as con- .
traoes. Ao t6rmino das contraoes rftmicas, a fluxo
permanece aumentado por cerca de 1 a 2 minutos,
retomando depois a seu valor normal.

A causa desse fluxo diminufdo durante a contra-
go muscular sustentada e a compressda dos vasos
sangiifneos pelo mnsculo em contrago. Durante a
contrago tetdnica forte, o fluxo sangiifneo pode ser
quase que completamente interrompido.

Abertura dos Capilares Musculares Durante o Exer-
crcio • No repouso, apenas de 20 a 25% dos capila-
res musculares estffo abertos. Mas, durante o exerci-
cio extenuante, todos os capilares ficam abertos, o
que pode ser demonstrado pelo estudo de prepara-
coes histoligicas obtidas de mfisculos sob ago de co-
rantes especiais durante o exercicio. E essa abertura
de capilares inativos que permite a maior parte do au-
mento de fluxo verificado durante o exercicio. Ao
mesmo tempo, diminui a distancia que deve ser per-
corrida pelo oxigenio e por outros nutrientes, ao di-
fundirem dos capilares para as fibras musculares.
Alem de representarem superficie muito aumentada
para a difusao de nutrientes, a partir do sangue.

FLUXO SANGUINEO NOS MUSCULOS
ESQUELETICOS E SUA
REGULAQA0 NO EXERCICIO

0 exercicio muito extenuante 6 a condigo mais es-
tressante que pode ser enfrentada pelo sistema cir-
culatdrio normal. Isso 6 verdade porque o fluxo san-
gdineo, nos mdsculos, pode aumentar mais de vinte
vezes (aumento maior do que ocorre em qualquer
outro tecido do corpo) e , tamb6m, porque existe mas-
sa muito grande de mdsculos esqueleticos no corpo. 0 .
fluxo sangdineo total pode aumentar o suficiente
para fazer corn que o de'bito cardiaco, no adulto jo-
vem normal, fique cinco vezes maior do que o normal
e, no atleta treinado, ate seis a sete vezes o normal.

10 16 18

MINUTOS

Figura 18-2. Efeitos do exercicio muscular sobre o fluxo san-
giiineo nos mUsculos da barriga da perna, durante contracOes
rftmicas. 0 fluxo sangiiineo fica muito reduzido durante as
contracaes, em comparacffo corn o medido nos intervalos en-
tre as contracOes (De Bancroft e Dornhorst: J. Physiot, 109:
402, 1949).
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Controle do Fluxo SangCline° no
Misculo Esquelêtico

Regolaciio Local. 0 enorme aumento do fluxo
sanguineo muscular que ocorre durante a atividade do
milsculo esquel6tico 6 causado, primariamente, por
efeitos locais nos mdsculos atuando difetamente so-
bre as arteriblas, para produzir vasodilatacao. Urn dos
mats importantes desses efeitos 6 a reducao do teor de
oxigenio nos tecidos musculares, visto que, durante a
atividade muscular, todos os musculos utilizam o oxi-
gado corn muita rapidez, o que reduz sua concentra-
cab nos, liquidos teciduais. Isso, por sua vez, provoca
a vasodilatacao, seja porque as paredes arteriais nab
conseguem sustentar a contracao na ausencia do oxi-
genio, seja porque a deficiencia de oxigenio provoca a
liberacab de substancias vasodilatadoras. A substancia
vasodilatadora que tern sido indiciada, corn maior fre-

- qiiencia, nos dltimos anos, tern sido a adenosina.
Outras substancias vasodilatadoras, que sab libera-

das durante a contracao muscular, incluem os ions
potissio, a acetilcolina, o trifosfato de adenosina, o
dcido ldctico e o gds carbOnico. Infelizmente, ainda
nab sabemos, em termos quantitativos, qual o papel
que cada uma delas desempenha no aumento do fluxo
sanguineo muscular, durante a atividade desses mes-
mos mdsculos.

Controle Nervoso do Fluxo Sanguineo Mus-
cular. Alm dos mecanismos reguladores locais dos
tecidos, os rmisculos esquel6ticos tambem possuem
nervos simpdticos. Entretanto, esses nervos exercem
efeitos tab diminutos sobre o fluxo sanguineo mus-
cular, em comparacao .com os dos mecanismos locais,
que usualmente, sem importancia. Seu principal
efeito 6 o de participar na regulacab da pressao arte-
rial por produzirem constricao das arteriolas, apOs
ihemorragia grave

Reajustamentos CirculatOrios Durante
o Exercicio

Tees efeitos principais que ocorrem durante o exer-
cicio sab essenciais para que o sistema circulatorio
possa suprir o enorme fluxo sanguineo necessitado
pelos mdsculos. Sao (1) a descarga simpatica em mas-
sa, (2) o aumento do debit() cardiaco e (3) o aumen-
to da pressao arterial.

Descarga Simpatica em Massa. No inicio do
exercicio, sac) transmitidos sinais do c6rebro para os
mdsculos, para determinar a contracao muscular, mas
tambern dos niveis encefdlicos mais altos para os cen-
tros vasomotores do bulbo raquidiano, para a produ-
cab de descarga simpatica em massa. Disso resultam
dois efeitos circulat6rios principais. Primeiro, o cora-
cao 6 muito estimulado para aumentar sua freqii6ncia
e sua forca de contracao. Segundo, todos os vasos san -
giiineos da circulacab perif6rica ficam fortemente
contraidos, exceto os vasos nos mdsculos em ativida-
de, que ficam muito dilatados pelos efeitos locais pro-

duzidos por esses mesmos mdsculos. Assim, o coracao
6 muito estimulado para fornecer o fluxo sanguineo
aumentado necessitado pelos mdsculos, corn reducao
temporaria do fluxo Sanguineo para as demais areas
nab-musculares do corpo, que durante certo tempo,
id° "emprestar" seu suprimento sanguineo para os
mdsculos. Contudo , dois sistemas circulatOrios, o
coronarianO e o cerebral, nab sofrem esse efeito vaso -
constritor, visto que os dois setores possuem inerva-
cab vasoconstritora muito pobre — felizmente, visto
que tanto o coracao quanto o c6rebro sat) tab essen-
ciais para o exercicio como sab os prOprios mdsculos.

Aumento do Debit° Cardiac°. 0 aumento do
debito cardiac° que ocorre durante o exercicio d re-
.sultado, principalmente, da intensa vasodilatacao lo-
cal do mdsculo ativo. Como serf explicado no
Cap. 20, em relago a teoria bdsica da regulacao do
debito cardiac°, a vasodilatacao local aumenta o re-
tomo venoso do sangue para o coracao. Por sua vez,
o coracao bombeia esse sangue adicional que retorna
imediatamente para os nnisculos, por meio das arts-
rias. Assim, 6 o grau de vasodilatacao nos prOprios
mdsculos que determina a intensidade do aumento do
debito cardiac° — atd o limite da capacidade do co-
racao em responder.

Outro fator que ajuda de muito na promocab do
grande aumento do retorno venoso 6 a forte estimu-
lag° simpatica das veias. Essa estimulacab control
todos os reservatOrios venosos de sangue, mobilizando
quantidades adicionais de sangue para diante das veias
e dirigindo-se ao coracao.

Mecanismos para o Aumento do Debit° Car-
diaco. Urn dos principais mecanismos pelo qual o
coracao aumenta seu debito durante o exercicio é o
da lei de Frank-Starling, discutido no Cap. 16. Por es-
se mecanismo, quando quantidades aumentadas de
fluxo sanguineo fluem das veias para o coracao, onde
vai dilatar suas camaros, o milsculo cardiac° contrai
corn forca aumentada, bornbeando , assirn, volume
maior de sangue a cada batimento. Entretanto, al6m
desse mecanismo cardiac° intrinseco, o coracao
tamb6m 6 estimulado pelo sistema nervoso simpatico.
Os efeitos totais sab a freqiiencia muito aumentada
(chegando, ocasionalmente, a 200 batimentos por
minuto) e a quase duplicacao da forca de contracao
do musculo cardiac°. Esses dois efeitos se combinam
para fazer corn que o coracao seja capaz de bombear
cerca de 100% mais de sangue do que seria capaz, ape-
nas pelo mecanismo de Frank-Starling.

Aumento da Pressdo Arterial. A descarga simpa-
tica em massa por todo o corpo, durante o exercicio,
bem como a resultante vasoconstricao da maioria dos
vasos sangilineos, corn excego dos vasos dos mds-
culos em atividade, quase sempre aumenta a pressdb
arterial durante o exercicio. Esse aumento pode ser
de apenas 20 mm Hg ate o maxim° de 80 mm
dependendo das condicOes em que 6 realizado o exer-
cicio. Por exemplo, quando a pessoa realiza exerci-
cio, s sob muita tensffo, mas utiliza apenas alguns
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culos, a resposta simpatica ainda ocorre em todo o
corpo, corn a vasodilatago ficando restrita a alguns
poucos mitsculos. Como resultado, o efeito final 6,
em sua maior parte, de vasoconstrigo, muitas vezes
aumentando a pressao arterial media ate valores da
ordem de 180 mm Hg.Condica° desse tipo acontece,
por exemplo, em pessoas trepadas em escada e, corn
um martelo, tentando fixar urn prego no teto. A ten-
sao  situago 6 Obvia, e o grau de vasodilatago
6 bastante moderado.

Por outro lado, quando a pessoa realiza exercicios
que envolvem todo o corpo, como corrida ou nata-

:co; o aumento da pressao arterial flea na ordem de
.20.a-40 mm Hg. A ausencia de aumento muito acen-
toad° da pressao e o resultado do grau extremo de
vaS6dilatacao, que ocorre em grandes massas de
m6Sculo.

Raramente, sa° encontradas pessoas em quem rid°
,..iste)o sistema nervoso simpatico, seja por ma-for-

ma o :congenita, seja por rernogo cirtirgica. Quando
urdi:dessas pessoas faz exercfcio, ao inves da pressao
arterial: aumentar, essa pressao, na verdade, cai e,
coMo. resultado; o debit° cardiac° apenas aumenta
unfterco do que faria nas condiceses normais.

Mportancia do Aumento da Presstio Arterial Du-
ratite b Exacta°. No atleta bem treinado, tern sido
c:ilculado que o fluxo sangiiineo muscular pode au-
men-tar ate 20 vezes. Embora a maior parte desse au-
merit° seja resultado da vasodilatago nos mtsculos
atiyos, o aumento da pressao arterial tambem desem-
penha papel importante. Se for lembrado que urn au-

da pressao nano apenas forca quantidade adi-
cional de sangue atraves do musculo, como efeito da
prOpria pressao aumentada, mas, tambem, como
resultado da dilatacao dos vasos sanguineos, pode-se

'ender como uma elevacao da pressao arterial de
apenas 20 a 40 mm Hg pode chegar a dobrar o fluxo
sarigiltheo.

comunicOnte posterior.
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g especialmente importante notar que, em animals
e nos seres humanos que nab possuem o sistema ner-
voso simpatico, a redugo da press -go  arterial que
ocorre durante o exercicio exerce forte efeito negati-
vo sobre o aumento do debito cardiac°, de ocorren-
cia normal. Nesses casos, o debito cardiac° quase
nunca pode ter aumento superior a duas vezes, ao
inves das quatro a sete vezes que ocorre quando a
pressao arterial aumenta acima do normal.

Sistema Cardiovascular como Fator Limitante do
Exercfcio Intenso. A capacidade de um atleta em
aumentar seu debito cardiac° e, consegtientemente,
em fornecer quantidades aumentadas de oxigenio e de
outros nutrientes para os mitsculos, representa o
principal fator que determina o grau de exercicio in-
tenso e prolongado que o atleta pode executor. Por
exemplo, , a velocidade que pode ser desenvolvida por
corredor de maratona a quase que diretamente pro-
porcional a sua capacidade de aumentar seu debito
cardfaco. Por conseguinte, a capacidade do sistema
circulat6rio em se .adaptar ao exercicio 6 tao impor-
tante quanto os prOprios mUsculos na determinac'ao
do limite para a realizago de trabalho muscular.

CI RCU LACÂO CEREBRAL

A Fig. 18-3 mostra um aspecto geral do sistema arte-
rial da base do cerebro, com as duas arterias verte-
brais ascendendo ao nivel do bulbo raquidiano, e as
duas arterias car6tidas internas, que atingem o cere-
bro por sua superffcie ventral. Os .ramos comunican-
tes entre essas quatro arterias principals protegem o
cerebro de lesOes, caso qualquer uma, ou .ate mesmo
duas, fiquem ocluidas. Entretanto, as pequenas arte-
rias que se espraiam por sobre a superficie do cere-
bro nab possuem ramos comunicantes entre si. Por

Figura 18-3. Circula-
cao cerebral.
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conseguinte, a. oclusgo de qualquer urn desses ramos
acarreta a destruicgo do respectivo tecido cerebral.

Fluxo Sangilineo Cerebral e sua Regulac5o

0 fluxo sanguineo total para o cerebro 6, em media,
de 700 ml/min, o que representa cerca de 14% do
sangue que e bombeado pelo coraggo.

Auto-Regulaclo do Fluxo Cerebral. 0 fluxo san-
guineo cerebral 6 melhor auto -regulado do que qual-
quer outro territ6rio do corpo, corn excecab dos rins.
Mesmo corn a pressao arterial podendo cair ate valo-
res tab bthxos quanto 40 mm Hg ou aumentar ate va-
lores da ordem de 200 . mm Hg, o fluxo sanguineo ce-
rebral nab varia mais do que por alguns .por cento.

A auto -regulacgo do fluxo sanguineo cerebral 6
repltado, principalmente, de mecanismo de auto-re-
gi ) .q

.
0 por gas carbOnico. A circulac go difere da en-

contrada nos outros tecidos por ser muito mais res-
ponsiva a concentracab de gas carbOnico do que o fa-
zem, outros tecidos. Quando essa concentracgo de gas
carbOnico aumenta acima do normal, os vasos cere-
brais dilatam e o fluxo cerebral aumenta de forma au-
tornatica. Isso, entgo, lava o gas carbOnico dos tecidos
cerebrais, o que faz corn que sua concentracgo dimi-
nua para os valores normais. De modo inverso, a con-
centracgo diminuida de gas carbOnico no cerebro re-
duz o fluxo sanguineo, o que permite que o gas car-
bOnico, que esta sendo formado nos tecidos, fique
acumulado e, portanto, aumentando ate os valores
normals.,

0 mecanismo do gas carbOnico 6 muito mais po-
tente na circulacgo cerebral, que 6 o mecanismo da
deficiencia do oxigenio para a auto-regulac go (que

mais potente na maioria dos outros tecidos) e
6, L ,Ancipalmente, devido a esse mecanismo do gas
carbOnico que o fluxo sanguineo cerebral 6 auto-re-

.gulado para manter valor quase que precisamente
constafite a maior parte do tempo. A tinica excecgo
a essa constancia do fluxo sanguineo ocorre quando
o "prOprio cerebro.flea excessivamente ativo. Nessas
condicOes, o;fluxo sanguineo pode, em raras si-
tuacOes, aumentar ate 30 a 50% acima do normal,
mas mesmo esse aumento do fluxo e uma manifes-
tacgo da auto-regulaggo, corn o fluxo aumentando
em proporcgo ao aumento da formacab de gas car-
bOnico pelo cerebro.

A intensidade invariante do fluxo sanguineo cere-
bral e muito vantajosa para a funcgo cerebral, visto
que os neurOnios nunca devem ficar exageradamente
excitaveis, nem excessivamente inibidos, se o cerebro
deve funcionar de modo adequado e, obviamente, as
variacOes do estado nutricional dos neurOnios pode -
riam, corn muita facilidade, modificar seu gran de ex-
citabilidade. Por exemplo, se a concentrac go de gds
carbOnico nos tecidos ficasse muito aumentada, os
liquidos teciduais ficariam excessivamente acidicos,
visto que o gas carbOnico reage corn a agua dos teci-

dos para formar acido carbOnico e essa acidez teci-
dual e sabida deprimir intensamente a funcao
neuronal.

Dinfirnica Venosa na Circulacffo
Cerebral

A funcgo das veias na circulaggo cerebral e algo dife-
rente da das veias do restante do corpo, porque as
veias cerebrais ngo sab colapsaveis. Existem como
seios no revestimento fibroso — a dura mdter — do
cranio, e os lados desses seios sa6 firmemente fixados
ao cranio e aos outros tecidos que nunca podem co-
lapsar integralmente. Tambem,visto que a cabeca esta
na posicgo direita na maior parte do tempo, o peso
do sangue venoso faz corn que ele se escoe muito
rapidamente para baixo, em relacgo ao cOracab,
criando semivacuo nas veias cerebrais. Se uma dessas
veias a inadvertidamente perfurada enquanto a pessoa,
esta na posicgo ereta, o . are muitas vezes aspirado,
para o sistema venoso e, ocasiorialmente, pode fluir
tffo rapidamente para o coracgo que- pode bloquear a,
acao das valvulas cardiacas e mata a pessoa. Porque as,
veias, em todas as outras partes do corpo, tem Paredes
muito delgadas e colapsam com muita facilidade sem-
pre que sofrem succgo, qualquer acgo que promova
succgo venosa tende a fechar o lumen venoso, ao,
inves de aspirar o ar.

Acidentes Vasculares
Cerebrais AVC

Quando urn vaso . sanguineo que leva sangue, para
parte importante do cerebro 6 subitamente bloqueado
ou quando urn vaso cerebral 6 rompido, diz-se que o
paciente teve urn acidente vascular cerebral, ou sim-
plesmente, um AVC. Isso representa a causa da morte
de cerca de 10% das pessoas. Em cerca de urn quarto
do total de casos, o. processo a causado por coagulo
sanguineo que se formou em placa aterosclerOtica de
uma das arterias principals. Nos outros fres quartos, a
arteria rompe devido a press go arterial muito elevada
ou porque a parede desse vaso ficou enfraquecida
pelo processo da doenca ateroscler6tica. Uma hemor-
ragia nos tecidos cerebrais comprime, muitas vezes, as
celulas neuronais o suficiente para destrui-las ou, pe-
lo 'menos, interromper seu funcionamento. Por outro
lado, nessa zona hemorragica forma-se coagulo que se
estende, em sentido retrogrado, para o interior da ar-
teria, o que bloqueia a continuidade do fluxo sangui-
neo por esse vaso. Portanto, a maior parte do tecido
nervoso morre por falta de nutricgo. Dessa forma,
sem qualquer relac go corn a causa do' acidente vas-
cular cerebral, seja por simples oclusgo vascular, seja
por hemorragia, os resultados sab, essencialmente,
iddnticos, isto é, destruica° de grande parte do pro-
prio cerebro.
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Os efeitos de urn acidente vascular cerebral depen-
dem do vaso que ficar bloqueado. Muito freqUente-
mente, o vaso atingido 6 a arteria cerebral media, que
supre a area cerebral controladora 'da fungo mus-
cular, quando a metade oposta do corpo fica parali-
sada. 0 bloqueio dos ramos posteriores da arteria
cerebral media, que supre corn sangue a area de
Wernicke (a area no lobo temporal posterior que in-
tegra os nfveis mais altos do pensamento) fart com
que a pessoa fique demente, incapaz de compreender
qualquer comunicago que the chega, ou de falar frase
coerente. 0 bloqueio da arteria cerebral posterior, por
(intro lad(); provoca cegueira parcial. 0 bloqueio das
arteries no cerebro posterior tende a causar a destrui-

. cab das vias nervosas que conectam o cerebro a me-
duld espinhal, produzindo vatios tipos de anormalida-
des, Como paralisia, perda de sensibilidade, perda de

rifffbrio etc.

FLUXO SANGUINEO NO TUBO
GASTRINTESTINAL E NO
FIGADO — 0 SISTEMA DA

I A PORTA

/S Fig. 184 mostra, de forma esquematica, o sistema
aseular do tubo gastrintestinal e do ffgado, bem
mo as veias porta. Apds o sangue ter flufdo pelos

vasos gastrintestinaii, flui para urn grupo especial de
veias, chamadas de sistema venoso porta, passando

elas para o ffgado e, nesse .Orga°, por conjunto
muito vasto de sinusOides que circulam pelo paren-
quima hepatico: os seios hepdticos. Ap6s seu transit°
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pelo ffgado, o sangue atinge diretamente a veia cava
inferior, passando por duas calibrosas veias hepdticas.

Conforme o sangue flui pelos sinusOides hepati-cos,
processado pelas celulas hepaticas de dois modos.

Primeiro, o sangue entra em contato corn celulas re-
ticuloendoteliais especiais fagoci'ticas, que revestem
os seios hepaticos — as celulas de Kupffer — capazes
de remover os detritos anormais. Essas celulas, por-
tanto, limpam o sangue intestinal antes que chegue
a circulago geral. Isso 6 muito importante porque al-
gumas das bacterias do material fecal presente no
intestino — e cujo ndmero pode chegar, em termos li-
terais, a alguns trilhöes de celulas podem atingir o
sangue porta a cada minuto. As celulas de Kupffer sffo
tao eficazes na remoOo de bacterias que, provavel-
mente, menos de uma em cada milhar passe pelo ff-
gado para, a circulaOo geral.

Segundo,. as celulas do tecido hepatic°, as celulas
hepdticas, removem os diversos nutrientes que foram
absorvidos pela circulaOo.Por exemplo, essas celulas,
normalmente, retiram dois tercos da glicose absorvida
pelo sangue porta no intestino, e ate metade das pro-
terms, antes que esse sangue atinja a circulaca° geral.
Esses nutrientes ficam armazenados nas celulas hepa-
ticas ate o momento em que sejam necessarios pelo
restante do corpo, quando scio, de novo, liberados
para o sangue, para serem usados ern outros setores.
0 armazenamento de glicose e de protefnas "tam-
pone as concentragoes sangiiineas desses nutrientes;
isto 6, impede que ocorram aumentos sribitos de suas
concentracOes sangtifneas apds uma refeigo, ou con-
centracOes muito diminufdas, durante os longos inter-
valos entre as refeicOes.

Veia
hepatica

Sinusdides
hepat'cos

Veia cave

Arteria hepatica para
tecido conjuntivo

Dinfimica Vascular
do Flux() Sangiirneo
Gastrintestinal e Porta

Veia'
Porta

kto

Vela
esplênica

Veia

 Arteria intestinal

Figura 18
.
4. CirculagOes gastrintestinal e porta.

0 fluxo de sangue por todo o tubo gastrintestinal e
pelo barn represents cerca de 21% do sangue born-
bead° . pelo coraoo. Isso 6 urn quinto de todo o fluxo
sangtifneo em repouso do corpo, cerca de 1 litrohnin.
Esse sangue, entab, flui para o sistema porta e, final-
mente, para o ffgado. Uma quantidade adicional de
sangue, cerca de 6% do sangue que 6 bombeado pelo
coracao, atinge o ffgado pela arteria hepatica, que su-
pre diretamente os tecidos do ffgado, perfazendo o
total de 27% de todo o debit° cardfaco que passa por
esse percurso. Assim, o fluxo sangiiineo pelo tubo
gastrintestinal, pelo sistema porta e pelo ffgado repre-
senta mais de urn quarto do fluxo sangiitheo normal
em repouso e, portant°, nessas cOndicbes de repouso,
esse 6 o mais importante leito vascular periferico.

Controle do Fluxo Sangdineo nos Vasos Gastrin-
testinais. Como iremos ver no Cap. 30, duas fun-
cOes do tubo gastrintestinal exigem muita intensidade
do fluxo sangtiineo. Sao (1) as contras es do mdsculo
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liso da parede do tubo gastrintestinal, responsdveis
pelos movimentos gastrintestinais, como os movimen-
tos peristalticos que propelem os alimentos ao longo
do intestino, e (2) formago das secrecOes gastrintes-
tinais, o' que demanda grande quantidade de nutrigo
para o processo secretOrio das celulas glandulares.
Quando o tubo gastrintestinal estd muito ativo, a in-
tensidade do fluxo sangtiineo aumenta na proporcab
direta, dessa atividade. Isso resulta, principalmente,
da utilizagab aumentada de oxigenio pelos tecidos,
durante essa atividade aumentada. Conforme o oxige-
nio 6 mais utilizado, pelas razOes discutidas no capi-
tulo anterior, os vasos sangufneos locals tambem
dilatam mais. Assim, o fluxo' sangiiineo no tubo gas -
trintestinal a auto-regulado em proporgab as necessi-
dades dos tecidos, do mesmo modo como 6 na maio-
ria dos, setores do corpo.

Pressao Vascular Porta e Ascite. Os vasos de pe-
no calibre no figado oferecem pequena resisten-

cia ao fluxo sangilineo, e isso faz corn que a pressao
venosa porta fique entre 8 e 10 mm Hg. Comumente ,
essa alta , pressab porta nab tem a menor importancia,
mas, quando alguma anormalidade faz corn que a
pressab venosa sistemica aumente, a pressao porta
aumenta por valor equivalente, permanecendo sempre
de 8 a 10 mm Hg acima da pressao venosa sistemica.
ConseqUentemente, o leito capilar porta 6 o primeiro
a sofrer os efeitos da alta pressao capilar, como resul-
tado da pressao venosa sistemica excessivamente ele-
vada, condigab que ocorre, com maior freqUencia,
na insuficiencia cardfaca, o que faz corn que o sangue
fique represado nas veias intestinais. A elevada pres-
sat, capilar faz corn que o liquid° passe atraves das pa-
redes capilares para os tecidos intestinais e para o es-
pago peritoneal. Alem disso, a alta pressao nos peque-
nos seios hepdticos faz corn que o liquid() extravase

)fusamente da superficie hepatica. Portanto, ao
hives da condiggo normal, de apenas 'alguns poucos
mililitros de liquid° na cavidade abdominal, muitos
litros podem ficar acumulados. Esse actimulo de li-
quid°. Mtra-abdominal 6 o que se chama de ascite.

Obstrugio Porta. Ocasionalmente, a veia porta
que drena' os intestinos e o baco, e que leva esse san-
gue para o figado, fica totalmente ocluida por codgu-
lo sangaineo volumoso. E, bem mais frequentemen-
te, os vasos hepaticos, de pequeno calibre ficam oclui-
dos ou constrangidos pela doenga alcoOlica do figado,
chamada de cirrose hepatica. Em qualquer dos casos,
a pressao venosa porta fica aumentada, o que, por sua
vez, provoca pressao capilar porta elevada, o edema
das paredes intestinais, dilatagab esplenica e ascite
(liquid° livre no abdome, algumas vezes ate mais de
20 litros).

Funciies do Baco

0 SISTEMA CI RCULATORIO

reservatOrio sangliineo. capaz de ficar dilatado em
diversas condig5es patolOgicas, podendo, entab, atin.
gir volume de 1.000 ml ou ate mais, ou de cOntrair.
ate o volume minim° de menos de 50 ml. A estrutura
interna de urn pequeno segmento do baco e mostrada
na Fig. 18-5 , onde existem vdrias arterias pequenas
dando origem a capilares na polpa do baco e, final-
mente, ligados a grandes seios venosos. 0 sangue fluff
dos seios venosos para as grandes veias circunferen-
ciais, voltando, em seguida, para a circulagab geral:
Uma grande parte do sangue, incluindo globulos vet
melhos, sai dos capilares para a polpa passando por
ela ate reentrar na circulagab geral, passando pelas
paredes dos seios venosos . Muitas vezes, grande mime-,
ro de celulas fica retido na polpa, durante essa passa
gem, enquanto que o plasma 6 devolvido a circulaga°:
Por conseguinte, o baco armazena porcentagem muito :
maior de globulos vermelhos do que de plasma,.nias;
quando contrai, as celulas sab liberadas da polpa para
voltarem a circulagab geral. Per isso. 6 que o bago,
muitas vezes, 6 chamado de reservatOrio de globulos
vermelhos, ao inves de reservatOrio geral de sangue..

Nos animais inferiores, a estimulag -ao simpatica'faz
corn que o musculo liso da cdpsula do baco contraia
o que expulsa o sangue contido nesse &gab, tanto:o
que estd retido na polpa esplenica, como o que .fica_
nos seios esplenicos. No ser human, existe muito
pouco mitsculo liso na cdpsula. Portanto, acredita4e,
que a estimulagab simpatica faz coin que o bago
mano se . esvazie de sangue, principalmente por efei-
tos constritivos diretos sobre as paredes vdsculares,'
no interior do prôprio baco.

Contragab esplenica acentuada ocorre durante o
exercfcio muscular. Os, globulos vermelhos que sob
expulsos do.baco para a circulagab participam do:
transporte de oxigenio para os mdsculos em ati-
vidade.

Fungi() Fagocitdria do Bag). Outra iinportante
funcab do baco e a de limpar o sangue. Isso e o resul-
tado de fagocitose por celulas reticuloendoteliais, que

Funcao de ReservatOrio. Como foi destacado no
Cap 17, o baco, que e parte do sistema porta, 6 urn Bloom e Fawcett: A Textbook of Histology, 0 edica-o.)

Figura 18-5. Organizacao interna do baco. (Modificado de
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revestem os seios esplehicos e que existem dispersos
por toda a polpa esplenica.

FLUX() SANGUINEO PELA PELE

O fluxo sangilineo pela pele exerce duas funcOes: a
. .primerra 6 a de regular a temperatura corporal e a se-

vrida de nutrir a prOpria pele.
Relacao do Fluxo Sangutheo Cutineo corn a Regu-

lacao da Temperatura Corporal. A Fig. 18-6 mostra
arquitetura vascular da pele: Devem ser especialmen-

,-ie notados os plexos venosos muito extensos situados
alguns poucos milimetros abaixo da superficie da
pele. A intensidade do fluxo sangilineo por esses
plexos pode variar de ate 50 vezes. Quando as arterias
que suprem sangue para esses plexos ficam contrai-
das, o fluxo sangUineo para a pele de todo o corpo
pode ficar reduzido a apenas 50 ml/min, enquanto
que as arterias dilatadas em grau maxim° permitem

-)xo de 2 a 3 litros/min.
Quando o fluxo cutaneo 6 muito rapid°, a quanti-

dade de calor transportada pelo sangue, desde as
estruturas profundas do corpo ate a sua superficie,
pode ser muito grande, corn perda de calor muito in -
tensa pela pele.. De modo inverso, quando .a quantida-
de de sangue que flui para a pele a pequena, a quanti-
dade de calor perdida pelo corpo tamb6m sera muito
pequena. Mecanismos especiais reguladores da tempe-
ratura e controlados pelo hipotOamo no cerebro,
atuantes por meio dos nervos simpaticos, podem pro-
mover tanto a contracgo Como a dilatacgo dos vasos
cutaneos, o que participa da regulacao da temperatura
corporal. Isso sera discutidO, corn muito mais dkalhe,
no Cap. 33.

Certas areas do corpo, como as mgos, os p6s e as
orelhas possuem vasos de paredes musculares muito
especiais, as anastomoses arteriovenosas , que co-
nectam diretamente as arterias as veias. Quando essas
anastomoses estao abertas (isto 6, dilatadas), o san-
gue nao passa pelo leito capilar, passando muito rapi-
damente para os plexos venosos. Por esse mecanis-
mo, as mgos, os p6s e as orelhas recebem quantidades
imensas de fluxo sangUineo, quando expostos a frio
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excessivo-, e esse fluxo sangUineo aumentado, obvia-
mente, protege esses tecidos do congelamento.

Fluxo Sangfitheo Nutritivo. Comumente, o flu-
xo sangUineo pela pele 6 cerca de 20 a 30 vezes o que
seria necessario para dar a quantidade adequada de
nutricgo para todos os tecidos da pele. Contudo,
quando a pele- fica muito fria, os mecanismos de con-
trole da temperatura corporal fazem corn que os va-
sos cutaneos fiquem contraidos, o que reduz o fluxo
sangilineo cutaneo de forma tffo acentuada que chega a
comprometer a nutricgo. E is so tambem ocorre , ocasio-
nalmente, em doencas que atingem os vasos cuta-
neos — por exemplo, na aterosclerose das arterias que
vao para a pele, em especial nas maim e nos pds.

apenas nessas condicdes que se precisa ter alguma
preocupacgo corn a vascularizag go nutridora da pele.

A Fig. 18 .6 mostra as alcas capilares que -levam
sangue para as papilas situadas abaixo da pele. 0
fluxo sangUineo nutritivo eSta sujeito aos mesmos
mecanismos auto-reguladores locais do fluxo san-
gUineo que existem nos denials territOrios do corpo.
Por exemplo, se uma pessoa comprime uma area de
pele tgo intensamente que o fluxo sangUineo para
essa area fique interrompido por completo, durante
alguns minutos, o fluxo sangUtheo, imecliatamente
ap6s a cessago da compressao, fica bem mais intenso
do que o normal, fazendo corn que essa pele fique
avermelhada durante alguns minutos. Isso, automati-
camente, compensa a deficiencia de nutrientes que
ocorreu no periodo de interrupcgo do fluxo
neo Felizmente, a pele pode suportar, por varias
horas, a falta de fluxo sangilineo, sem sofrer lesOes
serias.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique os mecanismos para a regulacao do fluxo san-
giisneo

2. Discuta a aterosclerose, suas causas predisponentes e
suas relagOes corn os ataque cardiacos.

3. Discuta as participagOes relativas dos mecanismos de re-
gulacao local e de regulagab neural do fluxo sangiiineo
para os mtisculos.

4. Como e que o corag-do aunienta seu debit° cardiac° du-
rante o exercfcio?

5. Como e que varia a presao arterial durante o exercicio?
E que importincia tern isso para o aumento do fluxo
sangilineo muscular?

6. Qual e o principal determinante para a regulagEo do flu-
xo sangiiiiieo cerebral? Qual a participagab do gas car-
bOnico nesse processo?

7. Discuta as causas dos "acidentes vasculares cerebrais".
8. Discuta o sistema dirculatOrio porta e explique sua rela-

gdb corn o ffgado.
9. Discuta o controle do fluxo sangiiineo gastrintestinal.

10. Distinga o fluxo sangiiineo cutaneo corn participacffo
no controle da temperatura corporal, do fluxo sangiii-
neo cutenao de fungab nutritiva.
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Presseio Arterial

Sistémica e Hipertensdo

Resumo

A pressao arterial 6 pulsdtil porque, a cada batimento cardiac°, umapequena quantidade
de sangue a bombeada pelo corago para a aorta. ApOs cada contracao cardiaca, a pres-
sao, nas condicOes normais, aumenta ate cerca de 120 mm Hg, que corresponde a pressao
sist6lica. Nos intervalos entre os batimentos cardfacos, visto que o sangue continua a fluir
das grandes arterias para a circulagab sistemica, a pressdb cai para cerca de 80 mm Hg, va-
lor da presser° diastOlica. 0 metodo usual para a express -do dessas pressoes 6 120180. A
pressao arterial media, que 6 o valor medio da press -do, durante todo o ciclo cardiaco, e a
pressao que determina a intensidade media do fluxo sanguineo pelos vasos sistemicos. As
pressOes medias em diferentes pontos da circulago sd°, aproximadamente, as seguintes:
na aorta: 100 mm Hg; na juncdO entre as arterias corn as arterfolas: 85 mm;Hg; na trarisi-
9d° das arterfolas para os capilares: 30 mm Hg; nas extremidades venosas dos capilares:,

as
„

10 mm Hg; e nas veias cavas, onde desaguam no , dtrio 'dlreito: 0 mm Hg.
Para assegurar que o fluxo sangiiineo na Oirculac -do giternica riao . aumente ou nu-

nua devido as presspes varidveis, a extreniamente importante que a pressao,  media
seja regulada de modo a ter valor muito cOnstante. Imo 6 conseguido por mein de urn gru-
po cornplexo de mecanismos que envolvem (1) o sistema nervoso, (2) . os rins, e (3) diver-
sos mecanismos hormonais.

1. Controle Neural. CI controle a curto prazO da pressao arterial, durante periodos de
segundos ou de minutos, 0 realizado .quase .. que integralmente r por reflexos , nervosos
Urn dos mais imp ortantes desses reflexos o reflex° barorreceptor. Quando a pressao. ar-
terial fica muito aumentada, ocorre, distensdO.e excitagdo de'receptores neurais espe-
dais, os barorreceptores, situados nas paredes da aorta e da arteria carotida intern. Esses
barorreceptores enviam sinais para o bulbo raquidiano, no tronco cerebral que, por sua
vez, envia sinais desde o bulbo, pelo sistema nervoso autonOmico, para provocar (a)
lentificago do corac-do ., (b) forca de contrago cardfaca diminufda, (c) dilatacd° das
arteriolas e (d) dilatago das grandes veias que, em conjunto, atuam no sentido de fa-
zer corn que a press-do arterial baixe ate o valor normal. Efeitos exatamente opostos
ocorrem quando a pressao arterial fica demasiadamente baixa e os barorreceptores dei-
xam de ser estimulados.

2. Controle Renal. Os rins sa-o responsaveis quase que inteiramente pelo controle a Lon-
go prazo da pressao arterial. Atuam por meio de dois mecanismos muito importantes
para o controle da pressdo arterial: um deles e o mecanismo hemodincimico , o outro e
o mecanismo hormonal, que serf descrito adiante, sob o titulo de controle hormonal.
O mecanismo hemodindmico e muito simples. Quando a pressao arterial aumenta aci-
ma do normal, a press-do excessiva nas arterias renais faz corn que o rim filtre quanti-
dades aumentadas de liquid° e, portanto, que tambem excrete quantidades aumenta-
das de agua e de sal. A perda dessa agua e desse sal diminui o volume sangilineo, o que
faz corn que a pressao retorne aos valores normais. De modo inverso, quando a pres-
sao cai abaixo do valor normal, os rins retem agua e sal ate que a pressao retorne ao
normal.

3. Controle Hormonal. Vdrios hormOnios desempenham papeis importantes no contro-
le da pressao, mas, indubitavelmente, o de maior signifIcago 6 o sistema hormonal re-
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nina-angiotensina do rim. Quando a pressao cai a valores insuficientes para manter o
fluxo sangiiineo normal pelos rins, os rins secretam a renina. Essa substancia é uma
enzima que age sobre uma das proteinas do plasma para fracionar o composto de ago
hormonal angiotensina. Por sua vez, essa angiotensina produz a contrago das arte-
rfolas de todo o corpo, o que permite que a pressao arterial aumente ate seu valor
normal.
A expressdo hipertensao significa pressao arterial elevada. Em raras ocasifies, a pressao

arterial media pode aumentar ate duas vezes o valor normal, atingindo valores ta° altos
quanto 200 mm Hg. Em alguns pacientes, a causa da hipertensao e a funcdo renal anor-
mal , o que impede a excrego renal de agua e de sal. Em outros casos, a hipertensao 6

causada por (a) atividade neural simpdtica excessiva; (b) secregio em demasia dos hor-
mOnios do cortex supra-renal, esses hormeinios agindo sobre o rim para produzir reten-
go de sal e de agua; ou (c) secreccio excessiva de renina pelo rim Contudo, cerca de 95%
de todas as pessoas com hipertensao sofrem de hipertensao essencial , que significa hiper-
tensao de causa desconhecida. Estudos recentes tem mostrado que varios aspectos da fun-
go renal estao anormais na hipertensao essencial, e que poderiam ser a causa dessa hi-
pextensao. •

Quando o ventriculo esquerdo contrai, forca sangue
para as arterlas sistemicas, criando, dessa forma, pres-
sao que propele o sangue pela circulagdo sistemica. A
regulacdo da pressao arterial 6 urn dos importantes as-
suntos dentre todos da fisiologia circulatOria, e a
hipertensao, palavra que quer dizer pressao' arterial
elevada sendo comumente referida como "pressao
alta" — d um dos distlirbios mais comuns do ser hu-
man°. Esses dois tOpieos tem tratamento especial nes-
te capitulo.

PRESSA 0 ARTERIAL PULSATIL

Ao invds de bombear em jato continuo, o corago
bombeia uma pequena quantidade de sangue a cada
lltimento. Como resultado, a pressao arterial aumen-

durante a sfstole e diminui na diastole. A Fig. 19-1
mostra registro grafico dessa pressao pulsatil, sob con

dicOes normals e sob duas conduces anormais, que
sera° discutidas adiante.

Press5es SistOlica e DiastOlica

A pressao maxima medida durante o ciclo de pressao
cardiaca e a pressao sistolica, enquanto que o minimo
valor dessa pressao 6 a pressao diastOlica. Como e
mostrado no registro superior da Fig. 19-1, a pressao
sistOlica em adulto jovem normal 6 de, aproximada
mente, 120 mm Hg, enquanto que a diastOlica 6 de
cerca de 80 mm Hg. 0 metodo usual para a expressao
dessas presses 6 120/80. Como outro exemplo, se a
pressao sangiiinea de uma pessoa for de 210/125, isso
quer dizer que sua pressao sistOlica 6 de 210 mm Hg,
enquanto que a diastOlica 6 de 125 mm Hg.

As pressOes sistOlica e diastOlica variam .com a ida-
de, como demonstra o grafico da Fig. 19-2. Em re-

PI essa) Pres:;;io
sistOlica

Figura 19-1. Formas das curvas de pressao de pulso na cir-
mind() normal, na arteriosclerose e na insuficiencia
adrtica moderada.
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Figura 19-2. VariagOes das pressOes sistOlica, diastOlica e me-
' dia com a idade. As areas sombreadas mostram os limites nor-
mais de variacffo.

chn-nascido, a pressao sistOlica a em torn° de
90 mm Hg, corn a pressao diastOlica sendo de cerca de
55 . mm Hg. No infcio da idade adulta, essas press-Oes
atingem os valores de 120/80 e, na velhice, os de
150/90.

Medida das Pressifies SistOlica e DiastOlica. Siste-
plas, de Registro Direto de Respostas Rapidas. A pres-
d'o arterial varia tab rapidamente durante o ciclo car-
iliac° que sistemas de registro especiais, de alta velo-
Cidade, projetados para acompanhar essas variacOes
muito rdpidas da pressdo, devem ser usados para que
sejam obtidos valores fidedignos. Diversos transdu-
tores eletrOnicos, usados corn registradores tambem
cletrOnicos, foram descritos no Cap. 17. 0 principio
basic° de todos esses transdutores 6 6 seguinte: o
vaso onde vai ser medida a pressao a ligada por meio
Je tubo nab distensfvel, a uma artiara pequena, que
cem uma 'de suas paredes formada por delgada mern.
bran eldstica. Quando a pressao aumenta, a membra-
na 6 estofada para fora e, quando a pressao diminui, a

membrana fica puxada para o interior da cdmara. Esse
movimento da membrana ativa urn sensor el6trico e
sua voltagem de safda e amplificada e registrada em
tira move! de papel.

Transdutores adequadamente projetados podem
registrar as variacOes da pressao que ocorrem em me-
nos de 0,01 segundo, o que a mais do que apropriado
para o registro de qualquer variacdo significativa da
pressao no sistema circulat6rio. As curvas da pres-
sao arterial; mostradas na Fig. 19-1, foram obtidos
por meio de transdutor eletrOnico de membrana.

Medida Indireta das Pressaes SistOlica e DkstOlica,
pelo Mdtodo AuscultatOrio . A Fig. 19-3 mostra o
metodo empregado como rotina, nos consultOrios m6-
dicos, para a medida das pressOes sistOlica e diastOlica.
Urn manguito infldvel 6 colocado em torno do bravo
do paciente e conectado, por meio de tubo flexivel,
a urn manOmetro de mercario. Quando a pressdo nes-
se manguito 6 maior do que a pressao na arteria bra-
quial, ocorre colapso da parede arterial, visto que
existe mais pressao atuando de fora para dentro, do
que de dentro para fora da art6ria. Se a pressifo nes-
se manguito diminuir gradativamente, ate que seu
valor fique pouco abaixo do da pressdo sistOlica, pe-
quenos jatos de sangue Comecam a passar pela arteria,
o que acontece nos perfodos em que a pressW(sist6-
lica) no interior da arteria e maior do que a pressao
aplicada externamente, o que faz com que o vaso seja
aberto, de forma intermitente, para a passagem do
sangue. Contudo, durante a diastole, o sangue ainda
nab fluff pela arteria. Esse fluxo intermitente de san-
gue produz vibracOes nas arterias do antebraco, a cada
vez que• ocorre o jato de sangue, e essas vibrac -des p(S-
dem ser ouvidas como som por meio de estetoscOpio",
como é mostrado nessa figura. Portanto, para a deter-
minacdo da pressao sistOlica, basta que o manguito
seja inflado ate valor suficientemente elevado, e; em
seguida, seja feita deflacd'o gradual, ate que sejam ou-
vidos sons intermitentes. Nesse instante, a pressao re-

SONS
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Figura 19-3. Metodo auscultatOrio para a medida das pressoes
sistOlica e diastOlica.
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gistrada no manOmetro de merctirio 6 a medida ra-
zoavelmente precisa da pressao sistOlica.

Para a medida da pressgo diastOlica, a pressao no
manguito 6 ainda mais reduzida. Quando essa pressao
fica menor do que a da pressao diastOlica, o sangue
flui pela art6ria de forma continua e ngo mais em ja-
tos intermitentes. Como resultado, os sons produzi -
dos por esses jatos de sangue ngo mais sab produzi-
dos. A pressao medida nesse instante 6 bastante apro-
ximada do valor real da pressao diastdlica. Na parte
superior da Fig. 19-3 8 mostrado o registro grafico
de como varia a intensidade dos sons ouvidos durante
a medida da pressao arterial.

Fatores que Modificam a Press5o de Pulso

A pressdo de pulso arterial 6 a diferenca entre as pres-
sOes sistOlica e thastOlica. Quanto mais elevada for a

) pressao sist0Qa e mais baixa a . pressao diastOlica,
maior sera a pressao de pu1so, mas, quanto mais pro-
ximos estiverem os valores das pressbes sistOlica e
diastOlica, menor serf o valor dessa pressao de pulso.
Assim, quando a pressao arterial esta normal, ao nivel
de 120/80, a pressao de pulso 6 de 40 mm Hg. Dois
importantes fatores rnodificam a pressao de pulso no
sistema arterial: (1) o ddbito sistOlico do coracgo e
(2) a distensibilidade do sistema arterial.

Derbito Sistdlico: O &bit° sistOlico e o volume
de sangue que a bombeado pelo corago a cada bati-
mento. Nonnalmente , 88rri tom° de 70 nil, mas pode
cair ate 10 1 20 ml, ou aumentar ate 200 tril. Obvia-
menre, se apenas•pequena quantidade de sangue 6
bombeada para o sistema arterial a. cada batimento, a
pressao nab aumentard nem diminuir4 muito durante
o ciclo cardiac°. Mas, se, o d8bito cardfaco for alto; a
7ressffo ird aumentar e diminuir de muito, o que
duzira alto valor da pressao de pulso. EM outras pala-
was, a pressgo,de pulso 6, em primeira aproxiinacgo,
proporcional ao ddbito cardfaco.

Quanto mais lenta far a freqiiencia cardiaca, maior
deverd ser o ddbito sistdlico a fim de manter fluxo
adequado de sangue pelo corpo. Frequencias cardfa-
cas muito baixas sao, muitas vezes, encontradas em
atletas bem treinados, corn o grau de reducab indi-
cando a eficiencia do coracgo. 0 de'bito sistolico ele-
vado 6 acompanhado por alta pressao de pulso. Por
outro lado, pessoas corn febre, corn intoxicacdes, ou
cujos coracles estab enfraquecidos, muitas vezes apre -
sentam freqiiencias cardfacas muito altas, corn
debitos sistOlicos bastante reduzidos. A quantidade
de sangue que 6 bombeada, a cada minuto, pode ser
igual a que 6 bombeada pelo coracgo do atleta, mas,
devido ao diminuto deloito sistOlico, a pressao de pul-
so pode ser bem pequena.

Distensibilidade do Sistema Arterial. Quanto
mais distensfvel forem as artdrias, maior sera a quan-
tidade de sangue que pode ser comprimida no sistema
arterial por determinada pressao. Portanto, cada bati-
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mento cardfaco produz elevago bem menor da pres-
sab em artdrias muito distensiveis do que em art6rias
pouco distensfveis.

CondicOes que Provocam Pressa-o de Pulso Anor-
mal. Na velhice, a distensibilidade do sistema arte-
rial diminui muito, devido as alteracOes arterioscle-
rOticas nas paredes desses vasos. A arteriosclerose
(endurecimento das artdrias) 6, comumente, o resul-
tado final da aterosderose, que foi descrita no
Cap. 18. Em muitas pessoas idosas coin arterioscle-
rose, a parede arterial chega a ficar calcificada, trans-
formando-se em tubos tao duros e rigidos coma os
ossos. Como resultado, o sistema arterial nab pode
ser adequadamente distendido durante a sfstole, nem
se retrair na diastole. Como resultado, os pulsos de
sangue que chegam ao sistema arterial produzem
imensas variac6es de pressao, como as mostradas no
registro m6dio da Fig. 19-1, algumas vezes chegando a
causar presses de pulso da ordem de 100 mm Hg.

A . insuficiéneia aOnica 6 o resultado da destruicgo
parcial da vgvula aOrtica. ApOs o sangue ter sido ejé
tado pelo coragab para o sistema arterial durante a
sfstole, a vgvula nab se fecha, de modo que grande
parte do sangue que foi ejetado reflui para o yenta-
culo esquerdo, que esti relaxado na diastole, o que
faz corn que a pressao diastOlica caia a valores muito,
baixos — algumas vezes a zero, como mostrado na
curva inferior da Fig. 19-1. Consequentemente, a
pressao de pulso fica tao alta quanto possfvel, atin-
gindo ate valores de 160 mm Hg.

Transmissgo dos Pulsos de Pres.s5o
para os Vasos Menores

Quando a sangue bombeado a cada batimento
co a lancado abruptamente na aorta, o aumento de
pressao resultante distende, no. pthcipio , apenas
porgo inicial da aorta, adjacente ao coragab, como,

Figura 194. Progressao da onda do pulso de pressao ao longo
da aorta.
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Figura 19-5. VariacCies da forma da curva da pressao de pulso
conforme progride em direcao aos vasos de menor calibre.

mostrado na Fig. 194. g necessario certo period° de
tempo para que essa quantidade de sangue progrida
ao; longo da arvore arterial e transmita essa pressao
em diregab a periferia. Esse movimento da pressao, ao
longo das after-las, constitui a transmisscio do pulso de
pressao.

ont dos Pulsos, de Pressao. 0 pulso
)Am"tecimeue pressao vai perdendo sua amplitude a medid.a que a

onda passa para as arterias de menor calibre. Isso e o
amortecimento das pulsacOes e 6 o resultado, princi-
palmente , da (1) resistencia ao fluxo nos vasos arte-
riais e, da (2) distensibilidade desses mesmos vasos.
A Fig. 19-5 mostra esse amortecimento da onda de
pulso, conforme 6 transmitida para a periferia, mos-
trando, de forma especial, a quase completa ausencia
de pulsacöes nos capilares.

PRESSOES NOS DIVERSOS
PONTOS DA CI RcuLAcAo
SISTEMICA

A Fig. 19-6 mostra as pressCies nos diferentes vasos,
desde a aorta ate as veias cava. Desse grafico, fica
Obvio que cerca de metade de toda a variacab da pres-
sao ocorre nas arterfolas e cerca de urn quarto, nos
capilares. A ram° para isso é a de que cerca da meta-
de de toda a resistencia ao fluxo sangtifneo ocorre nas
arterfolas e urn quarto , nos capilares.

Na pessoa normal, a pressao na aorta, embora seja
muito pulsatil, tern valor em torn° de 100 mm Hg,
caindo para cerca de 85 mm Hg, no fim das pequenas
arterias. Essa pressao cai outros 55 mm Hg nas arte-
rfolas, atingindo valor de 30 mm Hg, no trecho inicial
dos capilares. No termino dos capilares, a pressao '6
usualmente de cerca de 10 mm Hg, diminuindo grada-
tivamente nas nas pequenas veias e nas gran-
des veias, ate atingir 0 mm Hg no atrio direito.

PRESSAO ARTERIAL MEDIA

A pressao arterial mediae o valor medio da pressao
durante todo urn ciclo do pulso de pressao. Essa pres-
sao media; na maioria das vezes, nab 6 igual a media
entre as pressOes sistOlica e diastOlica, visto que du-
rante urn ciclo de pressao, a pressao fica por tempo
menor na faixa de valores sistOlicos do que na faixa
de valores diastalicos. Portanto, quando a tirada a me-
dia de todos os valores que foram medidos durante o
ciclo de pressao, a pressao media resultante ficasem-
pre mais prOxima, do valor diastdlico do que do sis-
taco.

No que diz respeito ao fluxo de sangue no sistema
circulatOrio, a pressao arterial media é muito mais im-
portante do que as pressdes sistOlica e.diastOlica , visto
ser a pressao media que determina a intensidade
media corn que o sangue vai fluir pelos vasos sistérni-
cos. Por essa razab, na maioria dos estudos fisiologi-
cos, nab 6 necessario o registro das'variacdes da pres-
ao durante o ciclo de pressab, mas, simplesmente, o
registro da pressao media.

REGULACAO DA PRESSAO ARTERIAL

Relacao da Presao Arterial
Mddia corn a Resistencia Perif6rica
Total e corn o Debit° Card Taco

Relembrando, mais uma vez, a formula basica, dis-
cutida no. Cap. 17, para as inter-relacaes da pressao ar-
terial corn o fluxo sangiitheo e corn a resistencia,
pode-se obter a relacab seguinte, que tambem 6 basi-
ca para a compreensab da regulago da pressao
arterial:

Pressab arterial = Debit° cardiac° x
Resistencia periferica total

0 debit° cardiac° 6 a velocidade (ml ou litro/min)
corn que o sangue e bombeado pelo coracaO e, a re-
sistencia periferica total e a resistencia total de todos
os vasos da circulago, desde a origem da aorta ate as
veias que desaguam no trio direito. Quando e apli-
cada essa formula, pode-se ver que a pressao arterial
ficard aumentada pela constrigo° generalizada de
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Figura 19 .6. Pressaes nos diferentes territOrios da
cireulagffo sistemica.

todos os pequenos vasos de resistencia, em especial
das arteriolas, ou pelo aumento do ddbito cardiaco.
Inversamente, a dilatago dos vasos de resistencia ou
redugo do &bit° cardiac° produzem a baixa da
pressifo arterial.

Mecanismos Basicos da Regulacffo
da Pressäo Arterial'

Sob condicOes de repouso, a pressao arterial mddia
6;.normalrnente, regulada a nivel quase que preciso
de 100 mm Hg. 0 corpo possui quatro tipos princi-
pais de sistemas de regulago da pressao arterial, res-
ponsaveis pela manutengo da pressffo normal. Sao
)es • (1) os mecanismos neurais que regulam a pres-
sffo arterial pelo controle do grau de constrigo dos
vasos sanguineos, bem como pelo controle do bom-
beamento' cardiac°, (2) os mecanismos de trocas
quidas a nivel dos capilares, que regulam a pressffo ar-
terial pelo controle do'volume de sangue, (3) o me-
canismo de excrego renal que tambdm regula a pres-
sao arterial pela variago do volume de sangue e (4) os
mecanismos hormonais que regulam tanto o volume
sangiiineo quanto o grau de constrigo arteriolar.

Regulacäb Nervosa da
Pressão Arterial

A anatomia do sistema nervoso para o controle da cir-
culago d mostrada na Fig. 19-7. 0 detalhe a esquerda
mostra a porcffo bulbar do tronco cerebral inferior
onde flea localizado o centro vasomotor, que contro-
la (a) o grau de vasoconstrigo dos vasos sangiiineos
e (b) a freqiiencia cardiaca (cardioacelerago ou car-

Efeitos Simpiticos sobre a Circulacao. 0 centro
vasomotor controla a circulago, principalmente, por

meio do sistema nervoso simpatico, que 6 mostrado a
direita da Fig. 19-7. Os impulsos nervosos sffo trans-
mitidos ao longo da medula espinhal para as cadeias
simpaticas e daf para o corago e para os vasos san-
giiineos. Esses impulsos aumentam a freqiienCia dos
batimentos carcilacos . e tambdm a fowl de contracdo
do corago , que atuam — isoladas ou em conjunto
para aumentar a pressao arterial. Esses impulsos taM-
bdm produzem a vasoconstricdo das arteriolas e das
artdrias de pequeno calibre de todo o corpo, o que
aumenta a resistencia perifdrica total e, portanto,- a
pressffo arterial. Finalmente, produzem contrago dos:,
reservatOrios venosos, o que forca quantidades adi
cionais de sangue para o corago, aumentando o
to cardiac°, o que tambdm aumenta a pressffo.
arterial.

Efeitos Parassimpaticos sobre o Coracdo. 0 siste
ma vasomotor tambem participa do controle da
culago por meio dos nervos vagos, por mole passam
as fibras parassimpdticas para o coracffo. USualmente,.
quando os simpaticos sffo . estimulados, as fibras pa
rassimpaticas que trafegam pelo vago sao inibidas;
Visto que a estimulago parassimpatica tern, sobre o
coraCffo, efeitos opostos aos da estimulago simpatica,
isto 6, diminui a atividade cardiaca, a inibigo paras-
simpatica tem, sobre o bombeamento cardiac°, o.
mesmo efeito que a estimulago simpatica.

Exceto `por esses efeitos sobre o corago, o paras-
simpatico, praticamente, nab tern qualquer participa-
go no controle da circulacffo.

Tdnus Vasomotor. Mesmo em condicdes nor-
mals, o sistema nervoso simpatico transmite impulsos
de baixa freqiiencia, embora o faca de forma conti-
nua, para o sistema vascular, o que mantdm grau mo-
derado de vasoconstrigo nos vasos sangiiineos. 0 sis-
tema simpatico pode, assim, diminuir a pressao
arterial pela simples redugo do ntimero de impulsos
transmitidos para os vasos sangiiineos, o que permite
a dilatago das arteriolas corn a conseqiiehte redugo



Figura 19-7. 0 centro vasomotor e suas co-
nexOes corn o sistema circulatOrio, por meio
do sistema nervoso simpatico.
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da pressffo. De modo inverso, eleva a pressffo arterial
aumentando o nfunero de impulsos ate valor acima do
normal, o que provoca constrigo adicional das ar-
terfolas.

A Fig. 19 .8 demonstra a iinporancia do temus va-
somotor na regulago da pressao arterial. No infcio
desse registro, a presao arterial media, era de
109 mm Hg; em seguida, a anestesia raquidiana foi

pela injecffo de anestesico local, no canal es-

pinhal. Isso produz o bloqueio da atividade de todos
os nervos que emergem.da medula espinhal, inclusive
dos simpdticos. Deve ser notado que a pressEo arterial
imediatamente caiu para 50 mm Hg, que d a pressffo
no sistema circulatOrio normal, na. ausencia do tonics
vasomotor. Apds alguns minutos, pequena quantidade
de norepinefrina (a substdncia que 6 secretada, em
condicdes normals, nas terminacdes simpaticas) foi
injetada por via venosa. Isso provocou vasoconstrigffo

Figura 19-8. Efeito sobre a pressab arte-
rial do t6nus vasomotor muito diminuf-
do, produzido pela anestesia raqui-
liana, e do tdnus vasomotor muito
tumentado, produzido por injeci-o de
iorepinefrina.
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excessiva em todo o corpo, al6m da atividade cardiaca
aumentada, o que, imediatamente, elevou a pressao
arterial at6 150 mm Hg. Contudo , quando terminou o
efeito da norepinefrina, apds cerca de urn minuto, a
pressao arterial retomou a seu valor basal. Assim,
vemos, por esse experimento, que a pressao arterial
pode ser reduzida ate valor bem abaixo do normal,
pela redugo do grau do Onus vasomotor, e pode ser
elevada been acima desse valor normal pelo aumento
desse tOnus vasomotor.

SISTEMA DOS BARORRECEPTORES PARA
0 CONTROLE DA PRESSAO ARTERIAL

O sistema neural regulador da pressao arterial que tern
sido melhor estudado d o sistema barorreceptor, mos-
trado na Fig. 19-9. Na croca da aorta e nas paredes da
cardtida interns, prOxima a sua origem (area chamada
de seio carottdeo) existem pequenos receptores
neurais que detectam o grau de estiramento dessas
art6rias, produzido pela pressao. Esses receptores sab
os barorreceptores ou pressorreceptores. 0 gamer° de
impulsos transmitido por esses receptores aumenta
corn a elevago da pressao arterial. Ao chegarem ao ce-
rebro, esses impulsos inibem o centro vasomotor, o que
produz dilatago dos vasos sangtitheos sistemicos e
redugo da atividade cardiaca; esses dois efeitos
fazem corn que a pressao arterial baixe ate seu valor
normal. Por outro lado, quando a pressao arterial fica
com valor anormalmente baixo, os barorreceptores dei-

xam de ser estimulados, de modo que o centro vaso-
motor fica muito excitado, o que eleva a press -a° arte-
rial de volta a seu valor normal.

Pode ser facilmente compreendido que o sistema
dos barorreceptores op -de-se tanto a elevago quanto a
queda da pressao arterial. Por essa razffo, muitas ve
zes, é chamado de sistema moderador ou de sistema
tampdo . Como exemplo da eficdcia desse sistema, se
500 ml de sangue sac) injetados na circulago de uma
pessoa, durante period° de 30 segundos, a pressao
arterial nEo aumentard, via de regra, por mais de
15 mm Hg. Entretanto, a injego do mesmo, volume
de sangue, na circulacao de alguem em quem os baror-
receptores tiverem sido inativados, fad com que a pres-
sao arterial aumente muito mais, at6 40 mm Hg.

Fungo dos Barorreceptores na Pessoa em Pe. Quan-
do uma pessoa fica em p6, os vasos sangiiineos na
parte inferior de seu corpo ficam dilatados, por fica-
rem expostos ao peso da coluna vertical de sangue,
nos vasos de trajeto longitudinal do corpo. Obvia-
mente, isso provoca perda de sangue pelo coracäb,
com retencdo de sangue nos vasos inferiores, e o re
sultado real 6 redugo acentuada tanto do bombea-
mento cardiac° como da pressao arterial. Mas a press
sao arterial decrescente excita, automaticamente, o
reflexo barorreceptor, que, dentro de alguns poucos se:7
gundos, faz corn que a pressao retorne quase que a
seu valor normal. Um dos aspectos mais importantes
dessa manutengo da constancia da pressao arterial d
a de que conserva um suprimento adequado de sangue
para o cerebro, qualquer que seja a posigo assumida
pelo corpo.

EFEITO DA ISQUEMIA DO CENTRO
VASOMOTOR SOBRE A PRESSAO
ARTERIAL

Nervo glossofanngeo

Nervo de Hering

Como carotideo

Seio carotideo

Nervo vago

Pressorreceptores aOrticos

Figura 19-9. Os barorreceptores
.
 (ou pressorreceptores) e suas

conexaes corn o centro vasomotor.

A expresso isquemia significa fluxo sangiiineo insu-
ficiente para a manutengo das necessidades de urn te-
cido. 0 centro vasomotor pode ficar isquemico devi-
do a pressao arterial demasiadamente baixa para asse-
gurar fluxo sangilineo adequado para o cerebro ou
porque o cerebro estd sendo comprimido por tumor
cerebral ou por pressao aumentada do liquid() cefa-
lorraquidiano. Quando ocorre isquemia, o centro va-
somotor fica extremamente excitado, o que eleva a
pressao arterial; a conseqU6ncia disco d que, geral-
mente , o grau de isquemia 6 diminuido ou abolido.
Esse efeito 6 demonstrado no experimento da Fig.
19-10, onde aparece lfquido sendo injetado sob pres-
sao nos espacos em tomb do cerebro. A compressao
do cerebro por esse lfquido tambem comprime as
art6rias que irrigam o centro vasomotor bulbar, e a
isquemia resultante excita esse centro, o que provoca
a elevacao da pressao arterial, o que ocorre dentro de
alguns segundos.

0 mecanismo da isquemia bulbar protege o cere-
bro, nas condicOes normais, de ser lesado devido
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Figura 19-10. ElevacEo da pressao arte-
rial produzida por aumento da pressEo
muito aumentada do liquido cefalorra-
quidiano..

pressao insuficiente para suprir corn fluxo sangilineo
adequado o tecido cerebral. Isto 6, a eleva.cab resul-
tante da pressao faz corn que o' fluxo sangilineo volte
a ter valores normais.

Esse mecanismo de isquemia vasomotora 6 o mais
potente de todos os mecanismos neurais de controle
da pressao arterial. Na verdade, a isquemia cerebral
grave pode aumentar a pressao arterial media ate valo-
res da ordem de 260 mm Hg, que representa o mais
alto valor da pressao que pode ser produzido pelo
coraga-°.

Mecanismo dasTrocas Liquidas
nos Capilares para a Regulacffo

9

a Pressao Arterial

Devido a rapidez com que os varios sistemas neurais
de controle promovem o retorno ao normal da pressao
arterial quando, por qualquer motivo, ela se afasta de.
seus valores normais, é muito tentador querer explicar
toda a regulago da pressao arterial exclusivamente
por mein de mecanismos neurais. Contudo, esses me-
canismos neurais possuem uma falha importante, que
os impossibilita de atuar no controle da pressao arte-
rial, de forma continua, por longos periodos de
tempo. Essa falha 6 a de que esses mecanismos modi-
ficarn seus niveis de excitacab apOs o estimulo persis-
tente; assim, a continuidade de urn novo valor da
pressao arterial deixa de atuar como estfmulo apcis
certo tempo, e os sistemas neurais cessam sua ativida-
de indicadora de anormalidade. Portanto; apOs alguns
dias, a maior parte dos mecanismos neurais passa a ser
ineficaz. A esse tempo, contudo, a regulacffo da pres-
sao arterial e assumida por mecanismos nifo nervosos.
Urn deles 6 o mecanismo das trocas h'quidas nos capi-
lares, particularmente importante no controle da pres-
sao arterial nas situagOes em que o volume sangUineo
tende a aumentar ou diminuir muito.

Urn aumento do volume sangilineo, como o que
pode ocorrer apos tmnsfusab, eleva . a Pressao arterial
em todos os territOrios da circulago sisteinica, inclu-
sive a:pressao a nivel dos capilares. Entretanto, no pe-
riod° de alguns minutos ate varias horn, mesmo na
ausencia do controle neural da presslo, as pressOes vi-
gentes em toda a circulacffo sistemica retornam ao
normal. A maior parte da redugab da pressao 6 decor-
rente da safda de liquido da circulago, atraves das
membranas capilares, para os espacos intersticiais, 'o
que promove a diminuicao do volume sanguineo ate
seu valor normal.

0 mecanismo das trocas liquidas capilares 6, sim-
plesmente, o seguinte: o volume de sangue muito au-
mentado eleva a pressao nos capilares ao mesmo tem-
po que nas arterias. Essa pressao capilar aumentada
faz corn que liquido saia da circulago para os es-
pacos intersticiais. Inversamente, quando o volume
sangiiineo fica muito reduzido, a pressao capilar baixa
e o liquido 6 trazido, dos espacos intersticiais, de
volta para a circulaca'o, pelo efeito osm6tico das pro -
tefnas do plasma (o que serf discutido no Cap. 21).

0 mecanismo das trocas liquidas capilares 6 bem
mais lento na regulago da pressao arterial do que os
mecanismos neurais, pois necessita de 10 minutos a
variashoras para fazer corn que a pressao arterial re-
tome ao normal.

Regulaggo da.Pressao Arterial
pelos Rins

Controle Renal da Pressao pela Regulacâo do Vo-
lume SangUineo. Os rins, como os capilares, podem
regular a pressao arterial pelo aumento ou pela dimi-
nuica° do volume sangiiineo. Memo apOs declinio
bastante discreto da pressao arterial, os rins reduzem
acentuadamente, chegando mesmo a sustar, a produ-
go de urina, visto que a formacdo de urina 6 depen-



252 0 SISTEMA CIRCULATORIO

dente, em grande parte, da pressdo vigente nas arterias
renais. Por conseguinte, os llquidos e os eletrOlitos
ingeridos pela boca ficam gradativamente acumulados
no corpo —isto 6, no° excretados pelos rins —ate que
o volume sangiiMeo aumente o suficiente para resta-
belecer a pressdo arterial normal.

De modo inverso, quando a pressdo arterial
ascende ate valores demasiadamente 'elevados, o d6bi-
to' urindrio aumenta e, durante algumas horas, o volu-
me sangiiineo decresce ate o normal.

Formacdo de Renina pelos Rins e a Fungi() dos
Sistemas Renina Angiotensina na Regulacdo da Pres-
sdo Arterial. Os rins tambem possuem urn mecanis-
mo hormonal para a regulago da pressdo arterial.
Quando a pressao cai at6 valores abaixo do normal,
o fluxo sangiltheo pelos rins fica dirninuido, o que
faz corn que o rim secrete a substdncia renina para o
sangue. Essa renina, por sua vez, atua como enzima,
convertendo uma das proteinas plasmdticas, o
substrato da renina, no horindnio angiotensina I.
Esse horrneqUo tern efeito relativamente pouco inten-
so sobre a circulaca°, mas 6 rapidamente convertido
em um segundo hormOnio, a angiotensina por
meio de outra enzima, a enzima conversorci encon-
trada apenas nos vasos de menor calibre dos pulmaes.
A angiotensina II perdura no sangue por tempo muito
curto, apeno.de 1 a 3 minutos , por ser inativada, em
poucos minutos, por outras enzimas, encontradas tan-

' to no sangue como nos tecidos, e chamadas, coleti-
vamente, de angiotensinas. Ndo obstante seu reduzido
tempo de acd°, e que estd circulando no sangue, , a
angiotensina II produz vasoconstrigo nas arteriolas,
o que faz corn que a press -So arterial aumente ate seu
valor norinal.

'Oda esSa seqfiencia, desde a pressdo arterial dimi-
.)nuida at6 a ,formago aumentada de angiotensina II,
vasoconstricab e normaliz,acdo da pressa° arterial, e
mostrada na Fig. 19-11. Esse sistema causa, muitas ve-
zes, a hipertensao, quando funciona de modo anor-
mal, como discutiremos adiante neste capitulo.

Importancia da Ilegulackio Renal da Pressão Ar-
terial. Os rins silo, de longe, o mais importante or-
gdo para a regulacdo a longo prazo da pressdo arte-
rial. Isso 6 demonstrado de forma muito dramdtica
pelo experimento da Fig. 19-12. Se forem colocadas
pingas graduaveis nas arterias dos dois rins, de modo
que o suprirnento sangilineo renal fique diminuido, a
pressao arterial comeca a aumentar. Durante varios
dias, a pressffo media pode aumentar at6 o dobro de
seu valor normal. A pressdo aumentada ird forcar o
sangue a fluir normalmente pelo rim, apesar da cons-
trig° mantida das arterias, e os rins voltam a funcio-
nar normalmente. Deve ser notado que a secrecdo au-
mentada de renina e urn dos fatores que aumentam a
pressao arterial durante o. period() inicial desse expe-
rimento. Contudo, a elevago prolongada da pressdo
6 causada pelo mecanismo de retengo de liquidos
dos rins.

Diminuic5o da pressao arterial

Renina (rim)

Substrato renina
(protefna plasmAtica)

Angiotensina I I

i9igiotensinase
(inativada)

VasoconstricHo

Aumento da bressGo arterial

Figura 19-11. 0* mecanismo vasoconstritor por renina-angio-
tensina para o controle da pressEo arterial.

Quando a constrigo arterial 6 removida, a pressdo
arterial cai at6 seu valor normal nos poucos dias se--
guintes. Por conseguinte, 6 dbvio que os rins sa -o caps-'
zes de se protegerem contra o fluxo sangiitheo dinu
nuido; isto 6, o fluxo sangiizheo reduzido a nil/el do'
rim provoca aumento generalizado da pressito arterial.
corn amplitude necessdria a normalizar esse fluxo san
gazheo renal. Por outro lado, se o fluxo sangiiineo
renal estd excessivo, a pressao arterial diminui ate que
o fluxo seja normalizado.

Regulacffo Hormonal
da Pressão Arterial —
Efeito da Aldosterona

Al6m do mecanismo hormonal da renina-angiotensi
na dos rins, um outro importante sistema hormonal
tamb6m participa da regulago da pressdo arterial.
Esse 6 a secrego de aldosterona pelo cortex da supra-
renal. 0 cdrtex supra-renal 6 a camada mais externa
de duas pequenas gldndulas, as supra-renais, situadas
imediatamente acima dos rins. Esse cdrtex secreta
hormOnios corticosterdides, urn dos quais, a aldos-
terona, controla o debit° renal de dgua e de sal como
iremos discutir em muito maior detalhe, no Cap. 35.
0 teor de sal e de dgua do corpo ird determinar, por
sua vez, os volumes de sangue e de liquid() inters-
ti cial .

0 modo como a aldosterona participa da regulac-do
da pressdo sangiiinea 6 o seguinte: quando a pressdo
arterial car a valores muito baixos, a falta de fluxo
sangiiineo adequado pelos tecidos do corpo faz corn
que os cOrtices- supra-renais secretem aldosterona.
Uma das causas desse efeito 6 a estimulacdo das glan-

Angiotensina I

Enzima de conversab
(pulmffo);
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dulas supra-renais pela angiotensina II que 6 formada
quando ocorre a baixa da pressao arterial. Essa aldos-
terona exerce efeito direto sobre o rim, para reduzir
a excregdo tanto de dgua como de sal pela urina.
Como conseqiiencia, tanto a dgua como o sal ficam
retidos no sangue, o que aumenta o volume sangili-
neo, fazendo com que a pressao arterial retorne ao
normal. De modo inverso, a pressao arterial aumen-
tada inverte esse mecanismo, de modo que os volu-
mes liquidos e, conseqiientemente a pressao arterial,
diminuam.

Regulac5o da Pressäo Arterial Media
Durante o Exercibio

Urn dos mais graves tipos de estresse a que pode &dr
sujeita a circulacdo é o do exercicio extenuante, visto
que os mtisculos em atividade necessitam de fluxo
sangilibeo extremamente aumentado. Urn dos meios
para o aumento do fluxo sangilineo para os rnusculos,
durante o exercicio, d o de elevar a pressao arterial,

Constrlcdo da arteria °renal ConstricaO retirada

Dias

Figura 19-12. Efeito da aplicagffo de pinta na arteria renal de
um dos rins, apOs remogffo do outro rim. Devem ser nota-
das as modificacCes da pressao arterial sistemica, da arteria
renal, distal i. pinta e da intensidade de secrecffo de renina.

corn essa pressao aumentando de seu valor normal de
100 mm Hg ate o valor de 130 mm Hg, na maioria
dos individuos, durante exercicio de moderado a in-
tenso. Os mecanismos responsaveis por isso sâTo os
seguintes: primeiro, o metabolismo muscular aumen-
tado durante o exercicio aumenta as concentracdes
de gas carbOnico, de dcido ldctico e de outros meta-
bOlitos no sangue, por onde circulam ate o centro
vasomotor, e o excitam, elevando a pressao. Segundo
e, provavelmente, o mais importante, o centro vaso-
motor 6 estimulado por impulsos nervosos gerados na
Brea "motora" cerebral, controladora da atividade
muscular. Por conseguinte, ao mesmo tempo que .a
Brea motora provoca a contrago muscular, tambem
excita o centro vasomotor e, como resultado, eleva a
pressao arterial.

HIPERTENSAO

A hipertensao, palavra que quer dizer "pressao
aumentada do sangue", significa pressao arterial ele-
vada, ocorrendo, aiiroximadamente, em uma de cada
cinco pessoas antes do t6rmino de suas vidas, em
geral, na meia-idade ou na velhice. A pressao arterial
excessiva da hipertenao pode provocar a ruptura dos
vasos sanguiheos cerebrais, dando origem aos "aciden-
tes vasculares cerebrais", bem como dos vasos renais,
causando "insuficiencia renal", ou dos vasos de
outros &gabs vitais, produzindo cegueira, surdez, ata-
ques cardfacos etc. Por outro lado, tambOm pode re-
presentar carga excessiva para o coracdo, levando a
sua insuficiencia. Por essas razOes, urn dos mais im-
portantes problemas da fisiologia 6 o de determinar as
causas da hipertensdo. Algumas das causas conhecidas
sdo discutidas, a seguir.

Hipertens5o Causada pelo
Funcionamento Anormal dos
Mecanismos de Regulacffo da Press5o

HIPERTENSAO RENAL

Muitas condicOes que lesam os rins podem causar a
hipertenslo renal. Por exemplo, a constricdo das arts-
rias renais, como mostrado na Fig. 19-12, faz com
que a pressao arterial Pique elevada e, quanto maior o
grau de constrigo, maior sera essa elevacgo da pres-
sao. As doencas renais, como as infeccOes, a esclerose
das arterfolas renais, a inflamago do rim e muitas
outras, podem provocar a elevago da pressao arterial.

Tipo particularmente interessante de hipertensffo
renal ocorre quando a aortae ocluida acima do nivel
dos rins, condicdo chamada de coaretaccio da aorta.
Ocasionalmente, isso aparece como resultado de Ind-
formago da aorta na vida fetal, antes do nascimento.
Nessa condicab, o sangue passa por muitos vasos de
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menor calibre localizados na parede do corpo do
trecho superior da aorta para o trecho da aorta infe-
rior a coarctago, mas a resistencia ao fluxo por essas
pequenas art6rias e tEo grande que a pressao arterial
na aorta, abaixo do nivel da coarctago, e muito mais
balxa do que no trecho superior. 0 fluxo insuficiente
de sangue para os rins pela aorta inferior faz corn que
a pressao em todo o corpo aumente ate que a pressao
na parte inferior do corpo atinja valores normais.
Obviamente, nessa condicao, a pressao na aorta
superior tern atingido valores extremamente elevados.
Assim, as Tins mantem, de forma automatica, pressao
arterial normal a seu mesmo a custa da pressao
arterial nas partes superiores do corpo.

Volume Sangillneo Excessivo como um dos Meca-
nismos Principals da Hipertensao Renal. Urn dos
mecanismos para a hipertensao renal 6 o aumento
progressivo do volume sanguineo, quando a funcEo
renal fica anormal. Obviamente, se o debit° renal fica
diminufdo, como resultado de doenca renal ou de
suprimento sanguineo deficiente, a retengo de sal e
de agua deveria aumentar o volume tanto do liquid()
intersticial como do sangue. Experimentos recentes
tem demonstrado que a remocao de grandes areas re -

somada a ingestao diaria aumentada de agua e de
sal aumenta, de modo considerdvel, esses dois volu-
mes. Quando aumentados, esses dois volumes promo-
vern a elevacSo da pressao arterial pelos seguintes me-
canismos: (1) o volume sanguineo aumentado eleva o
fluxo sanguineo para o corago, o que provoca, obvia-
mente , d6bito cardiaco acima do normal; (2) o d6bito
cardiac° em excesso produz hipertensao. E tambem
causa, fluxo sanguineo demasiado pelos tecidos; (3) o
fluxo sanguineo em demasia pelos tecidos faz corn
que os.vasos sangilineos desses tecidos fiquem con-
traiclos durante uns poucos dias, devido a tendacia
duradoUra de cada tecido de reajustar seu prOprio flu-
x° sangilineo aos valores normais; (4) Essa constricab
dos vasos teciduais aumenta a resistencia perif6rica
total at6 muito acima da normal, o que, de modo
automatic°, reajusta tanto o volume sanguineo quan-
to o • d6bito cardiac° em seus valores normais, mesmo
quando a pressao arterial perrnanece elevada.

Dessa forma, o aumento inicial do volume sangiii-
neo causa hipertensgo, mas seqiiencia adicional de
efeitos faz corn que esse volume sanguineo bern como
o d6bito cardiaco possam retomar quase que a seus
valores normais, mesmo corn a resistencia perif6rica
total permanecendo muito elevada. Na verdade, apOs
os primeiros dias, o volume sanguineo e o d6bito car-
diac° permanecem apenas de 5 a 8% acima do nor-
mal, mesmo nos casos puros de hipertensao por so-
brecarga de volume. Esses pequenos aumentos rara-
mente podem ser medidos, de modo que a maior
parte das pessoas corn hipertensao por sobrecarga de
volume tem volume sanguineo e d6bito cardiac°
normals, mas resistencia periferica muito aumentada,
bern como a pressao arterial.

0 SISTEMA CIRCULATORIO

Pape! do Sistema Renina-Angiotensina na Hiper-
tensao Renal. Algumas vezes, o rim lesado secreta
grandes quantidades de renina o que, por sua vez,
leva a formacab da angiotensina e a vasoconstricao e
a resistencia perif6rica total aumentada. Essa seqilen-
cia ocorre, especialmente, na condicao chamada de
hipertensao maligna. A vasoconstricao, obviamente,
pode atuar sinergicamente corn o efeito do excesso de
volume sanguineo, que acontece na doenca renal,
para produzir a hipertensao muito grave.

HIPERTENSAO HORMONAL

Ocasionalmente, os cortices supra-renais secretam
quantidades excessivas de aldosterona, seja como
resultado de tumor aldosterona-secretor em uma das
glandulas, seja por estimulacao excessiva das su-
pra-renais pela hipdfise anterior. Em qualquer caso,
a producao aumentada de aldosterona faz corn que o
rim retenha quantidades excessivas de sal e de agua.
Os volumes lfquidos de todo o corpo ficam aumenta-
dos e, muitas vezes, a pressao arterial fica elevada
muito acima do normal.

Um segundo tipo de hipertensao hormonal 6 o caul
sado por feocromocitoma. Ele é urn tumor da medula
supra-renal, que e a parte central da glandula supra-re-
nal, inteiramente distinta do cdrtex supra-renal. Visto
que a medula 6 parte do sistema nervoso simpatico,
o feocromocitoma secreta grandes quantidades de
epinefrina e de norepinefrina, que sao os hormOnios
normalmente secretados pelas terminacdes nervosas
simpaticas. Esses hormOnios sao levados pelo sangue
circulante a todos os vasos, onde promovem vasocons-
trig() intensa. Como resultado, a pressao arterial
media pode atingir ate 200 mm Hg ou ainda mais. Co-
murnente, o feocromocitoma so secreta seus horm43-
nios quando estimulado pelo sistema simpatico. Isso
significa que, quando urn paciente corn esse tumor
flea excessivamente excitado, a secrecTo de epinefrina
e de norepinefrina pode -atingir valores extraordina-
rios, fazendo corn que sua pressao arterial atinja valo-
res extremamente elevados. Nos intervalos entre os
periodos de excitagab, a pressao pode ser pratica-
mente normal.

HIPERTENSAO NEUROGENICA

Muitos cli'nicos acreditam que a tenser° nervosa em
excesso pode causar hipertensao. Por outro lado, ex-
perimentos em animals tem demonstrado que lesOes
em determinadas areas do tronco cerebral ou do hi-
potdlamo podem, algumas vezes, causar hiperten-
sao, que dura por vSrias semanas. Mas, como e que
esses va'rios fatores neurais causam hipertensao? A
proposta mais aceita 6 a de que o grau de atividade
sirnpa".tica fica aumentado e que isso
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go dos vasos sangiiineos perifericos e aumento da
atividade cardfaca, o que aumenta a pressao arterial.

Mas, se a atividade simpdtica aumentada fosse a
causa usual da hipertensao, entab, a remogo do sis-
tema nervoso simpatico deveria fazer corn que a pres-
sao arterial retornasse ao normal. Infelizmente, em
muitos milhares de pacientes que se submeteram a
operacoes desse tipo para o tratamento da hiperten-
sao, 30 a 40 anos eras, a avaliago estatIstica nao de-
monstrou qualquer reducao significativa da pressao
arterial. Por conseguinte, se os mecanismos neurogê-
nicos causam hipertensao permanente, 6 provdveI que
o facam por algum outro meio que nao a estimulago
simpdtica crOnica. Uma das sugestOes que jd foram
propostas 6 a de que a atividade simpdtica intermiten-
te e muito intensa , ocorrendo repetitivamente, pode-
ria produzir alteracijes renais permanentes e • que essas
alteracoes 6 que levariam d hipertensao crOnica.

Hi pertensao Essential

Todos os tipos de hipertensao descritos acima tern
causas conhecidas. Entretanto , em cerca de 95% de
todas as pessoas hipertensivas, a causa permanece des-
conhecida, e diz-se que essas pessoas tem hipertensao
essential, corn a palavra essencial significando,
simplesmente, "de causa desconhecida". Muitas ten-
tative tem sido feitas para provar que a hipertensao
essencial tern causa em anormalidade renal ou glandu-
lar, ou de atividade excessiva do centro vasomotor.
Ainda nao existem demonstracöes validas de que a hi-
pertensab essencial 6 causada por algum desses meca-
nismos. En tretanto , estudos recentes tern demonstra-
do vdrios tipos diferentes de anormalidades da fungo
renal em pacientes corn hipertensao essencial. A mais
importante delas 6 a de que os rins desses pacientes
necessitam de pressao arterial muito elevada para que
excretem quantidades normais de dgua e de sal. Isto
6, quando a pressao arterial media cai ate o valor nor-
mal de 100 mm Hg, os rins quase que nab produzem
urina, de modo que ocorre retengo de dgua e de sal
no sangue e nos lfquidos intersticiais, ate que a
pressao arterial aumente a valor hipertensivo. Apenas
nessa condigo e que os rins comecam a formar quan-
tidades normais de urina.

Contudo, ainda hoje nao e conhecida a razab pela
qual os rins de pacientes corn hipertensao essencial ne-
cessitam de valores tffo elevados da pressao arterial para
que possam excretar quantidades normais de agua e
de sal. Corn maior probabilidade, a causa seria uma
anomalia dos vasos sangillneos renais, mas tambem
poderia ser a influencia de fatores neurais ou hormo-
nais, que diminuiriam a excrego

A hipertensao essencial principalmente, uma
doenca hereditaria. Isto e, o paciente hipertensivo,
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geralmente, herda a anormalidade que produz a hi-
pertensab de urn ou dos dois genitores ou, ocasional-
mente, de urn avO ou de outro ancestral.

TEMAS PARA ESTUDO

1. 0 que 6 que se quer dizer por pressao sistOlica, por pres-
sdo diastOlica e por pessdo de pulso?

2. Como 6 que o volume do debit° sistOlico cardfaco e a
distensibilidade do sistema arterial influenciam a pressao
de pulso?

3. Na circulacdo sistemica, quail sao, em termos aproxi-
mados, os valores da pressao normal na aorta, nas arte7
rfolas, nos capilares, nas venulas, e nas veias cavas?

4. Se a pressao arterial aumenta de .50% enquanto que o
debit° cardiac° aumentasse duas vezes, de quanto flea-
ria modificada a resistencia periferica total?

5. Explique o mecanismo nervoso para a regulagdo da pres-
sao arterial, inclusive do sistema de controle dos barorre-
ceptores.

6. Como 6 que a passagem de liquid° para fora ou para
dentro dos capilares atua como mecanismo regulador
da pressdo?

7. Explique como 6 que os rins participam do controle
da pressao arterial pelo aumento ou pela diminuicdo
do volume sangiiineo.

8. Explique como 6 'que pode ocorrer hipertensao como
resultado de fungdo renal anormal.

9. Qual e o papel do sistema renina-angiotensina no con-
trole da pressdo arterial e tambem na hipertensdo?

10. 0 que a que se quer dizer por "hipertensao essencial"?
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Debit° Cardiac°, Retorno

Venoso, Insuficiencia
Cardiaca e Choque

Resumo

0 debit° cardiaco define a intensidade (ou velocidade) corn que o coracao bombeia san-
gue. Em urn adulto normal, seu valor é de cerca de 5 litros/min, mas pole atingir ate 20
litros/min em adulto jovem normal, durante exercfcio extenuante e, algumas vezes, ate
35 a 40 litros/min no corredor de maratona bem treinado.

Dois fatores basicos determinam o valor do debit° cardiaco: urn deles é a capacidade
do coracdo em bombear sangue. 0 segundo é a capacidade do sangue em flair pela circula-

' pffo sistemica. Em condicOes normais, a capacidade do corago em bombear sangue 6 mui-
tas vezes maior do que o prOprio (Mit° cardiaco. Portanto, a capacidade de bombeamen-
to do coracSo nab 6 fator limitante na determinaco do debit° cardiaco. Pelo contrario,
o debit° cardiaco e.xegulado, normalmente, pelos fatores na circulacao sistemica que con-
trolam o fluxo sangUineo pelos vasos perifericos, em particular, pelos dois fatores seguin-
tes: (1) a resistOncia ao fluxo sangilineo oposta pelos vasos sangtineos sistdmicos e (2) pe-
la pressa-o de enchimento sistdmico media.

A resistencia ao fluxo sangiitneo pelos vasos sistemicos 6, por sua vez, controlada, prin-
cipalmente, pelo mecanismo de auto-regulardo, que significa a capacidade de cada tecido
em controlar seu proprio fluxo sangiiineo, segundo suas necessidades, em especial por sua
necessidade de oxigdnio, como foi explicado no Cap. 17. Isto 6, a insuficidncia de oxigd-
nio reduz a resistdncia local e, portanto, aumenta o fluxo sangiiineo local. A quantidade
total de sangue que retoma, pelas veias, para o coracffo, chamado de retorno venoso, 6
igual a soma de todos os fluxos sangiiineos dos territOrios corporais. Urn coracifo normal
ira bombear todo esse sangue que retorna ao coma). Portanto, o dObito cardiaco 6, em
condicaes normais, regulado indiretamente pela utilizacEo de nutrientes pelos diversos te-
cidos, isto 6, pelo metabolismo dos tecidos — em especial, pela utilizago de oxigenio.

A pressdo media de enchimento sistOlico é a media das pressOes em todos dos territOrios
da circulacffo sistemica, e e uma medida do grau com que os vasos ficam cheios corn san-
gue. Pode ser aumentada pelo aumento do volume sangUineo ou pela contracffo dos vasos
sangilfneos em redor do sangue já existente. A intensidade do retorno venoso é diretamen-
te proportional a pressdo media sistemica, de modo que esta 6, tambem, urn dos fatores .
importantes AO controle do retorno venoso e do debit° cardiaco.

A expresso insuficiencia carcliaca significa eficacia reduzida de bombeamento. Mais
freqiientemente, 6 causada por doenca obstrutiva das arterias corondrias, que diminui o
suprimento sangilineo para o masculo cardiaco. Na insuficiéncia cardfaca, uma ou mais
de uma de trés anormalidades distintas da funcffo circulatOria podem ocorrer: (1) debit° •
cardiaco baixo, o que produz fluxo sangUineo insuficiente para todas as partes do corpo; .
(2) congestio de sangue nos pulmOes, devido a incapacidade do corac go esquerdo em
bombear o sangue que vem dos pulmoes para a circulacffo sistemica — isso, freqiientemen-
te, causa edema pulmonar grave, e morte por sufocacffo; e (3) congestdo de sangue na cir-
culacdo sistemica, devido a incapacidade do corago direito de bombear adequadamente
— o que, muito fre qiientemente, causa edema grave em todo o corpo.
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0 choque circulatOrio define condigo em que ocorre reducd° tao acentuada do debit°
cardiac° que os tecidos do corpo sofrem por falta de suprimento cardiac°. Em termos bd-
sicos, existem dois tipos distintos de choque circulatOrio: (1) o choque cardiac° e (2) o
choque por baixo retorno venoso. 0 choque cardiac°, usualmente, so ocorre em pessoas
que softer= enfarte agudo do mioairdio, o .que significa o. bloqueio agudo de uma das
arterias principais para o minculo cardiac°, com a conseqiiente depressao aguda e grave
da capacidade de bombeamento do corago. 0 choque por baixo retorno venoso resulta,
na maioria dos casos, de perda de volume sangiitneo, o que reduz a presser° media de en-
chimento sistemico da circulago ate valor baixo demais para assegurar urn retorno venoso
adequado. Essa reduc go do volume sangilineo pode ser efeito de hemorragia, de desidrata-
cab extrema, causado por sudorese muito intensa, ou por perda de plasma para tecidos
traumatizados.

Urn dos maiores problemas do choque circulatOrio, qualquer que . seja sua causa é o de
que, uma vez que atinja determinada gravidade, ele se torna progressivo. Isto é, o prOprio
choque circulathrio faz corn que muitos componentes do sistema circulatOrio comecem a
se deteriorar, o que causa a intensificago do choque. Uma vez o choque tendo se tornado
progressivo, o paciente, na maioria das vezes, morre, a nab ser que sejam institufdas medi-
das herOicas de tratamento.

DeBITO CARDIAC°

0 debit° cardiac° é a intensidade . (ou velocidade)
corn que o coraca-o bombeia sangue. Usualmente, é
expresso em termos de litros . de fluxo por minuto (li-
tros/min). Como a funcffo do sistema circulatOrio 6 a
de fornecer nutrigo adequada para os tecidos, o tema
do debit° cardiacO é urn dos mais importantes em to-
do o campo da fisiologia..

VALORES NORMAIS DO DÈBITO CARDIAC°

0 debit° cardiac° medio do adulto, deitado ern re-
pOuso completo, é de cerca de 5 litros/min. Se esse
-lull° esta andando, seu valor aumenta para cerca de

litros/min, mas se realiza exercicio extenuante,
pode aumentar ate 20 a 25 litros/min, caso seja pes-
soa comum, e se 6 atleta treinado, como urn corredor
de maratona, pode atingir ate 35 litros/min.

Pode-se ver, entdo, que o valor do debit° cardiac°
varia em proporgo corn o grau de atividade da pes-
soa. A capacidade de regular o debit° cardfaco, em
funcao das necessidades do corpo, 6 uma das mais
notaveis . caracterfsticas da circulago. A maior parte
deste capftulo a dedicada a discussffo dessa regulacao.

Regulacbo do Mit° Card Taco

A quantidade de sangue que é bombeada pelo coracdo
a cada minuto 6 determinada por dois fatores: (1) a
eficacia do bombeamento do prOprio coracdb e (2) a
facilidade corn que o sangue pode fluir pelo corpo e
voltar ao corago, por meio da circulacdo sistémica,
apOs ter sido bombeado. Para se compreender a regu-
lag° do debit° cardiaco, 6 essencial que se esteja fa-
miliarizado corn o modo como cada urn desses fatores
influencia a circulaca-o.

Eficacia de Bombeamento do Coragao. Normal-
mente, o corago 6 uma bomba automatica que im-
pulsiona a quantidade de sangue que the chega pelas
veias. Se a quantidade de sangue que chega pelas veias
fica aumentada, o corago 6 distendido e,' de modo
automätico, ajusta-se para acomodar a quantidade
adicional de sangue. Essa capacidade do coracifo em
bombear, dentro de certos limites, qualquer quanti-
dade de sangue, 6 a chamada lei do coraciio,.explicada
em detaches no Cap. 16. A Fig. 20-1 mostra esse prin-
cfpio sob a forma de grafico e de imagens, demons-
trando que quando o corago progressivamente mais
e mais distendido, conforme aumenta o afluxo de sank
gue, automaticamente passa a bombear quantidades
gradativamente maiores de sangue, ate que o mirsculo
cardiac° fique distendido alem de seus limites fisio1O-
gicos.

Efeito da Estimulagio Nervosa sobre a Eficacia de
Bombeamento do Coraciio. A estimulacn dos ner-
vos simpäticos para corago aumenta de muito a efi-
ciencia do coracd° como bomba, enquanto que a esti
mulago dos nervos parassimpäticos (os vagos) dimiL
nui, de forma acentuada, essa eficiencia. Nas condi-
cOes normals de repouso, a atividade parassimpätica
mantern deprimida a atividade cardfaca, o que, prova-
velmente, prolonga a vida do coracaO. Mas, durante o
exercfcio ou outros estados circulatOrios onde o (Al-
to cardiac° deve estar muito aumentado, a estimula-
gab simpatica passa a ser predominante, fazendo corn
que o corago passe a atuar como uma bomba muito
eficiente, corn cerca do dobro da eficiencia apresenta-
da pelo coracab normal rigo estimulado.

Portanto, a eficacia de bombeamento do coracdo
pode ser aumentada por dois modos distintos: (1) pe-
la adaptago local do corago, determinada por aflu-
xo aumentado de sangue, que 6 o mecanismo da lei
do coracdo, e (2) pela predomindncia da estimulago
simnatica em relac -do a estimulacao narassimnitica_
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Afluxo de Sangue para o Coracao (Retorno Veno-
so). Visto que o coracgo bombeia o sangue na mes-
ma  que .recebe (dentro dos limites de sua
capacidade de bombeamento) r o debit° cardiaco 6, na
maioria das vezes, regulado principalmente pela quan-
tidáde de sangue que retorna a esse coracgo vindo dos
vasos periferkos. Esse fluxo sangiiineo de volta ao co-
rag° a chamado de retorno venoso. Com a pessoa em
repouso, o retorno venoso 6, em media, de cerca de 5
)trot/min. Por conseguinte, esse e o valor que tern a
quantidade de sangue que é bombeada e tamb6m o
do debit° cardiaco. Entretanto, se 40 litros/min, que.
e quantidade anormalmente elevada, comecam a re-.
tornar ao coracgo de pessoa normal, mesmo urn cora-_
cgo intensamente estimulado pelo simpatico n go con-
seguiria bombear mais que 20 a 25 litros, valor que re-
presenta o limite maxim° dessa sua capacidade. Por
conseguinte, grande parte do sangue que retorna flea -
ria retido nag . veias, ao inves de ser bombeado para as
arterias.

Os tres fatores de maior importáncia para a deter-
minacgo do retorno venoso, em termos de volume/mi-
nuto, sgo (1) a resistencia ao fluxo sangUineo pelos
vasos sistemicos; (2) a pressao media do sangue em to-
dos os territOrios da circulac go sistemica, que 6 a pres-

Media- de enchimento sistemico; e (3) a pressffo
no atrio direito.

Efeito da Resistencia Periferica sobre o Retorno
Venoso. 0 fator que corn maior freqUencia controla
o retorno venoso é a resistencia vascular. Isto 6, se
uma grande parte dos vasos da circulacgo periferica
fica muito dilatada, de modo a reduzir a resistencia
va scular crrandpe unlump.R rip Rancni p naRRarn das art gt-

rias para as veias. Obviamente, isso aumenta a intensi-
dade do retorno venoso e tambem o debit° cardiaco.
0 retorno venoso 6, na realidade, a soma de todos os
fluxos sangiiineos que ocorrem nos diversos tecidos
perifericos. Portanto, a cada vez que o fluxo
neo em qualquer tecido periferico aumenta, o retorno
venoso, igualmente, aumenta.

0 feriiimeno de auto-regulac go, que ja foi discuti-
do, desernpetha importante papel na determinago
'do fluxo sangUineo em cada tecido. Portanto, esse
mecanismo importante figura na determinacgo da
intensidade do retorno venoso. Por exemplo, se o me-
tabolism° de urn tecido fica aumentado, o mecanismo
de auto-regulacgo, de forma automatica, fard com que
a resistencia diminua, o que aumenta o fluxo de san-
gue por esse tecido, fornecendo-ihe os nutrientes ne-
cessarios. Isso, por sua vez, aumenta o retorno venoso
por valor equivalente.

Outro exemplO..que mostra a importdncia da resis-
tencia. periferica na determinacgo do retorno venoso

d-ado pela fistula arteriovenosa. Essa 6 condicgo
onde se forma comunicacgo anormal entre uma drte,
.ria e uma veia. Ocorre, corn muita freqUencia, em pes-
soas vitimadas por tiro; cujo projetil rompe, simulta-
neamente, atteria .e veia contiguas. Ao cicatrizarem, o
sangue arterial flui diretamente para a veia. Isso dimi-
nui, de forma acentuada, a resistencia periferica
tambern permite a passagem direta de grandes volu-
mes de sangue das arterias para as veias. Pode-se facil-
mente compreender como essa condicao aumenta de
muito o retorno venoso e, como conseqiiencia, tam-
hem aumenta n d6hito cardiaco.
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Figura 20-2. Efeito da resistencia vascular sistemica sobre o
retorno venoso e sobre o debito cardiaco.

A Fig. 20-2 mostra o efeito sobre o retorno venoso
e sobre o debito cardiaco da variacao da resistencia
vascular sistdmica. Deve ser notado na Fig. 20-2A que
quando todas as resistencias perifericas estao reduzi-
(Ins a metade da normal, o debito cardiaco aumenta
de seu valor normal de 5 litrOs/min para o dobro, isto
é, para. 10 litros/min. Inversamente, a Fig. 20-213"mos-
tra que , o aumento ate o dobro das resisténcias perifd-

Cas de toda a circulacao periferica fun* corn que o
debito cardiaco diminua a metade do normal, isto e,
2,5 litros/min. Assim, a claro que a variacao da resis-
tencia periferica no sistema circulatOrio periferico e
meeanismo importante para o controle do debito car-
diaco:

Efeito da Pressdo Media de Enchimento Sistemico
e da Pressdo do Atrio Direito sobre o Retorno Veno-
so. A pressao media de enchimento sistemico é a
media das pressaes em todos os vasos distensiveis da
circulacao sisteinica. E essa media de pressOes que,
continuamente, empurra o sangue dos vasos perifdri-
cos em dirego ao atrio direito.

A pressao atrial direita, por outro lado, é a pressao
de influxo para o coracao; atua como pressao retrO-
giada, impedindo o fluxo de sangue para o coracao.
Quando o corago fica tao enfraquecido que nao mais
consegue bombear sangue com facilidade para fora do
Mrio direito, ou sempre que o coracao ficar sobrecar-
regado por qualquer razao, a pressao atrial direita fica
aumentada; o que impede o acesso de sangue, vindo
da circulacao sistdmica, ao coracao.

Desse modo, a pressao media de enchimento siste-
rnior■ a a metriia rine nrpccAPc nn nprifr.ria nice 1-Pnriorri

empurrar o sangue para o coracao, enquanto que a
pressao atrial direita atua como uma pressao retrOgra-
da, contra a qual deve fluir o sangue que retorna ao
coracao. Por conseguinte, o retorno venoso é determi-
nado, em grande parte, pela diferenca entre essas duas
pressOes, a pressao media de enchimento sistemico
menos a pressao atrial direita. Essa diferenca constitui
o gradiente de presst7o para o retorno venoso.

A Fig. 20-3 mostra o efeito da pressao media de
enchimento sistemico e da pressao atrial direita sobre
o controle do retorno venoso e sobre o debito cardia-
co. Na. Fig. 20-3A, a pressao media sistemica a de
7 mm Hg, enquanto a pressao atrial direita é 0 mm Hg.
O gradiente de pressao para o retorno venoso d, nesse
caso, 7 — 0, ou 7 mm. Hg, corn o retorno venoso e o
debito cardiaco tendo o valor de 5 litros/min. Ja na
Fig. 20-3B, a pressao media sistemica é de 18 mm Hg,
para uma pressao atrial direita, dada a sobrecarga do
coracao, aumentada para 4 mm Hg. Nesse caso, o gra-
diente de pressao para o retorno venoso é de 18 — 4,
ou 14 mm Hg. Esse valor do gradiente de pressao é o
dobro do da Fig. 20-3A. Conseqiientemente, o debito
cardiaco e o retorno venoso tem o dobro do valor que
tinham nas condicOes da Fig. 20-3A, ou 10 litros/min,
o que demonstra a importancia do gradiente de pres-
sao para o retorno venoso na determinacao do debito
cardiaco.

Efeito do Exereicio sobre o Retorno Venoso e so-
bre o Mit° Cardiac°. Por varias razdes,.o exerci-
cio aumenta, de forma acentuada, tanto o retorno ve-
noso quanto o debito cardiaco. Em primeiro lugar, o
exercicio é um dos mais potentes estimuladores do
metabolismo que se conhece; na verdade, a atividade
muscular intensa pode, ocasionalmente, produzir au-
mento de ate 50 vezes no metabolismo total do cor- .
po, por curtos periodos, e de ate 20 vezes, por perio-
dos prolongados de tempo. Isso, obviamente, aumen-
ta a utilizacao de nutrientes, inclusive o use muito au-
mentado de oxigenio. De forma quase instantanea, os
vasos sangilineos dos mascuros ficam muito dilatados
para suprir esse tecido corn os nutrientes necessarios.
Isso aumenta de muito o retorno venoso e o debito
cardiaco.

Entretanto, aldm da vasodilatago que ocorre no
exercicio, a pressao media de enchimento sistemico
tambem aumenta por duas outras razties. A primeira é
que a atividade simpatica fica muito aumentada du-
rante o exercicio, e essa atividade simpatica provoca a
constricao de artdrias e de veias em todo o corpo. Isso
constringe o sangue e eleva a pressao media de enchi-
mento sistemico. A segunda é que o prOprio aumento
da tensao muscular tambdm comprime os vasos san-

o que eleva ainda mais a pressao media de
enchimento sistemico. Portanto, esses efeitos tambern
colaboram no aumento do debito cardiaco durante o
exercicio.

Assim, pela utilizago de todos esses mecanismos
para a dilatacao dos vasos sangiiineos musculares e pa-
ra nIrs,,nrIrnr A 1 _
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Figura 20-3. Efeito da presdo media de
enchimento sistémico e da pressao atrial
direita sobre o retorno venoso.

A

durante o exercicio, o retorno venoso e o debito car-
diaco podem ser aumeritados ate valores da ordem de
20 a 25 litros/min, no adulto jovem normal, e ate 30
a 35 litros/min no atleta bem treinado.

Resumo da Regulack) do Debit° Cardiaco — Papel
das Necessidades dos Tecidos no Conti°le do Debito
Cardiac°. Nas condicOes normais, o coracaO a capaz
de bombear mais sangue do que o corpo necessita.
Por conseguinte, o debito cardiaco a muito pouco
controlado pelo prOprio corago. Pelo contrail°, 6 re-

ado quase que inteiramente pela intensidade (ou
velocidade) corn que o sangue flui para o corac go, yin-

_).4o da circula.go periferica. Isto e, normalmente, o de-
bito cardiaco 6 determinado pelo retorno venoso.para
o coracab.

Por sua vez, o retorno venoso d determinado pela
soma dos fluxos sanglineos por todos os diferentes.
tecidos do corpo. E cada tecido e, em geral, capaz de
controlar seu prOprio fluxo sangilineo em relacffo a
sua necessidade de fluxo. A maior parte dos tecidos
controla esse fluxo em proporcffo a sua necessidade
de oxigenio mas isso plc* a verdade para todos os teci-
dos. Por exemplo, o cerebro controla seu fluxo san-
guine° em proporcao a quantidade de gas carbOnico
que deve ser removida do tecido cerebral; os rins con-
trolam seu fluxo sanguine° em proporcffo aos produ-
tos do metabolismo que devem ser excretados; e o
fluxo sangiiineo cutaneo é controlado em proporgffo
a necessidade do corpo de eliminar calor.

Portanto, como resultado, o debito cardiaco é con-
trolado, nonnalmente; em proporci-o as necessidades
de fluxo sangilineo em todos os tecidos do corpo.
Quando essas necessidades sffo grandes, os mecanis-
mos locais de controle dos tecidos aumentam o fluxo
de sangue das arterias para as veias, o que aumenta, ao
mesmo temno o retnrno venoso e o debito cardiaco.

Condiceles nas pais o Coracao Desempenha o Pa-
pel Principal no Controle do Debit° Cardiac°. _As
vezes, o coracffo d incapaz de bombear todo o sangue
que tenta retornar para ele. Isso ocorre sempre que
quantidades .muito grandes de sangue comecarn a pas-
sar das arterias para as veias, por mein de grande fistu-
la arteriovenosa ou, ocasionalmente, quando o meta-
bolism° dos tecidos esta tdo aumentado que o retor-
no venoso a muito maior do que a capacidade de
bombeamento do coraoo. Nessas condicOes, o cora-
cab flea sobrecarregado. Obviamente, nessas condi-
cOes, e o prOprio coracaO, em lugar do retorno veno-
so, que determina o debito cardiaco. Contudo, sat) ra
ros os casos em que isso ocorre, enquanto o corach-o
estiver normal.

CondicSo muito mais comum, onde o coracffo pas-
sa a ser o controlador do debito cardiaco, é a insufi-
ciencia cardiaca. Essa expressao — insuficiencia car-
diaca significa, simplesmente, que a eficiência car-
diaca de bombeamento . esti reduzida, ocorrendo, na
maior parte dos casos, como conseqUencia de leao do
nnisculo cardiaco ou das valvular card facas. Na insu-
ficiência cardiaca, ate mesino o retorno venoso nor-
mal pode ser demasiadamente grande para ser born-
beado pelo corn -So. Portanto, o fator limitante passa
a ser o prOprio coracffo e nao mais o retorno venoso.
0 terra da insuficiéncia cardiaca é ti-o importante que
sera discutido em muito maior detalhe adiante neste
cap itulo.

Med ida do Debit° SistOlico

Urn fluximetro pode ser instalado nas grandes arterias
ou veias de urn animal de experim,entago, de modo
tal aue a intensidade do fluxo sangiiineo pelo cora-
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Figura 20-4. 0 principio de Fick para a medida indireta do
debito cardiaco.

o debito cardiac°, podera ser registrado. Tais
procedimentos, rio entanto, nao sgo muito mes-
mo na experinientacao animal, devido a grande per-
turbacao da funcao normal produzida pela rotina ci-

. rargica E, obviamente, no ser huma-
no praticamente nunca podem ser utilizados. Portan-
o, para a medida do debito cardiaco em seres huma-

nos e em animais intactos, varios metodos indiretos,
descritos a seguir, foram desenvolvidos.

Mod° de Fick. Urn metodo indireto para a me-
dida do debito cardiaco a baseado no chamado prin-
Cipio de Fick, que foi explicado no exemplo da Fig.
20-4. 0 volume de oxigenio em amostra de sangue ye-
ws° foi dosado quimicamente .em 160 ml de oxige-
nio por litro de sangue e, no sangue arterial, em 200
ml de codgenio. Assim, conforme cada litro de sangue

Asa pelos pulm6es, capta 40 ml de oxigenio. Ao
niesmo tempo, usando mecanismo respiratorio apro-
priado, a quantidade de oxigenio absorvido pelo san-
gue, ao passar pelos pulm6es, a medida como sendo
de 200 ml por minuto. A partir desses valores, pode-
se calcular o debito cardiaco pelo seguinte metodo: se
a quantidade de oxigenio absorvido por minuto 6 de
200 ml e se a quantidade de oxigenio captado pelo
sangue, durante sua, passagem pelos pulmtses é de
40 ml para cada litro, entao, dividindo-se 200 por 40
obtem-se o valor de que cinco volumes de urn litro de

, sangue cada urn devem passar pelos pulmtes, a cada
minuto. Assim, o debito cardiaco total 6 calculado
como 5 x 1 litro, ou 5 litros/min.

Em termos matematicos, o principio de Fick pode
ser expresso do modo seguinte:

Debit° cardiaco (litros/minuto) =

Quantidade total de oxigenio absorvido por minuto
Quantidade de oxigenio absorvido por litro de sangue

Metodo do Corante. Outro metodo simples para
a medida do debito cardiaco e o de inietar ranidamen-

to em uma veia pequena quantidade de substancia es-
tranha ao corpo, como, por exemplo, urn corante de
cor bastante viva. Conforme essa substância passape-
lo coraca° e pelos pulmoes Para o sistema arterial, sua
concentracao no sangue arterial é medida por "densi-
tOmetro" fotoeletrico, ou pela coleta de amostraspe-
riOdicas de sangue, durante os prOximos 20 a 30 se-
gundos, e analisando essas amostras para a medida da
concentracgo do corante.. Quanto mais rapidamente o
sangue fluir pelo coraca°, tanto mais rapidamente es-
tad esse corante presente no sangue arterial e, de
igual modo, desaparecera desse sangue. Pela area sub-
entendida pela curva que define a relacao tempo-con-
centracao, do corante, conforme passa pelas arterias,
pode ser calculado, corn bastante precisao, o valor do
debito cardiaco. Isto 6, quanto menor for a area sob
a curva, maior sera o debit() cardiaco. Se o leitor pen-
sar por alguns minutos, sera capaz de compreender,
de modo intuitivo, o principio dessa medida, embora
a matematica para seu calculo seja por demais corn-
plexa para ser discutida aqui.

PRESSAO VENOSA

PRESSAO ATRIAL DIREITA

A pressao, no sistema venoso, é determinada, em sua
maior parte, pela pressao no atrio direito. Normal-
rnente, a pressao no atrio direito a muito proxima de,
zero — isto e, quase que exatamente a mesma pressao
do ar que circunda nosso corpo. Isso na° quer dizer,
no entanto, que a forca que distende as paredes do
atrio direito tern intensidade zero, dado que a pressao
na cavidade toracica, em tomb do coraggo, a cerca de
4 mm Hg menor do que a pressao atmosferica. Esse
vacuo partial no tOrax repuxa as paredes atriais para
fora, de modo que o sangue 6, na realidade, aspirado
das veias para os atrios.

Se o corago fica enfraquecido, o sangue comeca a
ficar retido no atrio direito, o que faz corn que sua
pressao se eleve. Ou, §e quantidades excessivas de san-
gue cornecam a fluir para o coracao, vindas das veias,
de novo, a pressao no atrio direito aumenta. Portanto,
a pressao atrial direita, embora normalmente corn va-
lor muito proximo a zero, aumenta acima desse valor,
corn bastante freqiiencia, em condicöes anormais.

PRESSAO VENOSA PERI FERICA

A pressao em veia perifOrica é determinada por cinco
fatores principais: (1) a pressao atrial direita; (2) a re-
sisténcia ao fluxo de sangue, desde a veia ate o atrio
direito; (3) a intensidade do fluxo sangiiineo ao longo
dessa veia; (4) a pressao causada pelo prOprio peso da
coluna de sangue, chamada de "pressao hidrostatica";
e (5) a bomha vennsa lc p.fpif,it
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tores sao muito evidentes, mas alguris necessitam de
explicacao especial.

Efeito da Presdo Atrial Direita sobre a Pressäo Ye-
nosa Perifêrica. Como o sangue flui nas veias em di-
repo ao corago, a pressao em qualquer veia periferi-
ca de urea pessoa deitada deve sera sempre igual ou
maior do que a vigente no atrio direito. Se existe re-
siste2ncia consideravel entre a veia periferica e o cora-
cao, e o fluxo sangilineo tem intensidade razoivel, en-
tao a pressao venosa periferica sera consideravelmente
maior do que a do atrio direito. Muitas das veias sat,
.comprimidas ao passarem por sobre.as costelis, ou por
entre os intscUlOS, ou por entre os organs abdominais
etc. Nesses pontos, a resistencia venosa 6, usualmente,
muito grande, impedindo o fluxo sangillneo e aumen-
tando a pressao nas veias distais. Em media, a pressao
em veia do bravo ou da perna de pessoa deitada e,
aptoximadamente; de 6 a 8 mm Hg, o que contrasta
Corn o zero de pressao no atrio direito.

Figura 20-5. Presses hidrostaticas em diversas partes do siste-
ma venoso de pessoa em 1)6 e imOvel, de modo que a bomba
venosa nab esteja funcionando.

Efeito da Pressão HidrostAtica sobre a Presscio Ve-
nosa Periferica. A pressao hidrostatica é a pressao
que results do prOprio peso do sangue. A Fig. 20-5
mostra uma pessoa em p6, dernonstrando que para
sangue fluir das veias mais inferiores ate o coracao, 6
necessario que exista pressao adicional nessas vein pa-
ra empurrar o sangue para cima. 0 peso do sangue,
desde o nivel do coracao ate .a planta do p6, é sufi-
cientemente grande para que, quando todos os demais
fatores que influenciam a pressao venosa n go estejam
em atividade, a pressao venosa, a nivel dope, atinja
valores de 90 mm Hg.

Bomba Venosa. Para impedir as pressOes venosas
extraordinariamente elevadas que podem ser causadas
pela pressao hidrostatica, o sistema venoso 6 dotado
de urn mecanismo especial para empurrar o sangue em
direcao ao. coracao. Esse mecanismo 6 a bomba veno-
sa ou bomba muscular. Todas as veias perifericas pos-
suem valvulas que apenas permitem o fluxo de sangue
em dirego ao coracao. Cada vez que um mlisculo
contrai, os tecidos em movimento comprimem, pelo
menos, algumas veias. Como as valvulas impedem o
fluxo retrOgrado, isso sernpre empurra o sangue para a
frente, em direc5o ao coracao, o que serve para esva-
ziar as veias e reduzir a pressao venosa periferica.

As pressOes hidrostaticas mostradas na Fig. 20-5
ocorrem apenas quando uma pessoa flea em p6 corn-
pletamente imOvel ou quando alguma doenca destruiu
as valvulas de suas veias. Comumente, a bomba venosa
6 tab eflciente que mesmo quando a pessoa anda mui-
to lentamente, as presses nas veias da perna s go de
apenas 15 a 30 mm Hg. Mas, quando as valvulas sac)
destruidas, ocorrem pressOes tao elevadas (de 80 a
90 mm Hg) nas veias das pernas que essas veias vao ser
progressivamente distendidas ate diametros de 4 a 5
vezes maiores do que os normais, provocando a condi-
cao das veias varicosas (ou varizes).

Medida das Press5es Venosas

A mais importinte entre todas as pressOes venosas é a
pressao atrial direita, pois, seu valor 6 indicativo de
como o coraggo esti bombeando. A pressao no atrio
direito a medida, costumeiramente, por meio de ca-
teter cardiac°, do modo Mostrado na Fig. 20-6A. 0
cateter e introduzido em uma das veias do brag° e fei-
to avancar pelas veias do ombro e do tOrax, ate atin-
gir, finalmente, o atrio direito. A pressao transmitida
pelo cateter 6 registrada em manOmetro de agua colo-
cado ao lado do paciente. Esse mesmo p.rocedimento
pode ser empregado para a medida da press go em
maras do coracao alem do . atrio direito ou na circula-
cao pulmonar, simplesmente pela introducao do ca-
teter atrav6s da valvula tricUspide ate o ventriculo di-
reito, ou atraves da valvula pulmonar ate a arteria pul-
monar.

Para a medida das pressOes venosas perifericas, tan-
to urn cateter quanto uma agulha podem ser introdu-
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zidos diretamente na veia, sendo a pressao medida pe-
lo mesmo metodo descrito acima. Entretanto, na
grande maioria das situagaes, pode-se fazer estimativa
bastante satisfatOria das pressOes venosas perifericas
pelo modo que é apresintado na Fig. 20-6B, de sim-
plesmente elevar ou baixar o brago em relaga° ao ni-
vel do coragao. Quando as veias ficam abaixo do cora-
gao elas ficam ingurgitadas de sangue, proeminando
logo abaixo da pele. Entgo, quando o brago é elevado,
as veias colapsam a nivel cerca de 9 cm acima do do
coraggo. Isso significa que a pressao nas veias do bra-
g°, quando o brago esta no nivel do coragao, é de cer-
ca de 9 cm de agua (o que corresponde a 7 mm Hg,
visto que 1. cm de agua corresponde a 0,74 mm. Hg).
Se as veias nao colapsam ate urn nivel de 20 cm acima
do" coragao, a pressao venosa periferica é da ordem de
+ 20 cm de agua (cerca de 15 mm Hg).

I NSUFICIENCIA CARDIACA

A expressao insuficiencia cardiaca significa que a efi-
clack de bombeamento do corardo estd diminulda.
A causa mais freqiiente da insuficiencia card iaca é a
lesa° do coragao produzida por alguma doenga. Por
exemplo, as arterias coronarias podem ficar bloquea-
das por aterosclerose, do que resulta redug go corres-
pondente da forga do coragao — o que representa a
causa da grande maioria dos casos de insuficiencia
card iaca — ou, algumas vezes, as valvulas card iacas
podem ser destruidas pela febre reumatica. Em qual-
quer caso, a eficiencia do coragao como bomba fica
dithinuida, de modo que mesmo a quantidade nor-
mal de sangue nab é ta° bem bombeada como seria de
esperar.

Insuficiencia com Baixo Debit° Cardiac°. Um
Aga° insuficiente pode, muitas vezes mas nem sem-

pre, ser incapaz de bombear quantidades adequadas
de sangue, para os tecidos. Isso constitui a insuficien-
cia cardiaca de baixo debit°. Pode ser resultante do
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enfraquecimento de qualquer parte do coragao ou do
coragao como urn todo, uma vez que a insuficiencia
de qualquer parte pode, muitas vezes, prejudicar o
bombeamento ate entao satisfatOrio.

Congestao Pulmonar Resultante da Insuficiencia
Cardiaca. Quando é o coragao esquerdo que, princi-
palmente, esta insuficiente, o coragao direito conti-
.nua a bombear sangue para os pulmoes corn o vigor
'normal, ao passo que o coragao esquerdo nao conse-
gue deslocar esse sangue para a circulagao sistemica.

aciunulo resultante do sangue nos pulmOes aurnen-
ta as pressOes de todos os vasos pulmonares e os in-
gurgita de sangue. Se a pressao capilar pulmonar fica
elevada acima de 25 a 30 mm Hg, havera extravasa-
mento de liquid° para fora dos capilares indo atingir
os tecidos pulmonares e; ate mesmo os espagos adreos
dos pulmOes (os alveolos), .causando o edema pulmo-
nar. Na verdade, muitos pacientes que morrem de in-:,
suficiencia cardiaca esquerda nao morrem deviclo,it
redugao do debit° cardiac°, mas devido a incapacida-
de dos pulmOes encharcados de agua em aerarem o
sangue.

Congestao Periferica e Edema Periferico Resultan-
tes da Insuficiencia Cardfaca. Se o coragao direito
fica insuficiente ou se todo o coragao fica insuficiente
(o que é o • caso mais comum), a pressao atrial direita
fica aumentada, fazendo corn que muito do sangue
que retorna ao coragao fique represado nas veias peri-
fericas. Como resultado, as pressOes em todo o siste-‘
ma venoso ficam aumentadas. As veias do pescoco fi-
cam extremamente distendidas, como é mostrado na
Fig. 20-7, e os reservatOrios venosos, como o figado e'
o bago, ficam ingurgitados de sangue. Ao mesmo tem-
po, a pressao capilar, em todo o sistema circulatOrio •
sistemico, pode ficar tgo elevada que liquid° extravasa'
continuamente para os espagos teciduais, o que Provo=

ca grau extremo de edema periferico generalizado.
Uma das . condigOes que sao ocasionalmente encontra-
das nos casos graves e nao tratados de doenga cardia-
ca é a inchagao global do corpo, desde os pes ate a Ca-

Figura 20-6. Media de (A) press -So atrial direita e (B) pressao venosa periferica.
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Figura 20-7. Ingurgitamento do sistema nervoso periferico e
dos reservatOrios sangiifneos na insuficiencia cardiaca.

beta, como resultado do excesso de liquid° intersti-
cial, constituindo a hidropisia

0 edema da insuficiencia cardiaca é causado nao
apenas pela alta pressao nos capilares, mas tambem
por dois outros fatores. Primeiro, o debit° cardiaco
diminuido (acompanhado de discreta reducab da
resat) arterial) diminui a quantidade de urina forma-

da pelos rins, fazendo com que quantidades excessivas
de agua e de eletrOlitos fiquem retidas no corpo, o
ue , aumenta o volume do liquid° extracelular. Se-

gundo, o daft() cardiaco diminuido tambem faz corn
que o cortex supra-renal secrete grandes quantidades
de aldosterona, um outro fator que promove a reten-
go renal de agua e de sal, o que aumenta ainda mais
o volume do liquido extracelular.

Uma das caracteristicas mais essenciais do trata-
mento da insuficiencia cardiaca é o controle da inges-
tao de sal e da agua que o paciente bebe. Ao mesmo
tempo, medicamentos potentes, os diureticos, que au-
mentam a producao de urina pelos rins, sao utilizados
na maioria dos casos.

CHOQUE CIRCULATORIO

0 choque circulatOrio é a condicao resultante da re-
clugffo extrema do debit° cardiaco, quando os tecidos
de todo o corpo deixam de receber suprimento ade-
quado de sangue. Como resultado, os tecidos sofrem
de nutricgo inadequada e da remogo, tambem inade-
quada, dos produtos de excrec go celular, devido ao
fluxo sangilineo diminuido.

Qualquer condicao que diminua o debit() cardiaco
ate valor muito baixo pode causar o choque circulatO-
rio. Portanto, o choque pode ser o resultado de urn
coracffo enfraquecido, ou de retorno venoso, motivo
que permite sua classificago em dois grandes tipos:
(1) o choque cardiogenico e (2) choque por deficien-
cia do retorno venoso.

CHOQUE CARDIOGENICO

0 choque cardiogdnico é o mesmo que a insuficiencia
cardiaca de debito extremamente reduzido, causado
por eficidncia muito diminuida do corna° em born-
bear. Esse tipo de choque ocorre, corn muito maior
freqiiencia, imediatamente apes ataque cardiaco gra-
ve, visto que esse tipo de ataque diminui, abrupta e
intensamente, a capacidade de bombeamento do co-
racd'o. 0 paciente, na maioria das vezes, morre pelo
suprimento diminuido de sangue para seus tecidos,
antes que o corago tenha tempo de se recuperar.

CHOQUE CAUSADO PELO
BAIXO RETORNO VENOSO

Qualquer dos fatores que diminuem a tendéncia do
sangue em retornar para o corna° pode causar cho-
que. Esses fatores saa: (1) volume sangilineo diminui-
do, que provoca o choque hipovolemico; (2) volume
aumentado do leito vascular, de modo que ate mesmo
volumes normais de sangue nab conseguem encher, de
modo adequado, todos os vasos sangufneos — o cho-
que por estagnagio venosa; e (3) obstruc-go de vasos
sangilineos, em especial, de veias.

Choque Hipovokmico. 0 choque hipovoldmico
tern como causa mais freqilente a perda de sangue, co-
mo a que resulta de ferimento corn hemorragia ou de
ulcera gastrica hemorragica. Entretanto, o volume de
sangue tambem pode ser reduzido como resultado da
perda de plasma por feridas ou queimaduras exudati-
vas, por perda de plasma para tecidos muito traurnati-
zados, ou por desidratnab por sudorese excessive,
por falta de ingestffo de agua ou por perda excessive
de liquidos pelo intestino ou pelos rins. Em qualquer
dessas condicOes, o volume sangilineo diminuido re-
duz a pressao media de enchimento sistemico de for-
ma tab acentuada que quantidades inadequadas de
sangue retornam ao corn -go, e o retorno venoso di-
minufdo produz o choque.

Choque por Estagnacdo Venosa. Se os vasos san-
giiineos perdem seu -Onus vasomotor, seus diametros
podem aumentar tanto que o sangue fica colhetalo
ou "estagnado" nas veias extremamente distensiveis.
Como resultado, as press edes na circulacSo sistdmica
caem a valores tao baixos que o retorno venoso fica
reduzido a urn fie, e ocorre choque circulatOrio.

Choque Neurogenico. Tipo especial de choque
por estagnngo venosa é o choque neurogenko pro-
duzido pela cessn -go abrupta dos impulsos simpati-
cos corn origem no sistema nervosa central e destino
para o sistema vascular periferico. 0 resultado é a per-
da do tOnus vasomotor normal, corn diminuicffo da
pressao em todos os setores da circulacao sistémica e,
conseqUentemente, o retorno venoso diminuido. 0
desmaio emocional e um exemplo agudo desse tipo
de choque.



Estagios do Choque

A gravidade do choque varia muito, dependendo do
grau , da anormalidade que o provocou. Se é muito
moderado, os diversos sistemas de controle do corpo,
para a manutencao da pressao arterial e do fluxo san-
guineo normais, podem sobrepujar os efeitos do cho-
que e o paciente se recupera muito rapidamente. Essa
situago a chamada de choque compensado. Contudo,
se o choque é mais grave, ele continuara a progredir,
atingindo urn estagio chamado de choque progressi-

:' E, caso seja extremamente grave, o choque pro-
gredira ate urn estagio onde, apesar do paciente ainda
estar vivo, todos os tipos conhecidos de terapia nao
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Figura 20-8. Mecanismo do choque anafilatico.

266 0 SISTEMA CI RCULATORIO

Chogue Alergico. Rendes alórgicas extremas
tambem podem causar choque por estagnacaO venosa.
Esse tipo de choque é definido como choque anafila-
tico, e seu mecanismo provavel é mostrado na Fig.
20-8, o que pode ser explicado do modo seguinte:
quando uma pessoa se torna imune a uma substancia
estranha, como a proteina de urn tipo de bacteria ou
a toxina proteina, seu corpo produz anticorpos, que
sao proteinas especificas que destroem as bacterias
ou as toxinas, como sera explicado no Cap. 25. En-
tretanto, quando a pessoa é exposta a outra grande
dose da substancia a que ficou imune, a reap° entre .
os anticorpos e a proteina no sangue circulante pode
provocar a liberacao de diversas substancias que pro-
duzem o choque. Uma dessas substancias é a hista-
mina. A histamina circula ate atingir os vasos sangiii-
neos perifericos, onde vai promover a vasodilatago e,
em especial, a vasodilatacifo das veias, o que causa es-
' -\gnacffo venosa e diminuica° do retorno venoso, cul-
minando no estado de choque anafilatico. Na verda-
de, a estagnacffo venosa pode, as vezes, ocorrer corn
tanta rapidez durante a anafilaxia, que a pessoa pode
morrer antes que possa ser instituido o tratamento.

sao capazes de salvar a sua vida. E o choque irrever-
sivel.

Estagio Compensado. Quando o choque circula-
Oho a causado por hemorragia, a perda sangifnea
compensada pela constrica° neural das veias e dos re-
servatOrios venosos. ConseqUentemente, mesmo corn
a perda de sangue, o retorno venoso para o corago
continua quase como o normal, ate que cerca de 15%
do volume sangUineo total (aproximadamente 750 ml)
tenham sido perdidos. Contudo, alem desse ponto, a
perda sangiiinea nao mais pode ser adequadamente
compensada e o debit° cardiac° comeca a diminuir.
Esse estagio inicial do choque é chamado de choque
compensado. Durante esse estagio, a pessoa nao esta
em risco de vida e, a nao ser que a causa do choque
seja intensificada, a condicao sera corrigida, de modo
automatic°, pelos mecanismos usuais de controle cir-
culatOrio e a pessoa volta a seu estado normal dentro
de algumas horas e, certamente, dentro de no maxim°
um a dois dias.

Estagio Progressivo do Choque. Se o grau de 607
que fica muito grave, nao importando qual tenha sido
sua causa inicial, o prOprio choque promove mais do-
que. Em outras palavras, desenvolvem-se varios ciclos
viciosos, corn o choque tornando-se progressivamente
mais grave, mesmo sem que ocorra agravamento da
causa inicial do choque. Algumas das razOes para essa
gravidade aumentada sao mostradas na Fig. 20-9 e po-,
dem ser explicadas do modo seguinte:

Primeiro, se o grau do choque é ta:o grande que o
coracao nab consegue bombear sanve suficiente para
suprir os seus prOprios vasos coronarianos, o coracab
ira ficar, gradualmente, mais e mais enfraquecido. Isso,
diminui ainda mais o dêbito cardiac°, o que acentua
o enfraquecimento cardiac° e, como conseqiienciao
reduz mais o debit° cardiac°, causando urn ciclo
vicioso que eventualmente mata o paciente.

Segundo, o fluxo sangilineo muito diminuido para
o cerebro lesa os centros vasomotor e respiratOrio.
insuficiencia do, centro vasomotor permite que ocorra
a estagnaca° venosa, o que promove grau mais exten-
so e intenso do choque. Ao mesmo tempo, a insufi-
ciencia respiratOria reduz a oxigenago do sangue,
causando, portanto, a desnutricffo dos tecidos, o que.
tambem agrava o choque.

Terceiro, a insuficiencia vascular periferica provoca
um ciclo vicioso. A isquemia dos vasos sangiiineos po-
de fazer corn que a musculatura vascular fique ta° fra-
ca que os vasos dilatam, resultando em maior estagna-
ca-o vascular de sangue, corn reduc-do do retorno ve-
noso, aumento da gravidade do choque, acentuacao
da isquemia etc., corn esse ciclo vicioso repetindo -se
vezes sem fim, ate que os vasos fiquem totalmente di-
latados ou a pessoa morra.

Quarto, experimentos recentes tern mostrado que
o fluxo sangiiineo muito reduzido provoca a forma-
go de coagulos sangillneos diminutos nos vasos de
menor calibre. Como conseqiiéncia desses vasos
obstruidos, o retorno venoso diminui gradativamente
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Figura 20-9. Fatores que produzem a progressao do choque e
que, finahnente, fazem corn que se tome irreversfvel.

e, conforme o fluxo sangue nos vasos perifericos
fica lentificado, ocorrem mais coagulos, o que origina
o ciclo vicioso.

Quinto, o choque muito grave tambem lesa os sis-
temas oxidative e energetic° dos tecidos, em parth
cular o sistema do trifosfato de adenosina, discutido
no Cap. 3, o que faz corn que todas as funcöes cir-
culatOrias fiquem ainda mais reduzidas.

A.ssim, como vdrios ciclos viciosos sao formados,
uma vez que o choque tenha atingido determinado
grau de intensidade, a deteriorizacao progressiva da
circulacab faz corn que o choque fique gradualmente
mais grave, ate que ocorra a morte, a nao ser que seja
institufda a terapeutica indicada.

Choque Irreversivel. Nos estagios iniciais do cho-
que progressivo, a vida do paciente pode ser, geral-
mente, salva por tratamento rapid° e adequado. Por
exemplo, se o choque tern por causa hemorragia, a
rapida transfusao de sangue pode restaurar a dindmi-
ca circulatOria normal, a nao ser que a lesao circulat&
ria já tenha sido demasiadamente grave. Entretanto,
se o choque progrediu por longo period() de tempo, jd
pode ter ocorrido um grau ta° extremo de lesao que
qualquer tratamento ngo é mais capaz de restabelecer
o debito cardiac° necessario a manutenc go da vida.
Quando é atingido esse estdgio, diz-se que o paciente
estd em choque irreversivel. Por exemplo, o coracao
pode ter sido lesado a tal ponto que nao mais é capaz
de bombear, de forma continua, quantidade adequa-

da de sangue para manutencgo do debits° cardiac°,
nao importando qual a terapeutica que tenha sido ins-
titufda. Ou, tantos vasos perifericos ja estao obstruf-
dos por pequenos coagulos que o fluxo sangiiineo nao
mais pode ocorrer corn a rapidez necessaria para repa-
rar a lesao. Nesses casos, nao importando quanta tera-
pdutica esteja sendo aplicada, os ciclos viciosos do es-
tagio progressivo do choque vao persistir ate a morte
do paciente.

Tratamento do Choque

0 tratamento do choque depende de sua causa. No
caso do choque cardiogdnico, a melhor terapeutica é
a de aumentar a eficacia do bombeamento do cora-
cab. Na maioria dos casos, isso nao é conseguido corn
facilidade, e cerca de 85% dos pacientes corn esse tipo
de choque morrem. Algumas vezes, pode-se ajudar urn
paciente corn choque cardiogenico pela transfusao ju-
diciosa de sangue ou pela injecao de norepinefrina,
para promover a constricao das arterfolas perifericas
e para aumentar a pressao arterial. A pressao aumen-
tada, entgo, promove maior fluxo sangiiineo pelas
arterias corondrias, para o mirsculo cardfaco.

Se o choque é resultado de hipovolemia, o volume
sangiiineo pode ser aumentado pela administrac go de
sangue, de plasma ori, algumas vezes, de solucao sali-
na. Na verdade, a simples ingestgo de agua pode ser,
muitas vezes, salvadora da vida; e, felizmente, a pes-
soa chocada, se ainda esta consciente, sente muita
sede, o que a faz beber muita agua. A restaurago do
volume sangiiineo ate o normal aumenta as presses
de todos os setores da circulacao sistemica, o que faz
corn que o retorno venoso volte ao normal e, portan-
to, melhore o quadro de choque.

Tanto no choque neurogdnico como no choque
anafilatico, a major dificuldade e a estagnacao do san-
gue. A administracao de medicamentos que atuam co-
mo o sistema nervoso simpatico, produzindo a cons-
tricgo dos vasos sangiiineos — como a norepinefri-
na ,comprime o sangue no interior dos vasos e o
empurra ao longo das veias em direcao ao corac go, o
que tira a pessoa do choque.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Qual e o valor do debit° cardiac° normal, medido em
condic6es de repouso, e como a modificado pelo exercf-
cio?

2. Explique os mecanismos que permitem o aumento do
debit° cardiac°.

3. Explique o papel do "retorno venoso" no controle do
debit° cardiac°.

4. 0 que se quer dizer corn "press -So media de enchimento
sisternico" e como 6 que ela modifica o retorno venoso
e o debit° cardiaco?

5. Discuta o papel da necessidade dos tecidos por fluxo
sangiiineo como o estimulo basic° para o controle do
debit° card faco.
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6. Explique o metodo de Fick para a medida do debit° car-
diac°.

7. Qual e o efeito da pressab hidrostätica sobre a pressffo
venosa periferica?

8. Por que que a insuficiencia cardiaca produz, muitas ye-
- zes, baixo debito cardiac°, congesdb pulmonar ou peri-

ferica, ou qualquer combinago dessas condigOes?
9. 0 que se quer dizer com choque circulated° e quais os

fatores que produzem o choque por estagnacSo venosa?
10. 0 que significam os seguintes estigios do choque: corn-

pensado, progressivo e irreversivel?
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Dinamica da Membrana

Capilar, os Liquidos Corporais
e o Sistema Linfatico

Resumo

Os liquidos do corpo sac) distribuidos, aproximadamente, do seguinte modo: (1) dgua cor-
poral total, 40 litros; (2) total de liquido no interior das celulas, chamado de liquido in-
tracelular, 25 litros; (3) total de liquido nos espacos entre as cdlulas, chamado de liquido
intersticial, 12 litros; (4) liquido no plasma sanguineo, 3 litros; e (5) volume do liquido
extracelular, que é a soma do volume do liquido extracelular e do volume de plasma, atin-
gindo cerca de 15 litros.

0 liquido extracelular difunde muito facilmente nos dois sentidos pelos poros da mem-
brana capilar, passando do plasma sangiiineo para o liquido nos espacos intersticiais, e vi-
ce-versa. Desse modo, o liquido extracelular é continuamente misturado e transportado
pelo sangue para todos . os setores do corpo, transportando, desse modo, os nutrientes pa-
ra as cólulas e delas removendo os seus excretas.

Apesar da rapida difusa° do liquido extracelular atraves das paredes capilares, o volu-
me plasmdtico e o volume do liquido intersticial permanecem quase que exatamente cons-
tantes. A razao disso é que as forcas que causam o movimento de liquido nas dugs dire-
cOes atraves dos poros das membranas capilares estao quase que em perfeito equilibrio. As
forcas que atuam no sentido de fazer corn que o liquido saia dos capilares sao (1) a pres-
sdo capilar, com valor da ordem de 17 mm Hg, que empurra o liquido para fora, atraves
da membrana capilar; (2) pressio coloidosmOtka das proteinas do liquido interstitial,
corn valor da ordem de 5 mm Hg, que puxa liquido para fora, atraves da membrana capi-
lar; e (3) press -do negativa do liquido no liquido intersticial, corn valor em tomo de -6 mm
Hg, e que tambem puxa liquido para fora, atraves da membrana capital . . A soma total des-
ses valores é 28 mm Hg. Em oposicao a essas forcas que atuam no sentido de promover a
saida de liquido do capilar, existe forca que atua no sentido inverso, causada pela pressdo
coloidosmOtica das proteinas do plasma que esti no interior dos capilares, corn valor. tam-
bem  torno de 28 mm Hg, e que puxa liquido para o interior dos capilares pelo meca-
nismo' da osmose. Dessa forma, as forcas de efluxo e de influxo sao iguais, fenOmeno cha-
mado de lei dos capilares.

Alem do sistema circulatOrio para o sangue, o corpo ainda possui outro sistema de flu-
xo de liquido, o sistema linfatico. Esse sistema comega . em vasta rede de capilares linfa-
ticos muito diminutos, situados entre os capilares sangiiineos nos tecidos. 0 liquido filtra
dos espacos teciduais para esses capilares linfiticos, onde passa a ser chamado de linfa. A
linfa flui ao longo de vasos linfiticos progressivamente mais calibrosos, que, em sua maior
parte, desaguam no canal toracico, que é um vaso corn cerca de 5 mm de didmetro que co-
mega no abdome, ascende ao longo do tOrax, desaguando na veia subcldvia esquerda, no
pescoco, fazendo, assim, corn que a linfa retorne ao sangue.

Todos os vasos linfiticos possuem grande mimero de valvulas orientadas de
modo tal a so permitirem o fluxo para fora dos tecidos. Qualquer movimento do corpo,
seja ele causado por movimentos musculares, por movimentos passivos, ou ate mesmo pe-
las pulsacOes arteriais, provoca a compressao de alguns linfiticos e faz com que o liquido
seja movido atraves desse sistema valvular ate chegar ao sistema venoso. Esse mecanismo é
chamado de bomba linfatica.

A mais importante funcffo do sistema linfatico é a de devolver as proteinas plasmdticas
do liquido interstitial de volta a eirculardo do sangue. Uma pequena quantidade das pro-
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teinas plasmaticas vaza continuamente, atraves dos poros capilares para o liquido intersti-
cial. Se nab forem devolvidas ao sangue circulante, a pressao coloidosmOtica do plasma
cairia a volumes demasiadamente baixos para reter liquid() na circulago. Esse retorno das
proteinas, normalmente, necessita apenas de intensidade muito pequena do fluxo linfa-
tico, da ordem de 2 a 3 litros de linfa a cada dia.

Ocasionalmente, ocorrem anormalidades no mecanismo das trocas liquidas nos capila-
res que resultam em edema, que significa passagem excessiva de liquido para fora do plas-
ma e para o liquido intersticial, corn a conseqtiente tumefacab dos tecidos. As causas
desse efeito sab (1) pressCto capilar elevada, usualmente como resultado de insuficiéncia
cardiaca ou de bloqueio das veias que drenam os tecidos; (2) baixa concentracdo das pro-
teinas plasmaticas, geralmente decorrente da perda de proteinas pelos rins ou pela incapa-
cidade de sintese de novas proteinas por desnutricab; (3) permeabilidade aumentada dos
poros capilares, determinada, na maioria dos casos, por efeitos tOxicos que afetam os capi-
lares, o que permite o vazamento excessivo de proteinas para fora dos capilares e seu
acUmulo no liquido intersticial; e (4) bloqueio do sistema o que impede o retor-
no da proteina que fica no interstkio, para o plasma, o que permite que a concentrago
das proteinas plasmaticas caia a volume muito baba), enquanto que a concentracab de
proteina no liquid() intersticial aumenta muito; duas causas que, isoladas ou em conjunto,
produzern a transudago excessiva de liquid() para os tecidos.

Pela discussab apresentada em varios dos capitulos an-
teriores, em especial, nos Caps. 1 e 5, falamos varias
vezes sobre os liquidos do corpo, inclusive do sangue,
do liquido extracelular, do liquido intracelular, do 11-
quido cefalorraquidiano, dos liquidos do olho e varios
outros. Neste e nos Bois outros capitulos seguintes,
iremos discutir principalmente o liquido extracelular,
que e o todo-importante meio ambiente interno do
corpo, que foi mencionado no Cap. 1. Primeiro, ire-
mos considerar os mecanismos fisiolOgicos que deter-
minam a distribuicifo do liquido extracelular entre o
sangue e o interstkio, bem como o papel do sistema
linfatico nessa fungo. Nos poucos capitulos seguin-
tes, estaremo.s preocupados, principalmente, com a

)mposicdo do liquid() extracelular e, em particular,
corn as muitas e importantes funoes do rim no con-
trole dessa composicab. Para apresentar esses assun-
tos, vamos, primeiro, definir alguns dos liquidos nos
diversos compartimentos do corpo.

AGUA CORPORAL,
LIQUIDO INTRACELULAR
E LIQUIDO EXTRACELULAR

A quantidade total de agua em individuo medio corn
70 kg de peso é da ordem de 40 litros, ou, 57% de seu
peso corporal total. Dessa quantidade, cerca de 25 li-
tros constituem o liquido intracelular, localizado no
compartimento intracelular, e 15 litros correspondem
ao liquido extracelular, no compartimento extracelu-
lar. Essas relagOes sffo mostradas na Fig: 21-1.

Sangue

O sangue a formado por Bois componentes, as celulas
e o liquido entre as cêlulas, que é o plasma. A parte
plasmatica do sangue é liquido extracelular tipico, ex-
ceto por ter maior concentracab de proteina do que o

FLUIDOS ORGANICOS TOTALS
(40 litros)

Figura 21-1. Representagdb esquematica dos
dos corporais, mostrando o volume do liquid() ex-
tracelular, o volume sangiiineo e os liquidos cor-
porais totais.

Volume
sangOirleo



Corante ou outra
substancia estranha Corante disperso

                      

Co mparOrne nto
114iii0o           

A a

Figura 21-2. 0 principio da diluicffo para a medida do volume
de urn compartimento liquido.
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liquido extracelular nas demais partes do corpo; essa
proteina a muito importante na retendgo do plasma
no interior do sistema circulatOrio, como sera discuti-
do adiante neste capftulo. As celulas sffo de . dois ti-
pos, os glaulos vermelhos (ou hemdcias) e os glObu-
los brancos (ou leucOcitos). 0 mimero de glObulos
brancos é apenas de 1/500 do de glObulos vermeihos,
de modo que, para muitos fins, pode-se considerar o
sangue como mistura simples de plasma e de globulos
vermelhos. 0 volume total normal do plasma e da or-
dem de 3 litros, enquanto o das alulas é de 2 litros.

Lfquido Intersticial

0 liquido intersticial e o liquido extracelular que fica
por fora dos capilares, entre as dlulas dos tecidos. 0
volume do liquido intersticial é igual ao volume de to-

Y . do o liquido extracelular menos o volume do plasma,
ou seja, 15-3 = 12 litros de volume de liquido inters-
ticial, em homem adulto, medio e normal. Usualmen-
te, considers-se que o liquido intersticial inclui, tam -
Um, os liquidos especiais como os contidos no siste-
ma do liquido cefalorraquidiano, nas dmaras dos
olhos, no espaco intrapleural, na cavidade peritoneal,
na cavidade pericardica, nas cavidades articulares e na
linfa.

MEDIDA DOS VOLUMES
LIQUIDOS DO CORPO

Principio da Freqiientemente, é impor-
tante para o fisiologista a medida dos volumes de 11-
quidos contidos nos diversos compartimentos do cor-
po. Para faze-lo, ele utiliza um principio basico, cha-'
mado de principio da diluiciio, que pode ser explica-
do do modo seguinte.

A Fig. 21-2 mostra uma cámara cheia de liquido
onde pequena quantidade de corante ou de qualquer
outra substancia caracteristica é misturada. ApOs a
substancia ter sido completamente misturada corn o
liquido contido na cámara, sua concentrago fica
muito diluida e igual em todos os setores da camara
(Fig. 21-2B). Em seguida, d retirada uma amostra de
liquido e a quantidade da substancia em cada mililitro

dosada, por metodos quimicos, fotoeletricos ou
qualquer outro. 0 volume da dmara pode ser, entffo,
calculado de forma muito simples, pela divisä° da
quantidade total que foi misturada inicialmente pela
quantidade presente em cada mililitro da amostra.
Isto 0:

Volume (em ml)
Quantidade total misturada inicialmente
Quantidade em cada mililitro da amostra

Deve ser notado que tudo o que se precisa saber 0:
(1) a quantidade total da substancia que foi mistura-
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da no liquido da cámara e (2) a quantidade de subs-
tdncia em cada mililitro da mistura final.

Medida da Agua Corporal Total. Para se medir a
agua corporal total, pode-se injetar dgua radioativa,
que é agua que contem tritio, isOtopo radioativo do
hidrogdnio, em uma pessoa e, de 30 minutos a 1 hora
depois, retira-se pequena amostra de sangue, onde se-
rd medida a concentraga° da agua radioativa por mili-
litro de sangue ou de plasma. Como a agua tritiada se
dispersa por todo o corpo, para o interior das cólulas
e em todos os outros setores, exatamente do mesmo
modo como o faz a agua comum, essa medida pode
ser usada para o calculo da agua corporal total. Va-
mos admitir que 50 ml de agua pesada tenham sido
injetados em uma pessoa e que a quantidade, medida
em cada mililitro de plasma, uma hora depois, apOs
dispersa° por todo o corpo, 0 de 0,001 ml. Se a quan-
tidade total que foi injetada for dividida por esse va-
lor, usando-se a formula acima, encontra-se o valor de
50 litros para a agua corporal total, que é valor um
pouco acima do normal para o homem adulto.

Medida do Volume de Liquido Extracelular. Pa-
ra a medida do volume do liquido extracelular, usa-se
substancia indicadora diferente, uma que difundira
por todos os setores do liquido extracelular, mas que
na° atravessa as membranas celulares, para atingir o .
compartimento intracelular. Substancias desse tipo in-
cluem o sodio radioativo, os tons tiocianato e a inuli-
na, todos podendo ser usados na medida do volume

. do liquido extracelular. 0 procedimento quase igual
ao da medida da agua corporal total. A substancia
indicadora a injetada por via venosa, e amostra de
sangue é colhida 30 minutos depois, apOs ter ocorrido
grau adequado de mistura por todo o compartimento
extracelular. A mesma formulae usada para o calculo
do volume extracelular.

Cdlculo do Volume Intracelular. Uma vez que a
agua corporal total tenha sido medida por meio da



OS L1'QUIDOS CORPORALS E OS RINS

Apia radioativa e o volume do liquido extracelular te-
nha sido medido pelo sOclio radioativo ou por qual-
quer outra sub stáncia indicadora, pode-se calcular o
volume do liquido intracelular, subtraindo-se o volu-
me do liquido extracelular da agua corporal total.

Medida do Volume Plasmatico. 0 volume plas-
matic° é medido pela injecao de alguma substáncia
que fica retida no compartimento plasmatic° do san-
gue circulante. Uma dessas- substáncias que. a muito
freqfientemente empregada é o corante conhecido co-
mo , T.1824, que, pela injecffo venosa, combina-se qua-
se ye imediatamente corn as protefnas plasmaticas.
Como essas protefnas plasrnaticas nab atravessam com
facilidade as paredes do compartimento plasmatic°, o
corante tambem nab o &rd. ApOs a mistura adequada
do corante corn o sangue, o que ocorre dentro de 10
minutos, é coletada amostra de sangue, e seu plasma é

parad.o dos glObulos por centrifugago e a colleen-
racdO do corante no plasma 6, ent5o, medida. Em se-

guida, usando-se de novo a formula da pode-
se determinar o volume plasmatic°.

Cdlculo do Volume do Liquido Interstitial. Uma
vez tendo sido medidos os volumes dos liquidos ex-
tracelular e plasmatic°, pode-se calcular o volume do
liquido intersticial, subtraindo-se o volume plasrnäti-
Co do volume do liquido extracelular.

Cdlculo do Volume de Sangue. Se for conhecida
a percentagem do volume sangfifneo que a representa-
do pelas células sanguineas, o volume total do sangue
pode ser calculado, a partir do valor do volume plas-
matic°. Para a determinaca-o da porcentagem do san-
gue que 6, ocupada por plasma, o sangue é centrifuga-
do a alts velocidade por 15 a 30 minutos, o que sepa-
ra o plasma das celulas, de modo que as porcentigens
desses dois componentes podem ser determinadas. A
`prcentagem de celulas e o hematOcrito. Conhecendo-

-ge o hematOcrito e o volume de plasma que foi rnedi-
do, pode ser calculado o volume total de sangue pela
seguinte formula:

SISTEMA CAPILAR E PRESSAO
CAPILAR

A Fig. 21-3 mostra urn tfpico leito capilar, coni o
gue chegando aos capilares pela arterfola, passandO
pela metirterfola, em seguida pelos capilares e
mente pela venula. A arterfola tem caps muscular que
permite sua contrago ou seu relaxamento em resp6§-
to a estimulos que a atingem, principalinente, por
meio dos nervos simpaticos. A metarterfola tem pou-
cas fibras musculares, enquanto que o panto de on
gem dos capilares verdadeiros é marcado por peque-:
nos esfincteres musculares pre-capilares, que podem
franquear ou impedir o acesso a esses capilares Os
musculos das metarteriolas e dos esfincteres pre-caps=
lares sãO controlados, principahnente, em respOsta- as
Condice5es locals dos tecidos. Par exemplo, a falta de
oxienio faz corn que :'esses mfisculoarelaxem,
aumenta o fluxo de sangue pelo leitO capilar e, como'
resultado, aumenta a quantidadé de (Weill.° dispo-
nivel para os tecidos.

Parede Capilar e seus "Poros". A Fig. 21-4 mos-
tra a estnitura ultramicroscOpica da parede capilar.
Deve ser notado que essa parede é formada por cama-
da unicelular de celulas endoteliais, cercada, externa
mente, por delgada camada de colageno e de proteo.7
glicanos, que e a membrana basal. A espessura total
da parede capilar, incluindo tanto as celulas quanto a
membrana basal, é de cerca de 0,5 micra. 0 diimetro
do capilar é da ordem de 5 a 9 micra, o que é apenas
o suficiente para que os glatbulos vermelhos e outras
celulas sangiiineas consigam passar espremidos.

Nessa figura, deve ser especialmente notada a exis-
tencia de duas diminutas passagens, conectando o in-
terior corn o exterior do capilar. Uma dessas passa-
gens é a fenda intercelular, que é uma estreita passa-
gem situada entre duas celulas endoteliais adjacentes.
A maior parte dos ions e das moleculas hidrossoliweis
passa do interior para o exterior do capilar (e vice-
vprsal rtnr mein ripeepe "nnrne-pm_fartfla"

Volume sangillneo
100 

x Volume plasmatic°
100 - HematOcrito

DINAMICA DA MEMBRANA
CAPILAR- TROCA DE
LI-GUIDO ENTRE 0 PLASMA E 0
LIQUIDO INTERSTICIAL

Todo o propOsito da circulago do sangue é o de
transportar substincias para e dos tecidos. Portanto, é
importante tanto para a agua quanto para as sub stán-
cias em solucab que possam passar do plasma para o
liquido intersticial, nos dois sentidos, e que possam,
tambem, banhar as celulas. Isso é realizado, principal-
mente, pela difuao da agua e das moleculas dissolvi-
das, nos dois sentidos, atraves da membrana capilar.
Em geral. esse process° de difusffo é tato eficiente aue

qualquer nutriente que atinja o sangue sera distribuf-
do de forma equdnime por todos os liquidos inters-
ticiais dentro de 10 a 30 minutos.

Felizmente, as intensidades da difusgb de liquido
nos dois sentidos sffo praticamente iguais, de modo
que os volumes plasmatic° e do liquido intersticial
permanecem, em termos essenciais, constantes. Con-
tudo, sob circunstáncias especiais, a intensidade da
difuao em.uma das direcOes pode ficar bem maior do
que na outra, quando os volumes plasmatic° e do 11-
quid° intersticial vaTo ficar diferentes, muitas vezes fl-
cando muito anormais. Portanto, é importante que se
considere a dinamica desse -sistema de troca entre o
plasma e o liquido intersticial, bem como os mecanis-.
mos que mantOm normais esses volumes, nas condi-
cries usuais.



Figura 21-3. Um tfpico sistema capilar.
(Desenhado a partir de uma figura de
Zweifach: Factors Regulating Blood
Pressure. Josiah Macy, Jr., Foundation,
1950.)
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Tambem estdb presentes nas celulas endoteliais
`muitas vesiculas pinociticas. Essas vesiculas tern ori-
gem na superficie da celula, causadas pelo engloba-
mento pela membrana celular de pequenos volumes
de liquid° extracelular. Entffo, as vesiculas difundem
pelo citoplasma ate a superficie oposta da celula, on-
de descarregam seu conteftdo; dessa forma, essas vesi-
culas muitas vezes transport= grandes moleculas e
ate mesmo particulas sOlidas atraves da membrana ca-
pilar. Ocasionalmente, os poros pinociticos coalescem
para formar urn canal pinocitico, que se estende atra-
ves de toda a espessura da membrana, como é rnostra-
do na parte direita da Fig. 21-4 .. Entretanto, é dismiti-
vel se grandes quantidades de substdncias passam atra-
yes da membrana capilar, por meios de "poros" desse
tipo.

Finalmente, embora a membrana basal pareca mui-
to sOlida na Fig. 21-4, os espacos entre as fibras des-
sa membrana basal sdo grandes o bastante para permi-
tir que qualquer substfincia que tenha passado pelas
fendas intercelulares tambem passe pela membrana
basal.

CELULA
e ENDOTELIAL

MEMBRANA
BASAL

FENDA
INTERCELULAR

Figura 21-4. Estrutura da parede capilar. Deve ser notada, es-
pecialmente, a fenda intercelular, na junga-o entre duas celu-
las endoteliais; acredita-se que a maior parte das substincias
hidrossohiveis difunde atraves da membrana capilar por essa

Pressbes no Sistema Capilar. Embora a presao
na extremidade arterial de urn capilar varie de forma
extrema, dependendo do estado de contrago ou de
relaxamento da arteriola, da metarteriola e dos es-
fincteres pre-capilares, a pressdo media normal na ex-
tremidade arterial do capilar a de cerca . de 30 mm Hg.
De igual modo, a pressd° media na extremidade veno-
sa do capilar é .de cerca de 10 mm Hg, enquanto que a
presao media no capilar é, em media, de cerca de
17 mm Hg. Essas pressties foram medidas em diferen-
tes pontos da extensd° dos capilares, por meio de pi-
petas diminutas introduzidis no lumen capilar e liga-
dos a micromantmetros especiais para registro de
pressties.

PRESSAO DO LIQUIDO INTERSTICIAL

A pressd° do liquid° intersticial é a pressa° exercida
pelo liquid° situado nos espacos entre as celulas..0
valor dessa pressffo intersticial tem sido muito
de ser medido, devido ao fato de que os espacos in-
tersticiais tern largura de menos de 1 micron e a intro-
ducdo de qualquer agulha ou pipeta para medir ma
pressdo pode dar origem a valores anormais. Entretan-
to, durante os dltimos anos, estamos estudando esse
problema em nosso laboratOrio por metodo inteira-
mente diferente, implantando capsulas perfuradas nos
tecidos, como a mostrado na 21-5.0 tecido cres-
ce para o interior dessa capsula, passando pelas perfu-
raciies, e esse tecido recern-formado reveste a face in-
terna da parede dessa .capsula. Nesse tecido tambem
se forma sistema vascular sangiiineo. Contudo,
grande espaco, cheio de liquid°, permanece no centrci
dessa capsula, e experimentos especiais tern mostrado
que o liquid° nesse espaco esti em comunicago corn
o liquid° intersticial circunjacente, por meio das per-
furac Oes da capsula. Uma agulha conectada a.sistema
registrador de pressdo pode ser introduzida por uma
dessas perfuracoes ate a cavidade e a pressao 6, entffo,
medida. As pressOes do liquid() intersticial, medidas
por esse metodo, tern valor em torno de -6 mm Hg —

mm T-T, yr, r■ rxr evrtia rk ra ec 'n ntryi n gft4rirn —
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Figura 21-5. Metodo da capsula 'perfurada para a medida da
pressao liquida dos tecidos.

toe demonstra que os espacos teciduais tern, na reali-
clade, urn Arden° partial.

Diferenca de Pressdo Atraves da Membrana Capi-
lar. Sea pressab media no capilar 6, em media, de
17 mm Fig, e a pressao por fora do capilar 6, em me-
dia, a:pressao do liquid° intersticial de -6 mm Hg, a
diferenca total da pressao entre as duas faces da mem-
brana celular seria de 17 - (-6) au 23 mm Hg. Isto e, a
pressao no interior do capilar é 23 mm Hg maior do
que a vigente no exterior. Essa diferenca entre as duas
faces- da membrana faz corn que o liquido tenda a sair
dos capilares para os espacos teciduais. Felizmente,
contudo, a pressao coloidosmOtica, outra for-9a que
atua sobre a membrana capilar, opae-se a essa tenden-
cia para que liquid° saia do capilar. Portanto, varnos
discutir isso.

P ESSÃO•COLOIDOSMOTICA NA
MEMBRANA CAPILAR

Principio da Pressdo OsmOtica. Os principios da
osmose e da pressao osmOtica foram discutidos no
Cap. 5. De modo muito resumido, se duas soluoes
sab colocadas nas duas faces de membrana semiper-
meavel, de modo que as moleculas de agua podem
passar pelos poros da membrana enquanto as do solu-
to nab o podem fazer, a agua passara., por osmose, da
soluca-o mais diluida para a mais concentrada. Entre-
tanto, se é aplicada pressao a solucdo mais concentra-
da, esse movimento osmOtico da agua poderd ser len-
tificado ou interrompido. A quantidade de pressao
que deve ser aplicada, de modo a fazer cessar, de for-
ma completa, o processo de osmose, é chamada de
pressdo osmOtica. Para maior compreensao do porqué
desses efeitos, o leitor deve voltar a ler o Cap. 5.

Pressdo ColoidosmOtica Causada pelas Proteinas
Plasmaticas. A quantidade de pressao osmOtica que
ocorre em uma membrana é determinada, em grande
parte, pelas dimensb-es dos poros dessa membrana, vis-
to nue sri ocorre osmose auando as narticulas
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das nab podem passar pelos poros. No caso da mem-
brana celular, tal como os ions sOdio, os ions clore-
to, as moleculas de glicose, as moleculas de urea e
rias outras, todos produzem pressao osmOtica. Entre-
tanto, na membrana capilar, o didmetro do poro 6, em
termos bastante aproximados, 10 vezes maior do que
na membrana celular — 8 nanOmetros (ou 80 Angs-
troms) em comparacdo com 0,7 nm (ou 7 A) — de mo-
do que os ions sOdio, as moleculas de glicose e, essen-
cialmente, todos os outros componentes do liquid° ex-
tracelular passam, de forma direta, pelos poros capila-
res, sem causar pressao osmOtica. Contudo, as protei-
nas do plasma e do liquid° intersticial constituem exce-

pois suas dimensOes moleculares sffo suficiente-'
mente grandes para impedir que quase todas elas pe
netrem mesmo nos maiores poros da membrana capi-
lar. Portanto, as proteinas sac) os Anicos solutos no
plasma e no liquid° intersticial que produzem efeitos
osmOticos na membrana capilar. Visto que as soluOes
de proteinas plasmaticas pared= ser, aos Olhos dos
primeiros quimicos, suspensOes coloidais e nab solu
Oes verdadeiras, essa pressao osmOtica das proteinas
e denominada de pressao coloidosmOtica. Contudo,
muitos fisiologistas preferem chamd-la de pressao on-
cOtica

0 plasma tern concentracdo de proteinas da.ordem
de 7,3 g por cento, enquanto que o liquid° intersti7
cial tern concentracab da ordem de 2,0 g por cento,
que faz com que a diferenca entre os dois lados da
membrana capilar seja da ordem de 5,3 g %. Visto que
a maior concentracdo esta no interior dos capilares, a
osmose do liquid° tende a ocorrer sempre no sentido
liquid° intersticial para os capilares.

Pressao Coloidosm6tica do Plasma e do Liquid()
Intersticial. Se, fosse colocado plasma puro em uma
das faces de membrana capilar e agua pura na.outra
face, a press-do coloidosmOtica que iria ocorrer teria
valor em torno de 28 mm Hg. Se _liquid° intersticial
puro fosse colocado em uma das faces de membrana
capilar, corn agua pura no outro lado, a pressao caloi-
dasmitica que iria surgir seria da ordem de 5 mm Hg.
Portanto, podemos dizer que a pressao coloidosmOti-
ca do plasma é de 28 mm Hg, enquanto que a do li-
quid° intersticial é de 5 mm Hg.

A diferenca de pressao  coloidosmotica entre as
duas faces da membrana é igual a diferenca entre as
presses coloidosmoticas dos dois liquidos nas duas
faces da membrana. Por conseguinte, a diferenca de
pressao coloidosmOtica na membrana capilar é de
28-5 ou 23 mm Hg.

EQUILIBRIO DAS PRESSOES NA
MEMBRANA CAPILAR —
A LEI DOS CAPILARES

Deve ter sido notado pela discussffo precedente que,
sob condiOes normais, a diferenca de pressao entre
ns linttirlos rnip hanharn ac chat farpc da mr.mhrana
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Figura 21-6. Dindmica das trocas capilares.

capilar (23 mm Hg) é igual a diferenca das pressaes
coloidosmOticas entre as duas faces da membrana (23
mm Hg). Contudo, a pressao liquida tende a fazer
corn que o liquido saia dos capilares, enquanto "que -a

ressffo coloidosmOtica tende a fazer corn que liquido
entre no capilar. Esse equilibrio entre essas duas for-
gas explica como 6 possivel que a circulacab mante-
nha volume constante de sangue, mesmo quando a
pressao capilar 6 bem major do que a pressao do li-
quido intersticial. Se na-b fosse pelas presses coloi-
dosmOticas, haveria perda continua de liquido da cir-
culacab, ate que, eventualmente, o volume sangiiineo
seria insuficiente para manter o dObito cardiac°.

0 estado normal de equilibrio entre as pressOes
que tendem a promover a safda e a entrada de liqui-
do nos capilares a chamado de lei dos capilares, e é
mostrado, em termos matematicos, na Fig. 21-6. A
pressao liquida media no capilar 6 mostrada como
tendo valor de 17 mm Hg e a pressab do liquido in-
tersticial como sendo -6 mm Hg, o que produz uma
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diferenca total da pressao entre o interior e o
exterior capilar de 23 mm Hg, atuando no sentido de
fazer corn que o liquido saia do capilar. Por oirtro la-
do, a pressao coloidosmOtica no capilar é de 28 mm
Hg enquanto a do liquido intersticial é de 5 mm
criando diferenca efetiva de 23 mm Hg, mas agora
tendendo a fazer corn que o liquido entre no capilar.
Assim, as duas presseies estao, matematicamente, em
equilibria de modo que o volume liquido tanto do
plasma quanto do liquido intersticial nab 6 alterado.

Efeito do Desequilfbrio na Membrana . capi-
lar. Ocasionalmente, as pressoes a nivel da membra-
na capilar deixam de estar em equilibrio, porque uma
ou mais de uma delas passa a ter novo valor. Quando
isso ocorre, o liquido transuda atraves da membrana
capilar corn muita rapidez, ate que se estabeleca urn
novo estado de equilibrio.

Vamos considerar, por exemplo, um aumento da
pressao capilar de seu valor normal de 17 ate 25 mm
Hg. Isso aumentaria a pressao efetiva atraves da mem-
brana capilar para valor de 8 mm Hg, agindo de den-
tro para fora, o que causaria a rapida transudacao de
liquido para os espacos dos tecidos. A perda de
do (mas nab de proteinas plasmäticas) peso plasma fa-
ria corn que a press -do capilar diminuisse, devido a re-
ducao do volume sangiiineo, ao mesmo tempo que fa-
ria corn que a pressao coloidosmOtica do plasma au-
mentasse, pela concentracab crescente das proteinas
plasmaticas. Al6m disso, a pressao do liquido intersti-
cial aumentaria devido ao volume progressivamente
major do liquido intersticial, enquanto a pressao co-
loidosmOtica do liquido interstitial dirninu iria pela di-
luicab das proteinas do liquido intersticial. Assim,
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apOs alguns minutos, a pressgo capilar seria de 22 mm
Hg, a pressa° coloidosmOtica do plasma seria de 29
mm Hg, a press-go  coloidosmotica do liquido intersti-
cial seria de 4 mm Hg, e a pressgo  do liquido intersti-
cial seria de -3 mm Hg. Se o estudante fizer os calcu-
los corn esses novos valores, lembrando-se, enquanto
isso, da direcgo em que essas pressOes atuam, veria
que definem um novo estado de equilibrio.

De modo semelhante, qualquer variacao de qual-
quer uma das pressOes na duas faces da membrana
produzird rapid() movimento de liquido atraves da
mernbrana capilar, ate que seja restabelecido o

que ocorre, usualmente,dentro de poucos mi-
nutos. Entretanto, esse movimento de liquido pode
ser, por vezes, tab intenso que o volume sangiiineo e
o volume do liquido intersticial podem ficar anormal-
mente grandes ou pequenos.

Ahem da difusgo muito rdpida de agua e de substan-
cias dissolvidas atraves da membrana capilar, existe
pequena quantidade de fluxo de liquido atraves da
membrana capilar e espacos teciduais. A distincgo en-
tre difusa° e fluxo é a seguinte: a difusgo define o
movimento de cada molecula ao longo de seu percur-
so, como resultado de seu movimento cinetico, sem
considerar as outras moleculas, enquanto que fluxo
define o movimento a urn so tempo e numa mesma
direcgo de grande ninnero de moleculas.

0 flux° de liquido atraves dos espacos teciduais e
produzido pelo movimento de liquido pelas extremi-
dades arterial e venosa dos capilares, do modo seguin-
te: se for analisada a Fig. 21-7, sera notado que a pres-

) sgo liquida no capilar, em sua extremidade` arterial, e
de 30 mm Hg, enquanto que na extremidade venosa é
de 10 mm Hg. Agora, vamos estudar as pressOes que
produzem o movimento de liquido atraves da mem-
brana capilar, nas duas extremidades desse capilar. A
soma de todas as pressOes que atuam na extremidade
arterial, do capilar da como resultado uma press go efe-
tiva de 13 mm Hg, favorecendo o movimento de li-
quido para fora do capilar, que representa a pressffo
de filtracdo, nas extremidades arteriais dos capilares.

Nas extremidades venosas dos capilares, a pressa°
liquida muito reduzida no capilar produz pressa° efe-
tiva que atua na direcp oposta. Nesse local, a soma
das pressOes é de 7 mm Hg, atuando no sentido de fa-
zer corn que o liquido se desloque pare dentro do
capilar. Essa diferenca efetiva de press go e a pressifo
de absorcffo. Assim, flea claro que uma pequena quan-
tidade de liquido flui continuamente pelas extremi-
dades arteriais dos capilares pelos espacos dos tecidos,
em direcao a extremidade venosa dos eapilares.

Deve ser notado que as pressOes de filtrac go e de
absorcao na° sa° iguais, mas essa diferenca é com-
pensada pelo fato de que as extremidades venosas dos
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capilares sao cerca de 50% maiores e, tambem, muito
mais permedveis. Portanto, quantidades quase iguais
de liquido saem do capilar em sua extremidade arte-
rial e retornam em sua extremidade venosa. Una pe-
quena fracgo desse liquido, no entanto, entre 1/10 a
1/100 do total, retorna a circulac go por meio dos lin-
faticos, como iremos discutir nas paginas seguintes,
em vez de ser por absorgo nas extremidades venosas
dos capilares.

SISTEMA LINFATICO

Alem dos vasos linfaticos, o corpo 6 dotado de con--
junto de vasos muito delgados e de paredes muito finaS:›
os linfaticos. Esses vasos tern origem em quase todas'
os espacos teciduais, sob a forma de capilares linfatP
cos. As relagOes dos capilares linfaticos corn as'eelii-2
las e com o capilar sanguineo sa° mostradas na Fi
21-8. Os capilares linfaticos coalescem em vasos
ticos de diametro gradativamente maior que, even
tualmente, terminam ,no pescoco da pessoa, como
mostrado no esquema do sistema linfatico, da Fig?
21-9. Os vasos linfaticos, nesse ponto, desaguam na'
circulacgo sanguinea, no ponto de juncgo das veias)
jugular e subclavia.

Os linfaticos representam sistema acessOrio para o
fluxo de liquido desde os espacos teciduais ate a ciro
cuing°. Os capilares linfaticos sa° tgo permeaveis que'
ate mesmo grandes particulas a moleculas de protei
nas passam diretamente para seu interior, junto corm
os liquidos dos tecidos. Portanto, na verdade, o
do que flui pelos linfaticos d o liquido que transborda;
dos espacos teciduais; é chamado de linfa e tem os
mesmos constituintes que o liquido intersticial nor-
mal.

Em muitos pontos ao longo dos linfaticos, particu-
larmente onde varios linfaticos de menor calibre se

Figura 21-8. Relaca-o do capilar linfatico corn as celulas do
tecido e corn urn capilar sangiiineo.

CAPILAR 
LINFATICO



-GANGLIOS CERVICAI
NODULO SENTINELA

VEIA SUBCLAVIA
-CONDUTO LINFATICO DIREITO

CONDUTO TORACIC

—NODULOS AXILIARES

CISTERNA CHYLI

NODULOS ABDOMINAIS

L—
NODULOS INGUINAIS

-LINFATICOS PERIFERICOS

Figura 21-9. Sistema linfatico.
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juntam para formar vasos mais calibrosos, os linfati-
cos atravessam os gdnglios linfaticos, que sac) peque-
nos organs que filtram a linfa, dela extraindo todo o
material particulado, antes que atinja o sistema veno-
so.

FuncOes FisiolOgicas dos
Linfkicos

Devolucäo de Protefnas a Circulacao. A funcao
que é a mais importante desempenhada pelos linfati-
cos é a da devolucao das proteinas a circulacao, quan-
do vazam dos capilares sangiiineos. Alguns dos poros
dos capilares sao tar) grandes que permitem o vaza-
mento continuo de pequenas quantidades de protei-
na, chegando a atingir, a cada dia, cerca da metade do
total de proteinas da circulacao. Caso essa proteina
na

p
 fosse devolvida a circulacao, a pressao coloidos-

mOtica do plasma da pessoa teria valor extremamente
baixo, o que faria com que perdesse grande parte de
CP11 WIllltne san

g
iiinec• Dara os espacos intersticiais,

levando a morte dentro de 12 a 24 horas. Ainda
mais, nab existe nenhum outro meio para que as pro-
teinas retornem a circulacao, a nao ser por meio dos
linfaticos. Mais adiante, neste mesmo capitulo, quan-
do discutirmos o edema, veremos qua() grave é o nao
retorno de proteinas, mesmo de urn imico territhrio
do corpo, para a circulacao.

Fluxo de Linfa pelos Linfaticos. Dois fatores
principais determinam a intensidade do fluxo de linfa
pelos vasos linfaticos: (1) a pressao do liquid° inters-
ticial e (2) o grau de "bombeamento" pelos vasos lin-
faticos, um mecanismo chamado de bombs linfdtica.

Sempre que a pressao do liquid° intersticial au-
mentar ate acima do normal, o que acontece sempre
que o volume desse liquid° intersticial ficar muito au-
mentado, liquid° flui com grande facilidade dos espa-
cos intersticiais para os capilares linfaticos, porque os
"poros" dos capilares linfaticos estao muito abertos —
bem diferente do que acontece nos capilares sangiii-
neos. Portanto, quanto maibr a pressao do tecido,
maior sera a quantidade de linfa formada a cada mi-
nuto.
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Bomba Linfcitica. A. bornba o segundo
fator a influenciar o fluxo de linfa, é urn mecanismo
dos vasos linfaticos para o bombeamento da linfa ao
longo desses vasos. Para explicar esse mecanismo,
necessario, primeiro, que seja destacado que todos os
vasos linfaticos possuem valvulas linfaticos, do tipo
mostrado na Fig. 21-10. Essas valvulas sac) quase iden-
ticas as encontradas nas veias e todas tern orientacgo
centripeta, de Mod° que a linfa so pode fluir na dire-
cgo em que os vasos linfaticos desaguam na circulacgo
e nunca na direcgo centrifuge, de volta para os teci-
dos..

Uma du causas principais para o bombeamento
linfatico 6 a contrac go periedica dos prOprios vasos
linfaticos – o que ocorre a cada 6 a 10 segundos.
Quando urn vaso linfatico é distendido por excesso' de
linfa, ele automaticamente contrai. Essa contracgo
)mpurra a linfa para adiante da valvula linfatica se-

guinte. Essa linfa, ent go, distende esse novo segment°
do vaso linfatico, provocando sua contracgo. Esse
efeito ocorre repetitivamente em cada segmento do
vaso, ate que a linfa seja bombeada de volta circula-
cgo. .

Alem da contrac go intrMseca dos vasos linfaticos,
o bombeamento da linfa tambem pode ser provocado
pelo movimento dos tecidos que cercam o vaso linfa-
tico: Por exemplo, a contracgo dos mirsculos esquele-
ticOs adjacentes a urn vaso linfatico pode comprimir
esse Vas() e empurrar a linfa para a frente. De igual
Mod°, as pulsacties arteriais ou a movimentacgo dos
tecidos, causada pelo movimento ativo ou passivo dos
niembros, pode comprimir os linfaticos e fazer corn
que a , linfa se desloque para diante, pelos canais linfa-
ticos. Sob certas condicOes, esses mecanismos sgo,
possivehnente, ta° importantes quanto a contracffo

)intrinseca dos vasos linfaticos, especialmente duran-
te o exercicio.

Papel do capilar Linfatico no Bombearnento da
Linfa. A expansffo e a contracffo do capilar linfatico
tarnbem desempenham papel de importancia no .fluxo
linfatico. 0 capilar linfatico tem estrutura especial,
mostrada na Fig. 21-11, que e, de forma particular,
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importante para o mecanismo de bombeamento. De-
ve ser notado que as celulas endoteliais ficam presas
aos tecidos vizinhos por meio de ligamentos de fbca-
ctio. Quando um tecido se enche corn excesso de li-
quido, esse tecido fica inchado e essa inchag go teci-
dual traciona os ligamentos de fixacao, fazendo corn
que o vaso linfatico se abra. Dessa forma, o liquido e,
tambem, aspirado para o interior desse vaso. Deve ser,
de igual modo, notado nessa figura, que as celulas en-
doteliais sobrepOem-se em parte, umas sobre as ou-
tras. Devido a essa disposipao, o liquido flui corn
grande facilidade para o interior do vaso linfatico, vis-
to que a borda da celula endotelial simplesmente cur-
va-se para o interior do vaso, o que forma urn nesse
direto para o lumen desse vaso. Em seguida, quando o
vaso linfatico contrai, a borda em sobreposic go da ce-
lula endotelial é empurrada de volta a sua posicgo, fe-
chando esse acesso. Dessa forma, as bordas em sobre-
posicgo das celulas endoteliais sao, na verdade, vtilvu-
las que permitern a entrada de liquido para o interior
dos capilares linfaticos, mas impedem sua saida. Con-
seqiientemente, a contrac go do capilar linfatico ou
sua compressffo pelo tecido circunjante, empurra, o
liquido para diante, ao longo do vaso linfatico.

A combinacgo de todos esses mecanismos de born-
beamento da linfa da ao sistema linfatico sua caracte-
rfstica primaria, isto 6, a tendencia de transportar to-
do e qualquer excesso de liquido, que fique coletado
nos tecidos, de volta a circulacao. Na verdade, em
condictles nonnais, essa bomba chega a criar vacuo
parciarnos tecidos, o que representa a causa basica da
pressgo negativa de -6 mm Hg, nos lfquidos intersti-
ciais.

Intensidade do Fluxo de Linfa e Retorno de Pro-
tefna a Circulacao. Em funcgo do tempo, o fluxo de
linfa varia dentro de extremos muito amplos de inten-
sidade mas, na pessoa media, o fluxo total de linfa
por todos os vasos, é da ordem de 100 ml por hora,
ou cerca de 1 a 2 ml por minuto. Pode-se logo notar
que essa a uma intensidade muito reduzida de fluxo,
muito embora ainda suficiente para remover o exces-
so de liquido e, especialmente, o excesso de proteina

Poros

Valvulas

Figura 21-10. Estrutura dos capilares
fdticos e de um linfatico coletor.Capilares

Iinfaticos

LinfaticO coletor
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Figura 21-11. Estrutura especial dos capilares linfiticos que
permite a passagem de substincias com alto peso molecular
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dos principios basicos da difusao é o de que a intensi-
dade do transporte de substAncia por esse mecanis-
mo é progressivamente maior quanto menor for a dis-
táncia a ser percorrida pelas sub stgncias que difim-
dem.

Quando o corpo fica incapaz de manter esse estado
de "secura" nos espacos intersticiais, mas, pelo con-
nano, permite a coleggo de grandes quantidades adi-
cionais de liquido nesses espacos, é originada a condi-
cao conhecida como edema. 0 transporte de nutrien-
tes para os tecidos fica muito prejudicado nessas con-
digOes, muitas vezes, corn gravidade bastante para
provocar a gangrena dos tecidos. Por exemplo, a in-
chacgo prolongada dos pes, corn muita freqiiencia,
causa de tilceras gangrenosas cutineas, que resultam,
pelo menos em parte, da distincia demasiadamente
grande para a difusao dos nutrientes, desde os capila
res ate as celulas dos tecidos.

que tende a se acumular nos espacos teciduais. A linfa
contem, em media, 3 a 4% de proteina (2% dos teci-
dos perifericos e ate 5 a 6% do figado, onde é forma-
da grande parte da linfa).

O ESTADO "SECO" NORMAL DOS
TECIDOS — FORMAQA0 DE EDEMA NA
I NSUFICIENCIA DESSE MECANISMO

Importfincia da Pressgo Negativa nos Espacos In-
tersticiais. Ate este ponto, muito pouco foi dito so-
bre a importancia da pressao negativa nos espacos do
liquido intersticial dos tecidos normais. Sua principal
importáncia é a de que serve para manter unidos as
)elulas e denials elementos teciduais e, conseqiiente-
mente, de fazer corn que esses tecidos' contenham
quantidade minima de liquido. Isto e, 'o sistema lin-
f4tico retira, continuamente, liquido dos espacos te-
ciduais, tornando-os tao pequenos quanto possivel e é
nesse estado que os tecidos fimcionam. Portanto, po-
demos dizer, sob . urn ponto de vista relativo, que os
espacos intersticiais sao, normalmente, "secos", mes-
mo contendo cerca de 12 litros de ägua em seu inte-
rior. Essa declaracgo adquirird maior significado quan-
do discutirmos o edema, nos paragrafos seguintes. Es-
se estado de quantidade minima de liquido nos espa-
cos intersticiais é benefico, em especial, para a difusao
de nutrientes dos capilares para as celulas, pois um

Causes Basicas do Edema

Pressgo Positiva do Lfquido Intersticial como Can-
a de Edema. A Fig. 21-12 mostra o grau de corn-
pactacao das celulas nos tecidos normais e o afasta-
mento dessas mesmas celulas quando a pressao inters7
tidal flea aumentada, causando edema. Experimentos
recentes tern mostrado que enquanto a pressao per-
manecer negativa, as celulas permanecem juntas, em
estado compactado, mas tab logo a.pressito do liquido
intersticial se eleva acima do valor zero, tornando-se
positiva, as celulas se afastam. A pressoes de + 3 mm
Hg, o volume do liquido intersticial estd, muitas ve-
zes, aumentado de 3 a 4 vezes seu volume normal, e
na pressao de + & mm Hg, o volume do liquido inters-
ticial, pelo menos em alguns tecidos, pode chegar a
ser 20 vezes maior do que o normal, o que representa
aumentos muito grandes nas dimensOes dos espacos
intersticiais, com o aumento resultante da distincia a
ser percorrida .pelos nutrientes, em sua difusao desde
os capilares ate as celulas.

Visto ser a pressao positiva do liquido intersticial
que produz o edema, pode-se facilmente compreender
que qualquer variag go na dinamica do transporte de
liquido a nivel da membrana capilar que puder au-
mentar a pressao do liquido intersticial desde seu va-
lor normal 'negativo de -6 mm Hg ate valor positivo
ire produzir edema. Quatro anormalidades basicas da
dindmica da membrana capilar produzem, muitas ye- 

 

r.*-Figura 21-12. Efeito de varias pressOes
do tecido sobre a extensffo do edema que
se desenvolve nos espacos intersticiais.
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zes, o edema. Essas anormalidades sgo: (1) pressA)11-
quida aumentada nos capilares, (2) presao coloidos-
mOtica diminuida nos capilares, (3) pressab coloidos-
mOtica intersticial aumentada, e (4) permeabilidade
aumentada dos dapilares.

Edema Causado pela Press -do Liguida Aumentada
nos Capilares. Embora a presao capilar media nor-
mal seja de 17 mm Hg, seu valor pode atingir ate 40
a 50 mm, Hg, em determinadas condiddes anormais da
circula*. Por exemplo, quando o corago fica insu-
ficiente, o volume sangtifneo aumenta porque o fluxo
sangilineo diminufdo para os rins faz corn que esses
organs , retenham liquido. De igual modo, o sangue
fica represado no sistema venoso, causando pressOes
retrOgadasmuito elevadas nos capilares. A eleva*
daTressab media . nos capilares, por sua vez, provoca
presslo aumentada dos liquidos intersticiais e o ede-

, resultante.
Edema Causado pela Pressk ColoidosmOtica Plas-

matica Diminuida. Outra causa de .edema é a redu-
cgo da presao coloidosmOtica plasmatica, ,.que é re-
sultado da concentrago diminuida da protefna plas-:
maitica, ocorre, corn muita freq0encia, em pa-
dientes portadores de certos tipos de doercas renais,
onde ocorre perda urinaria muito acentuada das pro-
teinas plasmaticas, ou em pessoas corn queimaduras
graves, que exsudam , grandes volumes de liquid() pro-
teinaceo por sua pele lesada. De igual modo, a quanti-
dade inadequada de protefnas, da dicta, como aconte-
ce nas regiOes de nOsso planeta onde existe fome en-
demicd,, pode causat a insuficiencia na forma* das
protefnas plasmaticas adequadas. Quando a concen-
Una.° ,plasmatica de protefna cai abaixo de 2,5%, a
presAo, negativa normal nos espacos intersticiais de-
saparece,: , e essa pressab adquire valores positivos.INes-
;rs condicOes, o edema grave pode ser o resultado.

Edema Causado pela Pressiro Coloidosm6tica In-
t ersticial Aumentada. A pressffo coloidosmOtica in-
tersticial aumentada tambem pode ser causa de pres-
sat) aumentada do liquido intersticial e de edema. A
causa mais grave para essa condi* o bloqueio dos
linfaticos, que impede o retorno normal das protel-
nas a circula*. As protefnas .que vazam atraves das
paredes capilares van ficar gradualmente acumuladas
nos espacos intersticiais ate que a presao coloidos-
mOtica intersticial adquira valor proximo da press-So
coloidosmotica plasmdtica. Como resultado, os capi-
lares perdem sua capacidade osmOtica normal de reter
liquid() na circulacffo, de modo que esse liquido passa
a ficar acumulado nos tecidos. Essa condicao pode
causar as mais graves formas de edema.

0 bloqueio linfatico tambem ocorre, muito comu-
mente, na doenca endemica nas ilhas dos Mares do
Sul, conhecida como filariose onde urn parasita, a fila-
ria (que é urn verme nematOdio) fica retido nos gdn-
glios linfaticos, provocando ai desenvolvimento tffo
acentuado de tecido fibroso que o fluxo por esses
ganglios fica quase ou completamente bloqueado. Co-
mo resultado, determinados territOrios do corpo, co-
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mo uma perna ou um braco, podem ficar extrema-
mente edemaciados, condi * chamada de "elefantfa-
se". Uma Unica perna onde isso ocorra pode pesar
tanto quanto todo o restante do corpo, simplesmente
pelo acfrmulo de liquido nos espacos dos tecidos.

Edema Causado por Permeabilidade Aumentada
dos Capilares. Algumas condigeles anormais sab ca-
pazes de provocar aumentos extremos da permeabi-
lidade dos capilares; isto e, os poros capilares ficam
muito dilatados. Quando isso ocorre, nab apenas o li-
quido vaza muito rapidamente dos capilares para os
espacos teciduais, como tambem ocorre escapamento
das proteins plasmaticas, que se acumulam, em ex-
cesso, nos espacos intersticiais. Por conseguinte, a per-
meabilidade capilar aumentada pode ser causa de ede-
ma por pelo metros Ares fatores diferentes: (1) vaza-
mento: excessivo de liquido pelos poros dilatados para
os espacos intersticiais; (2) pressffo coloidosmOtica
plasmatica diminuida, pela perda de protelna; e (3)
presao coloidosmOtica intersticial aumentada, pelo
acfrmulo de protefna.

0 aumento da permeabilidade capilar 6 de ocorrdn-
cia freqiiente nos estados tOxicos. Por exemplo, na
anafilaxia, condi* que foi descrita no. Cap. 20, e
que 6 resultante da reacao dos anticorpos corn protef-
nas tOxicas, a permeabilidade capilar chega a aumen-
tar tanto que pode ocorrer edema localizado, em, di-
versas regi6es do corpo, dentro de minutos.. Outro
exemplo 6 a ago de determinados gases venenosog
de use militar, que aumentam a permeabilidade dos
capilares pulmonares corn tal intensidade que, edema
pulmonar grave é o resultado quase sempre fatal,
quando os pulmoes da pessoa ficam cheios de liquido.

SISTEMAS LI-QUIDOS ESPECIAIS
DO CORPO

Espagos Liquidos Potenciais

Existem alguns espacos no corpo que, ao ocorrer con,
dica() patolOgica, contem em ga g apenas alguns you-.
cos mililitros de liquido. Tais espacos, os espacos po-
tenciais, incluem, de modo especial, o. espaco pleural
mostrado na Fig. 21-13, que e o espaco, entre os pul-
moes e a parede do tOrax; o espaco pericdrdico, que é
o espaco entre o cora*, e o pericardia que é o en-
voltOrio do coracab; o espaco peritoneal, que é o es-
paco entre as vIsceras e a parede abdominal, e os es
pacos articulares. Comumente, esses espacos ficam co-
lapsados, exceto pela presenca de liquido lubrificante
extremamente viscoso, que permite as superf Icies que
revestem essas cavidades o livre deslizamento de umas
sobre as outras, condicaO essencial para o movimento
dos pulmoes no interior do tOrax, do coracffo no inte-
rior do pericardia das articulacOes etc.

Liquid() Viscoso nos Espacos Potenciais. • Se se
pensar, por alguns minutos, sobre a funcao desses es-
pacos potenciais, ver-se-d que tais espacos podem exis-
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Figura 21-13. Dinimica das trocas liquidas nos espacos in-
trapleurais.

tir sempre que duas superficies teciduais possam des-
lizar uma sobre a outra — por exemplo, o deslizamen-
to dos pulmties na cavidade toricica durante a respi-
raga°, o deslizamento do coracao no interior do peri-
cirdio a calla batimento cardiac°, o deslizamento das
superffcies articulares etc.. Para aumentar a facilidade
corn que ocbrre esse deslizamento, os espacos poten-
ciais contém quantidades diminutas de urn liquido ex-
tremamente viscoso e escorregadio, que atua como
lubrificante. 0 constituinte essencial desse liquido é
o dcido hialurOnico, que a urn roucopolissacaridio que
di a esse liquido quase que a mesma consistencia vis-
cose da saliva.

A concentragao de acid° hialureinico nos liquidos
dos espacos potenciais 6, usualmente, de 1 a 2%. 8
interessante que .essa substäncia tambem esteja pre-
sente em praticamente todos os espacos intersticiais
do cOrpo, e nab apenas nos espacos potencies. Uma
de suas funcöes nos espacos intersticiais 6, talvez, a
mesma que nos espacos potenciais, isto 6, a de permi-
tir que os diferentes segmentos dos tecidos deslizem
entre si corn • facilidade, como, por exemplo, o desli-_
zamento da pele sobre o tecido celular subcutineo.

Dinamica da Troca de Liquido pelas Superficies
dos Espacos Potencies. A dindmica das trocas 11-
quidas entre os espacos potenciais e os capilares nos
tecidos que circunclam esses espacos a quase que iden-
tica a dindmica das trocas liquidas nas membranes dos
capilares commis. A razao para isso a que os revesti-
mentos desses espacos sao permeaveis, principalmen-
te, as proteinas e aos liquidos, de modo que o liquido
pode fluir corn grande facilidade entre os espacos po-
tenciais e os espacos dos tecidos adjacentes, onde fi-
cam os capilares.

A Fig. 21-13 mostra o espaco intrapleural, corn urn
capilar no tecido adjacente a essa cavidade. Essa figu-
ra tambem mostra a difusao de liquido nos dois senti-
dos entre a cavidade e o capilar, como tambem a di-
fusao de liquido, atraves da pleura visceral, para o te-
cido pulmonar. Obviamente, corn tanta difusao livre,

nertnr.n Apiiral nada mais a aue urn espaco intersti-
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cial ampliado. Existe pressao negativa no espaco pleu-
ral, do mesmo modo como existe pressao negativa nos
outros tecidos. Portanto, normalmente, o est:ago
pleural 6 mantido "seco", exceto por alguns mililitros
de liquido viscoso, para toda a cavidade toricica, exa-
tamente do mesmo modo como os outros espacos te-
ciduais sa°, tambem, mantidos "secos".

"Edema" dos Espacos Potenciais. Sob condigOes
anormais, uma pessoa pode apresentar "edema" dos
espacos potenciais do modo exato como acorn ede-
ma nos espacos teciduais. Assim, se a pressao capilar
aumenta muito, se a pressao coloidosmOtica plasmiti-
ca fica muito diminufda, se a pressao coloidosmOtica
na cavidade pleural fica muito elevada, ou se os capi-
lares ficam muito permeiveis, liquido ira transudar
para o espaco pleural, exatamente do mesmo modo
como transudam para os espacos teciduais no edema.
0 "edema" de urn espaco potencial e chamado de
efusao, embora seja, em termos fisiolOgicos, o mesmo
que edema.

Drenagem Linfitica dos Espacos Potenciais. To-
dos os espacos potenciais possuem sistemas de drena-
gem linfatica semelhantes aos 6ncontrados em outros
espacos teciduais. A Fig. 21-13 mostra a drenagem
linfatica da cavidade pleural. Essa drenagem remove,
normalmente, as proteinas que, vazam para o espaco
intrapleural e, portanto, mantem baixa a pressao co-
loidosmOtica nesse espaco.

Uma das causas mais graves da efusao em espaco
potencial, uma infeccffo, pois essa condicao faz corn
que os linfiticos flquem entulhados corn grandes mas-
sas de glObulos brancos e. de detritos teciduais, decor-
rentes da infeccao. Ao mesmo tempo, a infeccao, au-
menta a porosidade dos capilares adjacentes, fazendo
que deixem vazar grandes quantidades de proteina.
Essas proteinas na° podem sair desse espaco, muito
embora •quantidades excessivas de protein conti-
nuem a vazar para ele. Como resultado, a pressao co-
loidosmOtica aumenta tremendamente, e, como seria
de esperar, o liquido transuda para esse espaco em
quantidades enormes. Por conseguinte, uma articula-
cao infectada flea muito inchada, a cavidade pleural
infectada cont6rn grandes volumes de efusa° pleural
e a cavidade abdominal infectada apresenta efusao
abdominal extremamente volumosa, chamada de as-
cite.

Sistema Liquid() do Olho

0 sistema liquido do olho mantem pressao constante
no interior do globo ocular de quase exatamente 16
mm Hg. Essa pressao, combinada corn a parede-muito
resistente desse globo ocular (formada pela esclera e
pela cornea), mantem o globo ocular corn forma bas-
tante rigida, o que faz corn que a distancia entre a
cornea, o cristalino e a retina fique constante, nao va-
riando de mais de fracao de milfmetro. Isso é impres-
cindivel para o funcionamento do sistema Optic° do
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olho, para a focalizago das imagens sobre a retina,
como foi explicado no Cap. 14.

Humor Aquoso e Humor \Titre°. Os liquid.os do
olho sffo divididos, como mostrado na Fig. 21-14, por
dois compartimentos distintos: o humor aquoso, que
ocupa a Camara anterior do olho, situada entre o cris-
talino e a cornea, 'e o humor vitreo, que fica na cd-
mara posterior, entre o cristalino e a retina. 0 humor
vitreo é uma massa gelatinosa e o liquido que existe
nele pode' difundir por essa massa, mas TAO pode fluir
por ela cOM facilidade. Por outro lado, o humor aquo-
so flui livremente.

ForinacdO do Humor Aquoso pelo Corpo Ci-
liar. Liquid° é continuamente formado pelos apen-
dices ciliares do corpo ciliar, que sa-o pequenos pro-
longamentos semelhantes a glandulas, formados por
relulas epitehais e situados nas margens e pouco atras

3 'cristahno, como a mostrado na Fig. 21-14. Desse
Ponta, o liquido passa pelos ligamentos do cristalino,
para atingir a Camara anterior do olho. Dessa regiao, o
liquido flui, como a indicada pelas setas da figura, pa-
ra o ángttIO formado pela iris e pela cornea. Nesse se-
tor, passa para fora do olho, pelos diminutOs espacos
de Fontana, atingindo o canal de Schlemm, urna veia
circular que passa por todo' o olho, ria juncao da cor-
nea corn a esclera.

0 corpo ciliar a formado por grande niimero de pe-
quenas pregas de epitelio secretor, que atinge, em ca-
da: olho; area total de superficie de cerca de 6 crn2.
Esse epitelio secreta ions sOdio de forma continua pa-
ra o humor aquoso que, por •sua vez, produz os se-
guintes efeitos: (1) os ions.s6dio fazem com que o hu-
mor aquoso tenha carga eletrica positiva. Essa carga
eldtrica positiva, por sua vez, afrai ions negativos, em

'os ions -cloreto, que atravessam o epitelio, o
tambem aumenta o mimero desses ions noIumor

aquoso; (2) a quantidade aumentada de ions sOdio e
cloreto no humor aquoso provoca osmose de agua pe-
lo epitelio. Assim, indiretamente, a secrec5O de sOdio
provoca fluxo continuo, mas de pequena intensidade,
de liquido — cerca de 3 mm 3 por minuto — do corpo
ciliar para o humor aquoso.

Controle da Pressab no Globo Ocular. A press-do
no interior do olho controlada pela diminuta estru-
tura . ' que reveste os espacos de Fontana, no dngulo
formado pela cornea e pela iris, onde o liquido sal do
globo ocular para entrar no canal de Schlemm. Se a
pressdo aumenta muito, quantidades aumentadas de
liquido sum do olho. Por outro lado, se a pressaO fi-
ca muito baixa, o efluxo de liquido do olho diminui
automaticamente. Isto é, os espacos de Fontana fun-
cionam como valvulas de controle. Quando a pressa-o
aumenta alêm de determinado valor critic°, as estru-
turas da valvula se abrem e, quando baixa alem desse
valor critic°, os espacos fecham. E por esse mecanis-
mo que a pressffo intra-ocular é regulada no valor qua-
se preciso de 16 mm Hg, raramente aumentando ou
diminuindo por mais de alguns milimetros de merc-a-
_,_

Glaucoma. 0 glaucoma é a condicao em que a
pressdo no olho fica muito aumentada, muitas vezes,
alta o suficiente para provocar cegueira. A causa mais
comum para essa condicab é a incapacidade do liqui-
do em fluir normalmente pelos espacos de Fontana
para o canal de Schlemm. Quando isso acontece, a
formago continua de liquido pelo corpo ciliar faz
com que a pressao intra-ocular chegue a aumentar ate
valores altissimos. Por exemplo, a infecCab ou a infla-
maccro pode originar detritos ou massas de globulos
brancos que tampam as passagens para os espacos de
Fontana. Por outro lado, muitas pessoas, por razOes
ignoradas, apresentam estreitamento dessas passagens.

Ern raros casos, a pressffo intra-ocular pode chegar
ate 60 a 70 mm Hg. Essas pressoes extremamente ele-
vadas podem causar cegueira em poucas horas, por le-
sarem o nervo Optico, no ponto por onde entra no
globo ocular, e por comprimirem os vasos sangiiineos
da retina, de modo tffo intenso que fica interrompido
o fluxo nutritivo. Quando a pressffo intra-ocular fica
aumentada apenas moderadamente, por outro lado, a
cegueira pode se instalar de forma gradual, .ao longo
de anos.

Sistema do Liquido Cefalorraquidiano

0 sistema do liquido cefalorraquidiano, mostrado pe-
las areas cheias da Fig. 21-14, é formado pelos espa-
cos cheios de liquido. no interior do sistema nervoso
central, bem como os que cercam todo esse sistema
nervoso central, tanto o encefalo quanto a medula es-
pinhal. Esse sistema a semelhante ao do olho, pois a
maior parte do liquido a formado em um territOrio e
reabsorvido em outro setor distinto. 0 liquido que
enche a cavidade do liquido cefalorraquidiano desem-
penha a funcffo especial de acolchoar o tecido nervo-

Nervo 6ptico

Figura 21-14. Estrutura geral do olho, mostrando o funciona-
mento do olho como uma Camara. ■
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so; a densidade do encefalo é quase que a mesma do
lfquido cefalorraquidiano, de modo que, em termos
literais, esse encefalo flutua no lfquido cefalorraqui-
diano. Ainda mais, a caixa craniana, onde ficam o lf-
quido cefalorraquidiano e o encefalo, é estrutura mui-
to sOlida, de modo que quando é atingida de urn lado,
toda a caixa se move a um so tempo, e tanto o lfqui-
do quanto o encdfalo sgo propelidos na mesma dire-
cgo e ao mesmo tempo. E, devido ao efeito acolcho-
ante do lfquido cefalorraquidiano, nenhuma lesao do
encefalo ocorre, apesar de o tecido nervoso ser urn
dos tecidos mais moles de todo o corpo.

Formacio, Fluxo e Absorcdo do Lfquido Cefalor-
raquidiano. Essencialmente, todo o lfquido cefalor-
raquidiano é formado pelos plexos corbides, que sgo
expanses semelhantes a pequenas couves-flores que
proeminarn para o interior das cavidades encefalicas

2 chamadas de ventriculos. As localizacOes dos plexos
corOides sgo mostradas na Fig. 21-15 — nos dois yen-
triculos laterais, situados um em cada hemisferio ce-
rebral, no terceiro ventriculo, na regiao diencefdlica,
e no quarto ventriculo, entre o tronco cerebral e o.
cerebelo. 0 lfquido formado em todos os ventriculos
flui, finalmente, para o quarto ventriculo. Desse pon-
to, o lfquido flui para fora dos ventrfculos, por meio
de numerosos orificios diminutos, para o espaco
subaracnOideo, que é o espaco de lfquido que circun-
da a superficie externa do encefalo, situada entre esse
encefalo e a caixa craniana. 0 lfquido, nesse espaco,
flui para circa, ao longo das superficies externas do
encefalo, onde é absorvido para os seios venosos pelas
vilosidades aracnOides, que sgo passagens semelhantes
a valvulas, para os seios venosos.

Os plexos corOides, como os apendices ciliares dos
olhos, secretam lfquido continuamente pelo mesmo
mecanismo descrito para o olho. De igual modo, as
vilosidades aracnOides funcionam de modo semelhan-
te aos espacos de Fontana no 5ngulo entre a iris e a
cOrnea no olho, visto que essas vilosidades tarnbem
funcionam como v51vulas de sobrecarga. Quando a
pressgo  do lfquido cefalorraquidiano esta 7 mm Hg
acima da pressab das veias, o lfquido 'flui pelas vilosi-
dades, mas quando a presao do lfquido cefalorraqui-
diano fica abaixo desse valor, o lfquido nao sai do sis-
tema cefalorraquidiano.

A Unica diferenca importante entre o sistema liqui-
do do olho e o sistema cefalorraquidiano é o nivel de
pressgo a que o liquid() deixa o sistema, pois a pressgo
necessdria para abrir a valvula do olho é de cerca de
16 mm Hg, enquanto que para abrir a valvula cefalor-
raquidiana, esse valor 6 de 7 mm Hg.

Bloqueio do Fluxo no Sistema Cefalorraquidiano e
a Producdo de Hidrocefalia. Fazendo, de novo, refe-
rência a Fig. 21-15, pode-se ver, pelas pequenas setas
que o fluxo de lfquido no sistema cefalorraquidiano
pode ser bloqueado em muitos pontos, especialmente,
nos pequenos orificios entre os ventriculos, bem co-
mo nas vilosidades aracnOides. Por exemplo, muitas

ti n nenI1Pno

Figura 21-15. Sistema lfquido cefalorraquidiano.

canal situado entre o terceiro e o quarto ventriculos,
de modo que o lfquido formado nos ventriculos late-
rais e no terceiro ventriculo ngo pode •passar para o
quarto ventriculo e dai para a superficie do corpo,
onde vai ser absorvido. Como resultado, os yenta-
culos laterais, bem como o terceiro ventriculo ficam
progressivamente mais e mais dilatados, comprimindo
o cerebro contra a caixa craniana, destruindo a maior
parte do tecido neuronal. Essa condicao é a hidrocefa-
lia, palavra que significa "cabeca d'agua".

Outra causa comum do bloqueio é a infecc go da
cavidade do lfquido cefalorraquidiano, o que produz
tal quantidade de detritos e de massas de glObulos
brancos no lfquido que as vilosidades aracnOides fi-
cam entupidas. Nesse caso, o lfquido fica acumulado
em todo o sistema do lfquido cefalorraquidiano, .e a
pressgo fica muito elevada. Em raros casos, a pressgo
no .lfquido cefalorraquidiano pode estar tao elevada
que chega a impedir o fluxo sangilfneo para o encefa-
lo, de modo que ngo mais pode esse encefalo receber
a nutricgo adequada.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique o principio da diluic para a .medida dos vo-
lumes dos lfquidos corporais.

2. Cite os vilores medios das press6es no capilar e no
do intersticial que banha o capilar. Cite; tambem, as
press6es coloidosm6ticas dentro e fora do capilar.

3. Se a pressab capilar a 25 mm Hg, a pressIo do liquid()
intersticial a -2 mm Hg, a press -So coloidosniOtica plas-
matica a 35 mm Hg e a presao coloidosmOtica do lf-
quido intersticial e 2 mm Hg, em que direcSo estar
fluindo lfquido, como resultado da interacSo dessas
press6es ao nivel da membrana capilar?

4. Explique por que existe movimento efetivo de lfquido
para fora dos capilares, em sua extremidade arterial e
absorcSo efetiva de lfquido, em sua extremidade venosa.

5. Por que e o retorno de proteina a circulacSo a mais im-
portante fungSo do sistema linfatico?

6. Explique o mecanismo do bombearnento linfatico.
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7. Por que a que nab ocorre edema nos tecidos normais?
8. Por que ocorre edema? Quais sffo as suas causas mais co-

muns?
9. Explique o que que se quer dizer com um "espaco li-

quid° potenciar.
10. Explique o mecanismo de secregffo de liquid° no olho.
11.- Como controlada a pressffo infra-ocular?
12. Descreva a formagdb, o fluxo e a absorgEo de liquid° ce-

falorraquidiano.
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22
A Functio Renal

e a Excrectio de Urina

Resumo

As principals funceies dos rins sao (1) remover os produtos finals do metabolismo e (2)
controlar as concentrageks da maior parte das substáncias itinkas no liquido extracelular,
inclusive de ions como o ton sOdio, o ton potassio e o ton hidrogenio.

A unidade funcional do rim é o nefron. Nos dois rins de urn ser humano, existem cerca
de dois milh6es de nefrons. 0 nefron é dividido em duas partes funcionalmente distintas:
(1) o corpasculo renal e (2) o tabulo renal. Por sua vez, o corptsculo renal é formado (a)
pelo glomerulo, que a uma rede capilar, e (b) pela capsula de Bowman, que envolve o glo-
mórulo. A pressgo do sangue no interior do glomerulo é de cerca de 60 mm Hg, que é va-
lor bastante alto para a pressgo, o que faz corn que grandes quantidades de liquido, cha-
mado de filtrado glomerular, sejam filtradas para fora do capilar, sendo coletadas pela
capsula de Bowman. Nesse filtrado glomerular encontrada a maioria dos produtos fmais
do metabolismo que devem ser eliminados dos liquidos orgdnicos.

0 filtrado glomerular sai da capsula de Bowman por meio do tubulo renal, que 6 dividi-
do em quatro segmentos seqiienciais: (1) o tribulo proximal, (2) a aka de Henle, (3) o
tabulo distal e (4) o tubo coletor. A medida que o filtrado' passa por esse sistema tubular,
as partes desse filtrado que sao necessarias ao organismo —. principalmente, os nutrientes,
como a glicose e os aminoacidos, a agua e a maior parte dos ions — go reabsorvidas pelos
tubulos, voltando para os capilares peritubulares, situados em tomb dos ttbulos. Por ou-
tro lado, os produtos fmais do metabolismo quase ngo go reabsorvidos, se 6 que o sao na
verdade, de modo que, em sua maior parte_ eliminados pela urina.

Dessa forma, a teoria da func go renal ,;e a de filtrar grandes quantidades de liquido do
plasma, reabsorvendo aqueles constituintes que sao necesgrios, sem, no entanto, reabsor-
ver os que ngo sao necessarios. Cerca de 180 litros de filtrado glomerular formados a
cada dia, mas menos de 1% dessa quantidade, cerca de 1,5 litro por dia, a eliminado como
urina. Apesar disso, esse pequeno volume ainda contem a maior parte dos produtos finais
do metabolismo, altamente concentrados. Alguns desses produtos finais do metabolismo
de maior importAncia sao a ureia, o acido Uric°, a creatinina, os fosfatos, os sulfatos e o
excesso de acidos.

Duas das anormalidades mais comuns do rim, que provocam a excrec go diminuida des-
ses produtos finals do metabolismo, go:

1. Destruica-o ou perda total de nefrons. Esse e o resultado frequente da pielonefrite, a in-
feccgo do rim. Quando mais do que tres quartos dos nefrons foram perdidos, a pessoa
comeca a ter dificuldade de excrecgo dos produtos finals do metabolismo, e passa a
acumular quantidades excessivas de ureia, de kid° rifle°, de ions hidrogenio, de creati-
nina e de outras substdncias, nos liquidos orgänicos, o que causa um estado grave de
intoxicacgo, a uremia.

2. Glomerulonefrite. Isso quer dizer inflamaciio dos glomerulos, o que causa bloqueio de
muitos capilares glomerulares, fazendo corn que deixem de filtrar quantidades adequa-
das do filtrado glomerular. Algumas vezes, o paciente desenvolve uremia, como aconte-
ce quando perde grande nirmero de nefrons. Em outros casos, a falha em formar quan;
tidades adequadas de filtrado provoca o actmulo de agua e de sal no sangue, o que
acarreta aumento do volume sangtineo, corn o aumento conseqtente da press go arte-
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rial ate niveis hipertensivos. Quando a pressao arterial aumenta o suficiente para fazer
corn que seja formada quantidade normal de filtrado glomerular, a fim de que ocorra
producab normal de urina, a pessoa tem hip ertensdo.

0 rim forma a urina e, enquanto a esta formando, re-
gala, ao mesmo tempo, a concentracffo da maioria dos
constituintes do liquid° extracelular. Isso é realizado
pela remoca° do plasma sangilineo do excesso, con-
servando aquelas substancias presentes em concentra-
96es nonnais ou diminuidas.

Anatomia Funcional do Rim

As Figs. 22-1 .e 22-2 mostram, respectivamente, ima-
gr 1 macro e microscOpicas do rim, apresentando as
eso.ituras responsaveis por sua funcab purificadora
dos liquidos organicos. A Fig. 22-1 mostra a arteria
renal penetrando no pardnquima do rim, enquanto a
veia renal sai dale. A urina é formada a partir do san-
gue, pelos nefrons, sendo que urn deles é apresentado,
em detaihe, na Fig. 22-2. A partir desses nefrons, a
urina flui para, a pelve renal e, dai, pelo ureter, ate a
bexiga urinaria. Os dois sins contém, aproximada-
mente, dois milhties de nefrons e visto que cada ne-
fron funciona quase que exatamente do mesmo modo
comp os demais, podemos caracterizar a maior parte
das func6es do rim como urn fodo, pela explicacffo
do funcionamento de um imico nefron.

gdfron. 0 nefron é formado por duas partes
principais, o corpfisculo renal e os tfibulos. Por sua
vez, o corpAsculo renal é formado por tufo de capila-
res, que é o glomêndo, envolto por uma capsula, a
c' 'luta de Bowman. 0 liquido a filtrado dos capila-
res'para essa capsula e, em seguida, flui dela para, em
primeiro lugar, o tfibulo proximal; em seguida, para
urna longs aka tubular que é a alca de Henle; em ter-
ceiro lugar, para o tfibulo distal e em quarto .e Ultimo
lugar, para o tubo coletor, de onde passa para a pelve
renal. Conforme o filtrado passa ao longo dos diferen-
tes segmentos tubulares, a maior parte da ägua e dos

eletrOlitos é reabsorvida para o sangue, mas quase to-
dos os produtos finais do metabolismo sao eliminados
na urina. Por esse mecanismo, nffo ocorre deplego de
agua e de eletrOlitos, embora ocorra a remoca° conti-
nua dos produtos finais do metabolismo.

FUNPAO DO NEFRON"

Na discussffo de como urn nefron funciona, é deseja-
yel que se use o diagrama simplificado da Fig. 22-3.
Esse diagrama apresenta o "nefron funcional", corn a
arteriola aferente levando sangue para o glomerulo e
esse sangue saindo do glom6rulo pela arterfola eferen-
te e passando para os capilares peritubulares, ate che-
gar a veia. Nesse diagrama, tambem sdo mostrados a
membrana glomerular, a capsula de Bowman, os tfibu-
los e a pelve renal.

Teoria 136sica da FuncAo do Nefron

A fungffo basica do nefron é a de limpar, ou "aclarar"
(ou "depurar") o plasma sangUineo, dela retirando as,

Figura 22-2. 0 nefron. (Modificado de Smith: The Kidney:
Structure and Function, in. Health and Disease. New York,
(1.;.4",-.14 I Tvi;‘,..re; ft, Pro ec toot 1
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seu revestimento por celulas epiteliais corn seus
tiplos prolongamentos digitiformes. Os prolongamen-
tos digitiformes de uma celula epithlial Scam interdi
gitados com os das celulas adjacentes, deixa-ndo fen-
das entre os diversos prolongamentos contlguos, por
onde o liquid() pode filtrar para a capsula de Bowman.

A Fig. 22-5 apresenta as tres camadas que formam
a membrana glomerular e que a°, de dentro para fo-
ra: (1) a camada de celulas endoteliais do prOprio ca-
pilar; (2) a membrana basal, formada por fibras cola-
genas e de proteoglicanos; e . (3) a camada ,de celulas
epiteliais, por fora, formada pelos prolongamentos di-
gitiformes descritos acima. Devem ser notados os
tiplos pertuitos, chamados de fenestras, na camada de
celulas endoteliais, bem como os tambem militiplos
poros em fends, entre os prolongamentos digitiformes
de celulas epiteliais adjacentes. A membrana basal, si-
tuada entre as duas camadas celulares 6, igualmente,
muito porosa, poise formada quase que exclusiva-
mente por uma mania de fibras. Dessa forma, é gra-
ves das fenestras, dos poros em fenda e dos espacos
no interior da membrana basal que o liquido filtra-
do do capilar para a capsula de Bowman. Esse liquido
é o filtrado glomerular que se escoa da capsula` de
Bowman para o sistema tubular.

A membrana glomerular é varias centenas de vezes
mais permeavel a agua e aos pequenos solutos mole-
culares do que a membrana capilar tfpica, de outros
setores do corpo, mas, a rido ser por isso, a ela sao
aplicaveis os mesmos principios de din gmica dos 11-
quidos, discutidos para essas outras membranas capi-
lares. Como as outras membranas capilares, a mem-
brana glomerular é quase que impermeavel as protef-
nas plasmaticas, e tambem é impermeavel as celulas
sangiiineas.

Entretanto, a pressao no glomerulo é muito eleva-
da, cerca de 60 mm Hg, o que contrasta corn a pres-
sao de 15 a 20 mm Hg, encontrada nos outros capila-
res do corpo. Devido a essa pressao muito elevada,
ocorre passagem continua de liquido do capilar para
o interior da capsula de Bowman. Veremos adiante
que a maior parte do liquido que atravessa a membra-
na glomerular é, posteriormente, reabsorvida pelos
bulos renais, para os capilares peritubulares. 0 que
nä-o é reabsorvido transforma-se em urina.

Dindmica dos Liquidos na Membrana Glomerular
e a Pressdo de Filtracdo. As presses do liquido no
nefron normal sao mostradas na Fig. 22-6. Essa figu-
ra mostra que a pressao glomerular 6, normalmente,
de 60 mm Hg, enquanto que a pressao colOide no
mesmo glomerulo é, nas condivies normais, de 32
mm Hg. Na capsula de Bowman, a pressao é de 18
mm Hg, e a pressao colOide é praticamente zero. Por
conseguinte, a pressao que atua no sentido de forcar
a passagem de liquid() no glorneru10 para a capsula de
Bowman e de 60 mm Hg, enquanto que a pressao que
atua na direcao oposta e de 32 + 18 mm Hg ou 50
mm Hg. A diferenca entre as pressOes que atuam de
dentro para fora e de fora para dentro é, portanto, de

Figura 22-3. 0 nefron funcional.

substancias indesejaveis durante sua passagem pelo
rim, ao mesmo tempo que retém no sangue todas as
substancias que ainda sao necessarias ao corpo. Por
exemplo, os produtos finais do metabolismo, como,
espécialmente, a ureia e a creatinina, sao retirados do
sangue. E os ions sOdio, os ions cloreto e outros ions
sao tambem eliminados quando presentes no sangue
em quantidades excessivas.

0 nefron depura o plasma das substinciasindeseja-
veis por dois mecanismos distintos: (1) filtra grande
quantidade de plasma, em condicOes normais, de cer-
ca de 125 ml por minuto, atraves das membranas glo-
merulares .do prOprio nefron. En-tab, conforme,esse li-
quido filtrado flui ao longo dos .tfibulos, as substan-
cias indesejaveis nffo sac, reabsdividas,'sendo assim eli-
minadas pela urina, enquanto as substancias necessa-
rias sao seletivamente reabsorvidas para o plasma. (2)
Mgumas substáncias sao depuradas pelo processo de
secrecio. Isto e, as paredes dos tubulos removem, por
processos ativos, substáncias do sangue para secreta-
las para o interior dos tdbulos.

Dessa forma, a urina que é eventualmente formada
é composta de substáncias filtradas e de substancias
secretadas.

FiltracAo Glomerular

Membrana Glomerular. Os capilares no glomeru-
lo, juntamente corn seus revestimentos membranosos
formam a membrana glomerular. A Fig. 22-4 mostra
Qc elir,prfirioc externas de vdrios desses capilares, corn
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Figura 22-4. Microfotografia eletrOnica, por
aparelho de exploragffo, de urn glomerulo.
Devem ser notadas as projegOes digitiformes,
interdigitadas corn as das caulas vizinhas,
mas deixando espagos em fendas. A filtragao
ocorre por essas fendas. (De Brenner e
Rector, The Kidney, Philadelphia, W. B.
Saunders Co., 1976.)

60-50 mm Hg, ou seja de 10 mm Hg; essa presao
efetiva, que atua no sentido de forcar a passagem de
liquido do interior do capilar glomerular para a cap-
sula de Bowman, é a pressilo de filtracdo.

Fracão de Filtracão Glomerular. A intensidade
corn que o liquido é filtrado do sangue para a cdpsu-
la de Bowman — a fracdo de . filtracito glomerular — é
diretamente proporcional a pressSo de filtragaO. Por-

7to, qualquer fator que modifique qualquer das
piessties em uma das faces da membrana glomerular

tambem alterard a fracSo de filtrago glomerular. As-
sim, o aumento da pressao glomerular aumenta a fra-
go de filtragIo ; de modo inverso, o aumento da pres-.
sao coloidosmOtica glomerular ou da presao na cap-
sula de Bowman diminui a fracaO de filtrago.

A intensidade normal de formacaO do filtrado glo-
merular, nos dois rins do ser humano, é de 125 ml/
min, o que corresponde a cerca de 1.80 litros a cada
dia. Isso representa cerca de 4,5 vezes a quantidade
total de liquid() no corpo, o que demonstra a magni-
tude do mecanismo renal para a purificacSo dos. 11- .
quidos corporais. Felizmente, cerca de 179 litros do
total de 180 litros sao reabsorvidos pelos taulos, de
modo que pouco mais de .1 litro do total que é filtra-
do é eliminado como urina.

Efeito da Constrictio da Artertola Aferente sobre
a Filtracdo. 0 principal efeito da constricSo da ar-
tertola aferente é a reduc -So drastica da press-So no
glomerulo. E isso, por vez, provoca reduca-o ainda
mais clrastica da frock, de filtraca-o glomerular. Por
exemplo, a diminuicab de 10 mm da presao glome-
rular quase que pode interromper a filtracSo glome-
rular.

As arterfolas aferentes sao controladas, em parte,
pelo sistema simpatico e, em parte, por mecanismo
automatic° de controle, intrinseco ao prOprio ne-
fron, chamado de auto-regulacifo, que sera discutido
em detalhe, adiante, neste capitulo. A estimulago
simpatica contrai as arterfolas e dirninui a pressso glo-
merular, o que reduz a filtrac go glomerular. Por ou-
tro lado, a estimulacao simpatica diminuida permite
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Figura 22-6. PressOes normais em diferentes pontos do nefron
e a presao de filtragffo normal.

a dilatago da arteriola aferente e, como conseqUen-
cia, o aumento da filtracao glomerular.

Caracteristicas do Filtrado Glomerular. 0 filtra-
do que chega a capsula de Bowman – o filtrado glo-
merular – é um ultrafiltrado do plasma. A membrana
glomerular é porosa o bastante para permitir que a
agua e, essencialmente, todos os constituintes dissol-
vidos do plasma, corn excecab das proteinas, sejam
filtrados. Por conseguinte, o filtrado glomerular
quase identico ao plasma, exceto por conter apenas
quantidade muito diminuta de proteina (0,03%), corn
a concentracffo da proteina plasmatica sendo cerca de
7%, ou seja, 200 vezes maior.

ReabsorOo Tubular

Apos o filtrado glomerular ter passado pela capsula de
Bowman, " chega ao sistema tubular, onde, a cada dia,
todos os 180 litros do filtrado glomerular, exceto
uma frac -go pouco major que 1 litro, sao reabsorvidos
para o sangue. 0 que nab foi reabsorvido, 1 litro ou
pouco mats, passa para a pelve renal, onde sera elimi-
nado como urina.

A Fig. 22-7 mostra imagem microscopica de seccab
transversa de regiab tubular do rim, destacando a
grande proximidade dos ttibulos corn os capilares pe-
ritubulares. 0 liquido tubular e, primeiro, reabsorvido
para o espaco intersticial e desses espacos para os ca-
pilares. Algumas das substancias sao reabsorvidas pelo
epitelio tubular por reabsorciio ativa; outras substan-
cias o sao por difusao e osmose.

Reabsorcao. Ativa. 0 significado da expresso
reabsorgio ativa foi discutido no Cap. 5. Quer dizer
que a substancia é transportada atraves .das c6lulas
epiteliais tubulares por mecanismos quimicos espe-
ciais de transporte, que possuem a capacidade de rea-
lizar esse transporte contra a diferenca de concentra-
gab da substancia entre os liquidos tubular e intersti-
cial. Uma vez tendo atingido o liquido intersticial, es-
sas substancias passam diretamente para os capilares
nerituhulares.
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Algumas das substancias reabsorvidas ativamente
sab a glicose, os aminoacidos, as proteinas, o acido
arico, e a maioria dos ions – sOclio, potassio,magne
sio, cloreto e bicarbonato.

18
60 Reabsorcdo Ativa de Nutrientes do Ltquido Tubu-

(-32) lar. Obviamente, a importante que os nutrientes
presentes nos liquidos corporais sejam conservados,
nab permitindo que sejam perdidos pela urina. Para:
esse fim, a glicose, os aminoacidos e as proteinas sao
quase que completamente reabsorvidos, niesmo antes
que o liquido tubular tenha Se escoado por toda a ex-
tensab do tibulo proximal, que é a primeira porgab
do sistema tubular. Os processos de reabsorgao ativa
para a glicose, para os aminoacidos e para as proteinas
sao tdO potentes que, comurnente, quase nenhuma
dessas substancias é perdida pela urina.

Reabsorcdo Ativa de Ions – Especialmente de Co-
reto de SOdio (Sal). A reabsorcab de ions do liqui-
do tubular é algo diferente da reabsorgab de nutrien-
tes. 0 corpo precisa conservar certa proporcab dos
ions, mas tambem precisa eliminar seus -excessos. Fe-
lizmente, mecanismos especiais de controle, alguns
dos quais serffb discutidos no Cap. 23, determinant a
quantidade de cada ion que deve ser reabsorvida.
Quando a quantidade que ja esti presente no sangue é
muito grande, o ion 6, em sua major parte, excretado;
mas quando sua quantidade no sangue é muito redu-
zida, proporgOes muito maiores desse ion serge reab-
sorvidas.

A substancia, que é absorvida corn major intensida-
de pelos tfibulos é o cloreto de sOdio, a cada dia sen-
do reabsorvidas cerca de 1.200 g, que representam
quase que tr8s quartos de todas as substancias reab-
sorvidas ativamente em todo o sistema tubular. A
reabsorcab de cloreto de sOdio é regulada, em parte,
pelo hormOnio aldosterona, que é secretado pelo
tex supra-renal. Esse mecanismo regulador é discuti-
do no Cap. 23.

A Fig. 22-8 mostra o mecanismo da reabsorgo ati-
va do sOdio. A margem serrilhada da celula epitelial

TObulos

Espagos intersticiais

Figura 22-7. Corte transversal dos ttibulos e dos capilares
adiacentes no rim.
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Figura 22-8. Mecanismo para o transporte ativo de midi°, des-
de o lumen tubular ate o capilar peritubular, destacando o
transporte ativo pela base e pelos lados da celula e a difusao
pela borda luminal dessa celula epitelial.
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tubular, charnada de borda em escova, 6 muito per-
meavel ao sodio, permitindo que esse ion se difunda
muito rapidamente do lumen do tubulo para o inte-
rior da celula. Por outro lado, na base e nos lados da
celula, a membrana possui propriedades completa-
mente diferentes. Nesses pontos, a membrana a quase
que cornpletamente impermeavel a difusao do sOdio,
mas transporte sOdio por processo ativo, do interior
da celula para o liquido peritubular. Esse transporte
ativo, provavelmente, ocorre do modo que foi descri-
to no Cap. 5, e que é o seguinte: acredita-se que o ion
sOdio combina corn um carreador que esti dissolvido
na membrana celular. 0 complexo formado, sOdio-
carreador, se difunde para a outra face da membrana,
onde o sOdio é liberado no liquid° peritubular. Enzi-
mas situadas na ou adjacentes a face interna da mem-
brana celular fazem corn que ocorram as rendes  ne-
cessarias, e os sistemas energóticos no citoplasma da

,` celula fomecem a energia necessaria as rear es.
0 transporte ativo de outros ions ocorre por me-

canismo semelhante. Entretanto, cada ion possui seu
carreador especifico e seu prOprio conjunto de enzi-
mas para a catalise dessas reagOes.

Ab wird° Contra Diferenca de Concentracdo. Uma
das caracteristicas mais importantes da reabsor-
ao  é a de ser capaz de promover a absor-

cab de uma substância, mesmo quando sua concéntra-
cffo no lumen tubular é menor do que no liquid° per--
tubular. Para que isso aconteca, no entail. to, as celulas
epiteliais tubulares devem despender muita energia.
Por conseguinte, essas cOlulas Vffo ntcessitar de nutri-

muito intensa e seus sistemas metabOlicos sab
ajustados de forma tal a poderem transformar a ener-
gia potencial de•seus nutrientes na energia necessaria
para o transporte de substancias contra a diferenca de

concentragab. Essas algumas vezes, chegam a
consumir ate 90% de toda a sua energia apenas no
transporte ativo.

Reabsorcao por Difusao. Neste ponto, necessita-
mos recordar os principios basicos da difusao, visto
que esse processo desempenha papel fundamental na
reabsorgo da agua e de algumas outras substancias
pelos tithulos. Difusao significa o movimento ao acaso
de moleculas em urn liquid°, e é produzida pelo mo-
vimento cinetico de todas as moleculas do liquid°.
Em outras palavras, cada molecula de agua ou cada
molecula dissolvida na agua esta constantemente es-
barrando nas outras, progredindo por caminho sinuo-
so, de uma direcab para outra. Se existe poro suficien-
temente grande na membrana, a molecula pode atraves-
sar essa membrana — isto é, a membrana é permedvel a
essa molecula. 0 epitdlio tubular é permeavel a certos
tipos de moleculas, inclusive as de agua. Portanto, a
agua pode difundir dos tilbulos para os espacos inters-
ticiais do rim.

Reabsorcrio de Agua pelos hibulos. 0 principal
mecanismo para a reabsorgo de agua pelos tabulos
é por &limit() osmOtica, que pode ser explicada do
modo seguinte:

Primeiro, vamos relembrar o que é que se quer di-
zer com osmose. Osmose significa a difusao efetiva de
agua atraves de uma membrana, causada por maior
concentrago de substancias nffo-difusiveis no outro
lado da membrana. Os principios basicos da osmose
foram explicados no Cap. 5. Contudo, precisamos
agora ver como os principios da osmose se aplicam ao
transporte da agua, a partir do lumen tubular.

Quando os ions, a glicose e outras substancias sab
ativamente transportadas pelas celulas tubulares para
os espacos intersticiais do rim, as concentracöes des-
sas substancias ficam diminuidas no liquid° tubular e
aumentadas no liquid° intersticial. ConseqUentemen-
te, passe a existir diferenca muito grande entre as so-
mas totais das concentracaes de todas as substancias
nesses dois compartimentos liquidos, separados pela
membrana epitelial. A baixa concentracab dos solutos
no liquid° tubular significa que a concentracab de
agua nos tubulos é relativamente elevada. A concen-
track, mais alta dos solutos no liquid° peritubular
significa, por sua vez, que a concentracab de agua é
algo menor. Obviamente, portanto, a agua ire difundir
da regiab onde sua concentrago é mais elevada nos

para a regiao onde sua concentrago é mais
reduzida, nos capilares peritubulares. Esse e o fenti-
meno da osmose.

Assim, quando as substancias dissolvidas passam
por transporte ativo atravês da membrana epitelial,
esse transporte ativo provoca, de forma automatics,
o transporte °suicide° de agua atravês da mesma
membrana, quase que ao mesmo tempo. Isto é, a agua
"acompanha" os solutos.
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Falta de ReabsorOo das Substfincias
Nao Necessarias — Ur6ia, Creatinina, Acido
Urico, Fosfatos, Sulfatos e Nitratos

Algumas das substancias do filtrado glomerular tern
presenca indesejavel nos liquidos corporais; essas
substancias, em geral, ou nao sao reabsorvidas ou so o
sao em grau minim°. Por exemplo, a ureia, produto
final do metabolismo das proteinas, nao tern nenhum
valor funcional para o corpo e deve ser continuamen-
te excretada, para que o metabolismo das proteinas
tetha continuidade. Essa substancia nao é reabsorvi-
da ativamente, e os poros dos tdbulos sao ta° peque-
nos que a ureia difunde atraves da membrana celular
corn muito menos facilidade do que a agua. Portanto,
enquanto a agua esti sendo reabsorvida por mecanis-.
mo °male°, apenas 50% da ureia estffo sendo reabsor-
vidos. A outra metade da urea fica no tdbulo e é eli-
minada na urina.

Assim, a funca° primaria do rim é esse processo de
separaga° nos tiibulos, que reabsorvem as substancias
necessarias ao corpo, corno os aminoacidos, eletrOli-
tos e agua,,yermitindo, ao mesmo tempo, que a ureia,
substancia nao necessäria ao corpo, passe por toda sua
extensffo, para ser eliminada na urina.

Outras substancias corn o mesmo destino da urea
incluem a creatinina, os fosfatos, os sulfatos, os nitra-
tos, 0 dcido arico, e os fenOis, todos eles produtos fi-
nais do metabolismo e que lesariam o corpo caso per-
rnanecessem nele em quantidades excessivas.

Secrecio Tubular Ativa

Umas poucas substancias sat, ativamente secretadas
do sangue para o lumen tubular, pelo epitelio tubular.
A secreggo ativa utiliza mecanismo identico ao da
reabsorcao ativa, so que atuando em sentido inverso.

As substancias que sao ativamente secretadas in-
duem os tons potassio, os tons hidrogénio, a amOnia
e muitas outras substancias tOxicas que muitas vezes
conseguem penetrar no corpo. De igual modo, muitos
medicamentos, como o Diodrast, o Hippuran, a peni-
cilina e a fenolsulfoftaleina, sao removidos do corpo
principalmente por secreca° ativa e nao por filtraca°
glomerular. Contudo, na funcffo normal do rim, a se-
crecffo tubular so 6 importante por participar da regu-
Ina° das concentracOes dos ions potassio e hidroge-
nio nos liquidos corporais, como sera discutido no ca-.
pitulo seguinte.

Recapitulac5o da FunOo do Nefron
— ConcentracAo Urinaria
das Substancias

Agora que ja foram discutidas a filtracffo glomerular e
A reahsorcffo tubular. sera importante a revisffo, ainda

que de modo diferente, da funcaO total do nefron, co-
mo se segue:

0 fluxo sangiiineo total para todos os nefrons nos
dois rins é de, aproximadamente, 1.200 ml/min. Cer-
ca de 650 ml desse volume correspondem ao plasma,
sendo os 550 ml restantes de glObulos vennelhos. Cer-
ca de um quinto do plasma é filtrado pelas membra-
nas glomerulares de todos os nefrons para as capsulas
de Bowman, formando, em media, 125 ml de filtrado
glomerular a cada minuto. Esse filtrado glomerular 6,
na verdade, o plasma sem as proteinas. A medida que
o filtrado glomerular se escoa ao longo dos tdbulos,
cerca de 65% da agua e dos ions sao reabsorvidos no
tdbulo proximal e, pratica,mente toda a glicose, todos
os aminoacidos e toda a proteina sao reabsorvidos.
Quando os 35% restantes passam pela alca de Henle,
pelo tdbulo distal e pelo tubo coletor, quantidades
variaveis da agua e dos ions remanescentes vffo ser
reabsorvidas, na dependencia da necessidade corporal
por essas substancias, como sera discutido no capitulo
seguinte. 0 pH do liquid° tubular pode aumentar ou
diminuir em funcffo das quantidades relativas de ions
acidicos ou basicos que tenham sido reabsorvidas pe-
las paredes tubulares. De igual modo, a pressffo osmO-
tica do liquid° tubular pode aumentar ou diminuir na
dependencia de se grandes quantidades de ions ou se
grandes quantidades de agua tiverem sido reabsorvi-
das. Dessa forma, o pH da urina que vai ser finahnen-
te fonnada pode variar de 4,5 a 8,2, enquanto que a
pressffo osmOtica pode ser ta° pequena quanto urn
quarto da do plasma ou tat, intensa quanto ate quatro
vezes a do plasma.

Intensidade do Fluxo Urinario. A quantidade fi-
nal de urina que 6 formada nas condicdes normais,
6 de 1 ml/min, ou cerca de 1/125 da quantidade do
filtrado glomerular que 6 formado a cada minuto.
Esse 1 nil de urina contdm cerca da metade da ureia
presente no filtrado glomerular original, toda a crea-
tinina, e grandes proporgaes do acid° Uric°, do fosfa-
to, do potassio, dos sulfatos, dos nitratos e dos fe-
nOis. Assim, mesmo corn quase toda a agua e quase
todo o sal do liquid° tubular, tendo sido reabsorvidos,
grande proporgo dos produtos finais do metabolis-
mo, presentes no filtrado glomerular original, nunca é
reabsorvida, mas, pelo contrario, 6 eliminada pela uri
na em forma muito concentrada.

Regulac'äo da Intensidade corn que
o Liquid° 6 Processado pelos Ttibulos
— 0 Femimeno da Auto-Regula0o
da FiltracAo Glomerular

Funcks do Aparelho Justaglomerular. A reabsor
cffo de agua, de sais e de outras substancias pelos td-
bulos e muito dependente da intensidade com que o
filtrado glomerular flui para o sistema tubular. Se essa
intensidade for muito grande, nenhum dos seus cons-
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tituintes é reabsorvido de forma adequada, antes que
o liquid° seja perdido, como urina, na outra extremi-
dade do sistema tubular. Por outro lado, quando ape-
nas pequenas quantidades de filtrado glomerular sac)
formadas a cada minuto, praticamente todo o filtra-
do é reabsorvido, inclusive a agua do filtrado, a ureia
e todos os outros solutos. Portanto, para a eficacia
Otima da reabsorgao de agua e de sais, sem que, ao
mesmo tempo, ocorra reabsorgdo significativa de
ureic. e de outros produtos finais do metabolismo, a
fragdo de filtragdo glomerular deve ser precisamente
controlada em cada nefron. Esse é o processo de auto-
regulacao da filtraceio glomerular. E a necessidade pa-
ra uma auto-regulaga° muito precisa da filtragdo glo-
merular é tdo importante que existem dois mecanis-
mos distintos para o controle da fraga° de filtragdo
glomerular. Esses mecanismos sao (1) feedback vaso-
)nstritor ,sobre a arteriola aferente, para reduzir a

filtragdo quando esta muito intensa e (2) feedback va-
soconstritor sobre a arteriola eferente, para aumentar
a filtraga° quando esta muito reduzida. Entretanto,
antes que possamos explicar esses mecanismos, é ne-
cessario que se discuta em maior detalhe uma estrutu-
ra especializada do nefron, o aparelho justaglomerular.

Se for novamente consultada a Fig. 22-2, sera no-
tado que o tubulo distal, onde tem origem da alga de
Henle, passa entre as arteriolas aferente e eferente,
onde entrain e saem do glomerulo. Essa regiao do ne-
fron, o aparelho justaglomerular, a mostrada em
maior detalhe na Fig. 22-9, onde aparece o tithulo dis-
tal-em contato intim° corn as duas arteriolas, tanto a
aferente quanto a eferente. Oxide existe esse contato,
as celulas epiteliais do tdbulo distal sao densas e em
maior mimero. Por isso, essa parte do tithulo distal e

Figura 22-9. Estrutura do aparelho justaglomerular, mostran-
do seu possivel papel de regulador por feedback da fungffo do
nefron. (Modificado de Ham: Histology, Philadelphia, J. B.
T 1 01A 1

chamada de macula densa. Algumas das celulas mus-
culares lisas da arteriola aferente e, em menor mime-
ro, da arterfola eferente, contem granulos: essas celu-

las granuladas sffo as celulas justaglomerulares. Esses
granulos contern urn precursor do hormOnio renina,
que desempenha papel muito importante na constri-
gdo da arteriola eferente, durante o processo de au-
to-regulagab da filtragao glomerular, como veremos
adiante. Essa renina tambem participa do controle da
pressao arterial, como foi discutido no Cap. 19.

Mecanismo Vasoconstritor da Arteriola Aferen-
te. Quando a intensidade da formaga° do filtrado
glomerular d muito grande, o liquid° filtrado fluff corn
muita rapidez pelo sistema tubular, o que IA° permi-
te que seja adequadamente processado no tiibulo pro-
ximal e na alga de Henle. Como resultado, a concen-

_ traga° de ions cloreto no liquid° que passa da alga de
Henle para o ttibulo distal fica muito aumentada.
Esses ions cloreto, por algum mecanismo que ainda
na°. foi identificado, fazem corn que a arteriola afe-
rente contraia, o que reduz a intensidade da filtragdo
glomerular ate o normal e, ao mesmo tempo, dimi-
nuindo a concentragdo dos ions cloreto, a nivel da
macula densa, tambem para valores normais..Assim,
esse mecanismo vasoconstritor aferente limita, de for-
ma autornatica, a intensidade com que é formado o
filtrado glomerular, de modo a permitir o processa-

. mento adequado do liquid° pelo sistema tubular.
Mecanismo Vasoconstritor da Arteriola Eferen-

te. A constrigao das arteriolas eferentes produz efei-
tos exatamente opostos sobre a intensidade de forma-
go do filtrado glomerular que a vasoconstriga° das
arteriolas aferentes. Isto é, a constrigdo eferente im-
pede o fad escapamento de sangue do glomerulo e,
por conseguinte, aumenta a pressao glomerular e a
intensidade da filtracab glomerular. Quando a ffltra-
gao glomerular para os titbulos fica muito reduzida,
urn mecanismo automatic° faz corn que as arterio-
las eferentes contraiam, o que aumenta a intensidade
da formagdo do filtrado glomerular ate o normal. Es-
se mecanismo é o seguinte: o fluxo lento de lfquido,
da alga de Henle para a macula densa do Dibulo distal,
por razOes que ainda nano sao conhecidas, faz corn que
as celulas justaglomerulares nas arteriolas aferente e
eferente secretem renina. Essa renina, ent5o, atua so-
bre o substrato de renina (proteina do grupo das glo-
bulinas) nos liquidos intersticiais circundantes do rim,
para formar angiotensina. E essa angiotensina que
provoca a constrigao da arterfola eferente, o que au-
menta a intensidade de formago do filtrado glomeru-
lar, fazendo corn que o fluxo de liquid° pelo sistema
tubular cresga ate seu valor medio normal.

Assim, dois mecanismos distintos atuam em con-
junto para manter uma intensidade de filtraga° glo-
merular que é quase que exatamente a adequada —
nem muito elevada, nem , muito diminuida — para que
o filtrado possa ser processado de forma apropriada
Delo sistema tubular.



A FuNcAo RENAL E A EXCREQAO DE URINA 295

Efeito da Pressgo Arterial
sobre a Intensidade da
Formac"do de Urina

Urn aumento da pressao arterial aumenta a formacgo
de urina por dois mecanismos diferentes. Primeiro,
.apesar do mecanismo de auto-regulacgo, a pressao ar-
terial elevada ainda provoca discreto aumento da pres-
sao glomerular pelo fato de o mecanismo de auto-re-
gulag° ngo ter precisgo absoluta. Esse aumento da
pressao glomerular, por sua vez, aumenta a intensida-
de da filtracgo glomerular. Segundo, a elevac go da
pressgo arterial tambem aumenta, de forma muito
moderada, a pressao nos capilares peritubulares, o que
tende a diminuir a intensidade da reabsorc go . de liqui-
do pelos tikulos. Portanto, pelo fluxo aumentado de
filtrado glomerular para os tibulos e pela tenddncia
a menor reabsorcgo dense liquid°, o efeito sobre a
producgo de urina é multiplicado, de modo que o au-
mento da pressao arterial exerce efeito acentuado so-
bre a producgo de urina.

0 aumento da pressao arterial desde o valor nor-
mal de 100 mm Hg ate cerca de 120 mm Hg pratica-
mente dobra o debit° urinario, e o aumento ate 200
mm Hg aumenta esse debit° urinario de seis a oito ve-
zes. Inversamente, a reducgo da pressao arterial a
60 mm Hg abole, quase que completamente, o debit°
urinario.

Esse efeito da pressao arterial sobre o débito urina-
rio é extremaniente importante para a prOpria regula-
cgo da pressao arterial, como foi destacado no Cap.
19. Isto 6, quando a pressao arterial fica muito au-
mentada, ocorre aumento automatic° da intensidade
'do fluxo urinario, processo que persiste ate que a pes-
soa tenha sido desidratada o suficiente para que sua
pressao arterial retorne a seu valor normal. Inversa-
mente, a reducgo da pressao arterial abaixo do nor-
mal faz com que ocorra retenc go no corpo dos liqui-
dos e eletrOlitos ingeridos, ate que a pressao arterial
atunente o suficiente para fazer corn que os rins vol-
t= a excretar volume de liquid° igual ao que foi in-
gerido no dia. Experiinentos recentes tem demonstra-
do que esse é o mais importante de todos os mecanis-
mos de controle a longo prazo da pressao arterial.

CONCEITO DE DEPURACAO
(ACLARAMENTO, "CLEARANCE")

A funcgo do rim 6, na realidade, a de depurar ou de
aclarar (em inglds: to clear) os liquidos intersticiais de
varias substancias. Cada vez que uma pequena porcgo
de plasma 6 filtrada pela membrana glomerular, passa
para os tirbulos e é reabsorvida por eles, o plasma e
"depurado" (ou "aclarado") das substancias que na°
foram reabsorvidas. Por exemplo, dos 125 ml do fil-
trado glomerular que sgo filtrados a cada minuto, cer-
ca de 60 ml do que é reabsorvido deixam sua ureia na

urina. Em outras palavras, 60 ml de plasma sao depu-
rados de sua ureia a cada minuto pelos rins. De igual
forma, 125 ml de plasma sgo depurados da creatinina,
12 ml de acid° fine°, 12 ml de potassio, 25 ml de sul-
fato, 25 ml de fosfato e assim por diante.

Calculo da Depurac5o Renal. 0 metodo usado
para a determinacgo da quantidade de plasma que
depurada de determinada substancia a cada minuto
depende da colheita simultanea de amostras de sangue
e de urina, enquanto que, ao mesmo tempo, é medido
o volume de urina produzido a cada minuto, Das
amostras a dosada a quantidade da substancia presen-
te no sangue e na urina, expressa em termos de sua
concentracgo em mililitros. Se a concentrac go mind-
ria por minuto for dividida pela concentrac go plasma-
tica, obtem-se a quantidade de mililitros de plasma
depurados em urn minuto. Isto 6:

Depuracgo plasmdtica =
Miligramas da substancia na urina, por minuto

Miligramas da substancia no plasma

Como exemplo, se a concentracgo de ureia no plasma
é de 0,2 mg em cada mililitro e se a quantidade de
urea que passa para a urina em um minuto é de
12 mg, entao a quantidade de plasma que perde sua
ureia, durante esse minuto, é de 60 ml. Em outras pa-
lavras, a depuracgo plasmatica de ureia 6 de 60 ml por
minuto.

Depuracão Renal como Prova Funcional do
Rim. Visto que a funcgo primaria do rim e a de lim-
par o plasma de substancias indesejaveis, urn dos me-.
lhores meios para testar o funcionamento global do
rim é a medida da depuracgo de diversas substancias.
Por exemplo, a depurac go da ureia tern tido largo em-
prego como teste da funcgo renal. Como calculado
acima, a depuracgo da ureia é de aproximadamente
60 ml/min; ca -so o . valor medido seja menor que esse,
indica lesgo renal e o valor da diferenca entre o valor
normal e o valor medido é o indice do grau de lesao
renal.

Medida da Filtracäo Glomerular pela Depuracdo
Renal de Inulina. A intensidade (ou velocidade)
corn que o rim depura a substancia inulina a exata-
mente igual a da formacgo do filtrado glomerular pe-
las seguintes razOes: a inulina é filtrada pela membra-
na glomerular corn a mesma facilidade da agua, de
modo que a concentrac go da inulina no filtrado glo-
merular é exatamente igual a do plasma. Entretanto,
a inulina nab e reabsorvida nem secretada, mesmo nas
quantidades mais infimas, pelos thbulos. Portanto, to-
da a inulina do filtrado glomerular a eliminada pela
urina. Em outras palavras, todo o filtrado glomerular
que foi originariamente formado foi, de forma corn-
pieta, depurado de inulina, o que quer dizer que a in-
tensidade da depuracgo de inulina e igual a intensida-
de de formacgo do filtrado glomerular. Como exem-
plo, pequena quantidade de inulina é injetada na cor-



FUNCIONAMENTO ANORMAL DO RIM

Quase que todos os tipos de lesao renal reduzem a ca-
pacidade do rim de limpar o sangue. Portanto, as
anormalidades renais, geralmente, causam excessos de
produtos finais do metabolismo indesejados nos liqui-
dos' corporais, bem como a regulacao deficiente da
composigo desses liquidos, em termos de agua e de
eletrOlitos.

Bloqueio Renal. Varios tipos de lesao renal fa-
Amin com que o rim pare de funcionar, de modo
abrupt() e completo. Os tres mais comuns sffo (1) en-
venenamento dos nefrons por merciirio, urdnio, ouro'
on' qualquer outro metal pesado; (2) entupimento dos
tilbulos renais com hemoglobina, apOs rend.° de
transfusa-o; e (3) destruicaO dos tabulos renais apOs
choque circulatorio prolongado. Alem dessas causas
especificas, qualquer outra doenca renal pode fazer
com que ocorra o bloqueio da funcao renal, tanto
gradual quanto abrupto.

ApOs o bloqueio renal, as concentraOes de urdia,
de acido uric() e de creatinina — todos produtos finais
do metabolismo — podem atingir dez ou mais vezes
seus valores normais. Tambem, os liquidos corporais
podem ficar extremamente acidOticos, devido a inca-
pacidade renal de excretar quantidades suficientes de
acidos; ou a pessoa pode desenvolver a hipercaliemia
(excess° de potassio nos liquidos corporais) pela in-
capacidade de excretar potassio, e caso a pessoa con-
tinue a beber agua e a corner sal, ficara extremamen-
te edemaciada por ngo conseguir se livrar do liquid() e
dos ions ingeridos. A pessoa entra em coma em pou-
cos dias, principalmente devido a acidose. Se o blo-
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queio a completo, morrera dentro de 8 a 14 dias, a
nab ser que seja tratado com rim artificial.

Anormalidades Renais que Produzem Pada de Isle-
Irons. Muitas doenos renais destroem grandes rul-
meros de nefrons inteiros de cada vez. Por exemplo, a
infecgo do rim pode destruir grandes areas do rim; o.
trauma pode destruir parte de urn rim ou todo o rim;
ocasionalmente, uma pessoa nasce com anomalias
congénitas 'do rim, onde muitos nefrons já foram des-
truidos; ou a destruigo dos nefrons pode ser o resul-
tado de venenos, doencas tOxicas ou bloqueio arte-
riosclerOtico dos vasos sangilineos renais. •

Ate dois tercos dos nefrons nos dois rins podem
ser destruldos antes que a composicao do sangue do
paciente fique muito anormal. A rata° para essa gran-
de margem de seguranca é a de que os nefrons que
nao foram lesados passam a funcionar corn muito
maior intensidade que antes, e a filtracaO glomerular
em cada nefron pode. chegar ate duas vezes a normal..
Essa atividade aumentada dos nefrons pode compen-
sar, em grande parte, os nefrons perdidos, permitindo
que os produtos finais do metabolismo sejam removi-
dos em quantidade suficiente para manter normal a
composicaO dos liquidos corporals. Contudo, essas
pessoas estao se equilibrando sobre corda bamba, pois
quaisquer episOdios de metabolismo, aumentado, co-
mo os causados por exercicio, por febre, ou ate mes7
mo pela ingestao de quantidade exagerada de alimen-
to, podem fazer com que o rim tenha de enfrentar
maior quantidade 'de produtos finais de metabolismo
do que pode processar.

Obviamente, conforme aumenta o grau da destrui-
go renal, os distfirbios do liquid° extracelular ficam
progressivamente . mais graves ate que, por fim, a con-
dicaO passa a ser a de bloqueio renal. Nesse caso, o pa-
ciente . apresenta edema acentuado, acidose e, even-
tualmente, entra em coma e morre.

Glomerulonefrite Aguda e' CrOnica. Uma doenca
renal muito comum é a glomerulonefrite. E doenca
inflamatOria produzida pelas toxinas de determinadas
bacterias estreptocOcicas. Quase todos os episOdios de
glomerulonefrite aguda ocorrem, aproximadamente,
duas sernanas apOs infeccaO de garganta grave, de cau-
sa estreptocOcica, ou de qualquer outra infecca° de
origem estreptocOcica. Os glomórulos'apresentam in-
flamacaO aguda, edemaciados e ingurgitados corn san
gue. 0 fluxo sangiiineo por esses glomerulos quase
que cessa, e as membranas glomerulares dos glomeru-
los onde ainda ocorre algum • fluxo sangiiineo ficam
extremamente porosas, permitindo a passagem de g115-
bulos vermelhos e de proteina em grande quantidade
para os tiibulos. Urn paciente corn glomerulonefrite
aguda apresenta reduca-o de sua funcao renal, com in-
tensidade que pode atingir ate o bloqueio renal. Se
ainda e formada urina, ira conter grandes quantidades
de globulos vermelhos e de protelna.

Em muitos casos de glomerulonefrite aguda, a in-
flamacffo dos glomerulos regride dentro de 2 a 3 se-
manas, mas, mesmo assim, a doenca destrOi ou lesa,
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rente sangiiinea de uma pessoa e, apOs mistura corn-
pleta corn o plasma, sua concentrago foi medida co-
mo send() 0,001 mg por mililitro de plasma. A quanti-
dade de inulina que foi medida na urina foi de
0,125 mg por minuto. Dividindo-se 0,125 por 0,001,
obtemos o resultado de 125 mililitros por minuto, o
que corresponde a depuracao plasmatica de inulina.
Por conseguinte, esse é tambem o valor que corres-
ponde a quantidade formada de filtrado glomerular
por. minuto.

Estimativa do Fluxo Sangilfneo Renal pelos Mdto-
dos de Depuracao. A quantidade de fluxo sangiii-
neo pelos dois rins pode ser estimada em funcao da
depuracao do Diodrast ou do acido paramino-hipiiri-
co. Essas duas substancias, quando injetadas em pe-
quena quantidade diretamente no sangue, sab 90%
depuradas pela secrego tubular ativa. Por conseguin-
te, se a depuracao medida do Diodrast é da ordem de
500 ml por minuto, pode-se calcular que 600 ml cor-
respondem a 90% do plasma que fluiu pelos rins du-
rante o minuto, isto é, urn fluxo plasmatic() da ordem
de. 600 x (100/90) = 667 mililitros por minuto. E,
caso o hematOcrito seja 40, o fluxo sangilineo renal é
667 x 100/(100-40) = 1.111 mililitros por minuto.
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de forma permanente, muitos . nefrons. Crises periOdi-
cas de glomerulonefrite aguda, embora de pequena in-
tensidade, podem lesar mais nefrons a cada vez, pro-
duzindo a glomerulonefrite criinka. Essa doenca pode
ter urn curso de poucos a muitos anos, causando,
eventualmente, edema, coma e morte.

Uso do Rim Artificial

Quando os rins sac) lesados de forma tab grave que
nao mais sffo capazes de manter constante a composi-
c"ao do liquid° extracelular, 6, algumas vezes, necessd-
ria a remocao dos produtos finais do metabolismo dos
liquidos corporais, por meio de urn rim artificial, co-
mo o mostrado na Fig. 22-10. 0 rim artificial nada
mais e que uma membrana semiporosa de celofane,
disposta de tal modo a permitir o fluxo de sangue por
uma de suas faces, enquanto uma soluck dialisadora
flui ao longo da .outra. A membrana porosa permite a
passagem de todas as substancias presentes no sangue,
exceto as proteinas e os globulos vermelhos. Portan-
to, quase todas as substáncias presentes no sangue po-
dem difundir para a solugo dialisadora e as sub stan-
cias da solucab tambern podem fluir para o sangue.

0 liquid° dialisador nao contem nenhum dos pro-

produtos difundem do sangue para esse liquid°. Por
outro lado, o liquid° dialisador contem ions como os
de midi°, de cloreto etc., em concentrace5es quase
iguais as do plasma normal. Portanto, esses ions di-
fundem nas duas directies, entre o sangue e o liquid°
dialisador, mas como sua concentracao 6 menor no li-
quido dialisador do que no sangue, quantidade maior
passa do sangue para esse liquid° que no sentido in-
verso, o que permite a remocao das quantidades ex-
cessivas de ions.

Infelizmente, o rim artificial exige que o sangue do
paciente seja tornado incoaguldvel durante seu uso, e
pequena quantidade de sangue a perdida a cada vez
que o paciente e ligado ao rim Artificial. Por conse-
guinte, seu uso é limitado a apenas algumas horas, es-
pacadas de vdrios dias. Corn todas essas restricties, al-
guns pacientes que fiat) possuem qualquer grau de
funcao renal, tem sido mantidos vivos pelo rim arti-
ficial dez ou mais anos.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva as estruturas macrosc6picas do rim, inclusive
seu sistema vascular.

2. Discuta a estrutura do nefron.
3. Explique o mecanismo para a formagdo do filtrado glo-

r.,,,,+rrsInt-ln ACCF, MP.O.ATTISM(1_
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4. Explique a funcffo da reabsorcffo tubular ativa.
5. Explique o papel da reabsorgffo tubular por difusffo.
6. Quais as substáncias que sffo ativamente reabsorvidas e

quais as que sao reabsorvidas por difusffo pelos tribulos?
7. Quais as substincias que sffo ativamente secretadas pelos

thbulos?
8. Explique os mecanismos das arterfolas aferente e eferen-

te para a auto-regulagRo da filtrag -do glomerular.
9. Se a ureia esti presente no plasma corn centracEo de 0,5

mg/m1 e a quantidade de ureia excretada na urina por
minuto e de 25 mg, quanto de plasma a depurado de
ureia a cada minuto?

10. Descreva a estrutura e o funcionamento de urn rim arti-
ficial.
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Regulaceio da Composicdo
e do Volume dos Liquidos

Corporais; a Bexiga
Urinaria e a Miccdo

Resumo

0 rim desempenha papel essencial na regulac go da concentracffo da maior parte dos cons-
tituintes do liquido extracelular. Alguns dos mecanismos especificos para essa regula-
cab sft'o:

1. Regulaccio da concentractib do ion sbdio. A concentracab de ions sOdio é controlada,
principalmente, pela regulacffo da quantidade de agua do corpo. Quando a concentra-
cffo de sOdio fica muito aumentada, isso ativa dois mecanismos, cujos efeitos sffo de au-
mentar a quantidade de agua no corpo: (a) secrec do de hormbnio antidiuretic° pela
gldndula hip6fise posterior, corn esse hormOnio atuando sobre o rim, fazendo-o reter
agua, e (b) estimulacrio da sede, o que faz corn que a pessoa beba grandes quantidades
de agua em excesso. 0 teor aumentado de agua no corpo dilui o sOclio no liquido ex-
tracelular e faz com que sua concentracab decresca ate o normal. Entretanto, isso tam-
bem aumenta o volume sangiiineo, o que, por sua vez, causa aumento da pressffo arte-
rial, o que provoca a excrec go renal do excesso de agua que carrega consigo o sOdio
que estiver em demasia.

2. Regulactio da concentrack do ion potassio. Quando a concentragffo do ion potassio
fica muito elevada, dois mecanismos de controle por feedback negativo entram em
nab para fazer com que essa concentracSo retorne a seu valor normal. 0 primeiro
um efeito direto do potassio em excesso sobre as celulas epiteliais dos tisbulos renais,
produzindo transporte aumentado de potassio dos capilares peritubulares para o lumen
tubular, de onde os ions potassio s-go perdidos na urina. 0 segundo mecanismo de feed-
back é o seguinte: a concentractio aumentada do ion potassio estimula o cortex supra-
renal a secretar quantidades muito elevadas de aldosterona. Essa aldosterona estimula.
as celulas epiteliais tubulares a transportar potassio para o lumen tubular, de onde sera
perdido pela urina. Por esses dois mecanismos, a concentracffo dos ions potassio, no
liquido extracelular, é mantida dentro de limites muito estreitos.

3. Regulacdo do Equilibrio Acido-Brisico. A regulagab do equilibrio acido-basico, na ver-
dade, quer dizer regulacab da concentracffo dos tons hidrogenio. Quando a concentra-
cao dos ions hidrogenio esti acima do normal, diz-se que a pessoa tern acidose. Quan-
do estä abaixo do normal, diz-se que ela tem alcalose. Tres mecanismos distintos fun-
cionam em conjunto para controlar a concentrago dos ions hidrogenio: (a) todos os
liquidos corporais contem tampeks acido-bcisicos. Sao substancias quimicas que se
combinam corn grande ntimero de ions hidrogenio, quando esses ions estab presentee
em excesso, ou os liberam, quando seu nirmero esta reduzido. 0 mais importante des-
ses sistemas tampOes é o tampao bicarbonato, formado por dcido carbOnico e fon bi-
carbonato. (b) Quando a concentrack do ton hidrogenio aumenta tanto que passa a
estimular a respiracdo, a freqiiencia respiratOria elevada faz corn que sejam eliminadas
grandes quantidades de gas carbOnico do sangue. Visto que o gas carbbnico reage corn
a agua para formar acido carbOnico, a perda de gas carbOnico tambem diminui o teor
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de acid° carbemico, o que faz corn que a concentracao de ions hidrogdnio volte ate o
normal. (c) Se os dois primeiros mecanismos na° normalizarem a concentrago dos
ions hidrogdnio, enta° os rins podem ainda realizar essa correca° pelo aumento ou pela
diminuicao da excrego dos ions hidrogdnio na urina: Todos oktabulos renais tern a
capacidade de secretar os ions hidrogenio, e a intensidade dessa secrego aumenta na
proporgo direta da concentraca° sanguinea dos ions hidrognio, o que permite.a eli-
minaca° de qualquer excesso de ions hidrogênio, provocando o retorno de sua concen-
traca-o no liquid() extracelular ao normal.

4. Regulaccio do Volume Sangaineo. Quando o volume sangilineo fica muito aumentado,
a pressao arterial comeca a se elevar dentro de poucas horas. Isso, por sua vez, aumenta
a filtracao glomerular bem como o volume que é perdido como urina. Parte dessa per-
da de liquido extracelular representa perda de volume plasmatic°, o que faz corn que o
volume sangiiineo retorne a seu valor normal.

0 Sistema de Transporte Urinario e a Miccdo. A urina formada pelos nefrons é vaza-•
da, por meio dos canais (ou tubos) coletores, na pelve renal. Desse ponto, por meio das
fortes contraries peristalticas do ureter, a urina é propelida para a bexiga urhuiria, mesmo
quando a pressffo no interior dessa bexiga esta muito elevada.

0 esvaziamento da bexiga pela uretra constitui a micciio. Quando a bexiga fica dema-
siadamente cheia, receptores neurais de estiramento situados na parede desse Orgao sff.o
excitados, e sinais neurais sac) transmitidos para a extremidade caudal da medula espinhal.
Desse ponto, sinais reflexos retornam para a parede da bexiga, fazendo corn que contraia,
o que forca a urina passar pelo officio da uretra. Esse é o reflexo da mimic,. Se ocorre
em momento adequado para que a pessoa possa urinar, ela, de modo voluntario, relaxa
seu esfincter Uretral externo, o que permite a eje0O da urina.

Agora que ja foi explicado o funcionamento dos rins,
é possivel a discussao dos mecanismos que permitem
a regulago dos principais constituintes dos liquidos
corporais. Os rins desempenham papel fundamental
nessa regulacao por controlarem (1) as concentracOes
ibnicas do liquido extracelular, (2) a pressao osmOtica
de todos os liquidos organicos, (3) a acidez desses li-
oilidos, e (4) os volumes do liquido extracelular e do

e. Na regulaca-o da acidez, a respiracao tambem
tern participaca° muito importante. Todas essas inter-
relacOes sera° discutidas neste capitulo.

REGULACAO DAS CONCENTRAPOES
I ONICAS E DA OSMOLALIDADE
DOS LI-OUIDOS CORPORALS

Regulacao da Concentra0o do
Ion SOdio e da Osmolalidade
do Lfquido Extracelular

Cerca de 90% dos ions de carga positiva (chamados de
"cations") do liquido extracelular sato de sOdio. Ain-
da mais, a concentragab dos ions de carga positiva
controla, de forma automatica, a concentraca° dos
ions de carga negativa (os "anions"), visto que, para
cada ion positivo deve haver urn ion negativo. Portan-
to, para todos os fins praticos, quando é regulada a
concentracD do ion sOdio, a concentrago de mais de
90% de todos os ions nos liquidos corporais 6 regula-
da ao mesmo tempo. Tambem, s-go esses ions que

determinam a maior parte da pressao osmaica nesses
Por conseguinte, a concentrago do ion so-

dio e a osmolalidade dos liquidos corporais variam no.
mesmo sentido. Isto 6, sempre que a concentracab
dos ions sOdio aumentar, havers aumento quase que
de .corresponddncia exata na osmolalidade do liquido
extracelu lar. De forma inversa, sempre que a concen-
tracab dos ions sOdio baixar, tambem havers reducao
de correspondencia quase exata da osmolalidade do
liquido extracelular.

Agora, para colocar todo o problema sob uma
perspectiva adequada, deve ser relembrado dos Caps.
5 e 21 que a variago da osmolalidade dos liquidos
extracelulares provoca alterago simultanea e seme-
lhante da osmolalidade dos liquidos intracelulares. •

Por todas essas razOes, pode ser compreendido que
os mecanismos que controlam a concentrago dos
ions seldio nos liquidos extracelulares tambem con-
trolam a pressao osmOtica dos liquidos intra e extra-
celulares.

Diluicäo dos Liquidos Corporais por Agua — 0
Mecanismo para o Controle da Concentracäo dos ions
SOdio e Osmolalidade dos Liquidos Corporais. A
concentracdo dos ions sOdio no liquido extracelular
bem como a osmolalidade desse liquido sffo controla-
das, principalmente, pelo aumento ou pela diminui-
ca° do teor de agua nos liquidos organicos. Isto 6,
sempre que os liquidos corporais ficam muito concen-
trados, e acumulada agua de forma automatica, o que
dilui esses liquidos, diminuindo tanto a concentraca°
dos ions sOdio quanto a osmolalidade. De modo in-
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verso, quando a concentragao de sOdio fica muito re-
duzida, diminui a quantidade de agua acumulada no
corpo, o que aumenta tanto a concentragao dos ions
sOdio quanto a osmolalidade, que retomam ao. nor-
mal.

Existem dois mecanismos distintos para a regula-
gao do grau de diluigao por agua dos liquidos corpo-
rais. Sao (1) o mecanismo do hormOnio antidiuretic°
para o controle da excregao de agua pelos rins, e (2)
o mecanismo da sede para regular a ingestffo de agua.
Esses dois mecanismos atuam de forma harmonica e
sao regulados por mecanismo neural integrado, situa-
do no hipotalamo, no cerebro. Vamos discutir primei-
ro o mecanismo antidiurótico para o controle da ex-
cregao de agua pelos rins.

CONTROLE DA EXCRECAO DE
AGUA PELOS RINS

Funcao do hormOnio Antidiuretic° no Controle
da Reabsorclo de Agua pelos 'Mulos Distais e Tubos
Coletores. .Antes que possamos' discutir o mecanis-
mo global para o controle da excregao de agua, é ne-
cessdria a compreensao de como atua o hormOnio an-
tidiurótico no controle da reabsorga° de agua pelos
tirbulos. No capitulo anterior, foi destacado que,
quando ions .e outros solutos sao absorvidos pelo epi-
tell° tubular, sac, criadas forgas osmOticas que tendem
a provocar a absorcao de dgua . que acompanha a dos
ions e dos outros solutos. Entretanto, para que essa
reabsorcao de 'agua possa ocorrer, tambem é essencial
que a membrana tubular seja permedvel a agua. No
tdbulo proximal emas partes iniciais da alga de Henle,
a membrana tubular é muito permedvel a agua. Por-
tanto; nessas regiOes do sistema tubular, a agua é reab-
sorvida na proporgao direta da quantidade de solutos
que é reabsorvida por esses tdbulos. Entretanto, o td-
bulo distal e o tubo coletor podem ou nao ser permed-
veis a agua; isso esta na dependência da concentragao
do hormOnio antidiurêtico nos liquidos corporais.

0 hormOnio antidiuretic°, que é secretado pela
glandula hipOfise posterior, controla a permeabilidade
a agua d gctfibulo distal e do tubo coletor. Na aus6ncia
do hormOnio - antidiuretic°, essas regioes do sistema
tubular sao quase que totalmente impermedveis
agua. Como resultado, a agua nao é reabsorvida, atra-
vessando esses tubos para ser eliminada na urina. Em
presenga do hormOnio antidiuretic°, contudo, os
bulos .distais e os tubos coletores ficam muito per-
medveis a agua, de modo que a agua passa a ser reab-
sorvida corn grande facilidade de volta para o sangue,
a partir desses tdbulos; conseqUentemente, a quanti-
dade de agua que passa para a urina fica muito redu-
zida. A intensidade da perda de agua pelos liquidos
corporais é, assim, determinada pela presenga ou au-
se'ncia do hormOnio antidiuretic°.

Mecanismo para a Excregao de Urina Diluida. Ago-
ra nli

p
 

p
-s -Airamnc n efeito do horrneinio antidiuretic°

sobre os tdbulos distais e tubos coletores, fica muito
facil explicar como o rim pode excretar urina diluida
e, por esse meio, remover o excesso de agua do corpo.
Isso é realizado do seguinte modo: primeiro, vamps
estudar a Fig. 23-1, que mostra um diagrama do glo-
maulo e do sistema tubular do nefron. Deve ser nota-
do que o liquid° tubular tern curso para baixo pelo
ramo descendente da alga de Henle, voltando para ci-
ma pelo ramo ascendente. Esse ramo ascendente da
alga de Henle é muito impermedvel a agua. Por outro
lado, possui mecanismos muito potentes de transpor-
te ativo para a absorgao de ions do liquid° tubular,
em especial, para os ions sOdio e cloreto, que sao os
mais abundantes. Como resultado disso, a maior parte
dos ions é absorvida de volta para o sangue, enquanto
a agua permanece no liquid° tubular. Dessa forma, o
liquid° que sai do ramo ascendente da alga de Henle
jd se apresenta muito diluido. Isso é representado pe-
los mimeros inscritos no interior dos tikulos, na Fig.
23-1, comegando corn osmolalidade de 300 miliosmo-
les por litro (mOsm/1), no ponto de origem do sistema
tubular; mas caindo ate 100 mOsm/l no tdbulo distal.
Quando a glandula hipOfise posterior nao esti secre-
tando o hormOnio antidiuretic°, esse liquid° diluido,
contendo ,grancle excesso de agua, atravessa os tdbulos
distais a tubos coletores passando diretamente para a

ALGA DE HENLE LiQ. CANAL
INT. COLETOR

Figura 23-1. Mecanismo renal para a producffo de urina diluf-
da. 0 traco mais grosso que representa as paredes das partes
distais do sistema tubular significa que essas regides tubula-
res sNo relativamente impermeaveis a reabsorcffo de agua, na
ausencia do hormOnio antidiuretic°. As setas em linha conti-
nua indicam processos ativos para a absorggo da maioria dos
solutos, corn excegab de agua e dos produtos finis do meta-
bolisms. (Os valores numericos sao em miliosmoles por li-
tro.)
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urina. Na verdade, ainda ocorre absorcaO adicional de
ions no hibulo distal e no tubo coletor, o que torna
esse liquid° ainda mais dfiuido, corn cerca de 65
mOsm/l, antes de sair como urina.

Assim, na falta de hormOnio antidiuretic°, o rim
excreta urina muito diluida, o que retira grandes
quantidades do excesso de agua dos liquidos corpo-
rais..

Mecanismo Renal para a Excrecao de Urina Con-
centrada — 0 Mecanismo de "Contracorrente" para a
Conservacao da Agua Corporal. 0 rim tambem po-
de, nas ocasiOes adequadas, excretar urina concentra-
da, o que permite a retencaO de agua no corpo, en-
quanto que, ao mesmo tempo, sao eliminadas grandes
quantidades de ions e de outros solutos pela urina.
Entretanto, esse mecanismo é algo mais dificil de ser
compreendido que o mecanismo renal para a excrecaO
le urina diluida„ Vamos utilizar o esquema da Fig.
23,2 para tentar explicar esse mecanismo.

Nessa figura, deve ser notado que sua parte supe-
rior representa o cortex renal, onde ficam situados os
glomerulos, os tAbulos proximais e os tdbulos distais.
A parte inferior representa a medula renal, onde fi-
cam muitas alcas de Henle e por onde tern que passar
os tubos coletores, para atingir a pelve renal. Os mi-
meros desse esquema representam a concentracao os-
molar total dos solutos, nos diversos pontos do paren-
quima renal, em miliosmoles por litro. Essas concen-
tracOes saO muito elevadas na medula renal, aumen-
tando gradativamente em direcao a sua extremidade
inferior, podendo atingir ate 1.200 mOsm/1 no ponto
mais inferior da alga de Henle e onde os tubos coleto-

res desaguam na pelve renal. A causa para essa con-
centracao extremamente elevada de solutos na medu-
la renal é dupla. Primeira, grandes quantidades de so-
lutos saO absorvidas para a medula, a partir dos ramos
ascendentes das alcas de Henle e tambem dos tubos
coletores. Segunda, um mecanismo — chamado de
"contracorrente" — que atua na medula faz com que
o sangue que flui pela medula encontre dificuldade na
remocffo desses solutos, o que faz corn que se acumu-
lem na medula ate que sua concentracao fique muito
aumentada. Esse mecanismo de contracorrente pode
ser explicado como se segue.

Na parte esquerda da Fig. 23-2, devem ser notados
os vasos retos. Representam capilares sangfiineos que
passam do cortex para a profundidade medular e, de-
pois, voltam ate o cortex. Quando o sangue atinge ini-
cialmente esses vasos retos, tern concentracao de solu-
tos da ordem de 300-mOsm/1. Entretanto, visto como
esses vasos retos saO muito permeaveis, a concentra-
gao  do sangue que flui por eles rapidamente
iguala a da medula renal, .aumentando gradativamen-
te, conforme o sangue corre tiara a profundidade me-
dular, chegando a atingir valores de 1.200 mOsm/1, na
extremidade da medula. Entao, conforme o sangue
passa para o vaso reto ascendente, a rapida difusao de
solutos para fora e de agua para dentro desses vasos
retos faz corn que a concentracao volte quase ao valor
inicial de 300 mOsm/1. Assim, a rdpida difusao de so-
lutos e de agua, entre o intersticio medular e o sangue
faz corn que esse sangue tenha dificuldade em remo-
ver muito dos solutos para fora da medula renal. Isso
constitui o mecanismo de contracorrente para a ma

Figura 23-2. Mecanismo de contracorrente para a
concentracao da urina (valores numericos em mi-
liosmoles por litro).
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Figura 23-3. Sistema supra-Optico-hipofisario para o horm6-
nio antidiuretico e suas relacties corn o centro da sede do hi-
pot alamo.

nutengdo de alta concentragdo de solutos na medula.
8 representado por "mel9 de setas, nos vasos retos da
Fig. 23-2.

Vamos agora discutir a importalcia desses liqui-
dos concentrados na medula, para a excregd° de urina
concentrada.

Papel do HormOnio Antidiuretico na Excrecdo de
Urina Concentrada. Foi destacado acima que, na au-
sencia do hormOnio antidiuretico, o rim excreta urina
muito dilufda. Veremos agora que, em presenga de
grandes quantidades do hormOnio antidiuretico, o rim
vai excretar urina muito concentrada. Isso resulta do
seguinte mecanismo:

Deve ser lembrado que o hormOnio antidiuretico
torna os tubos coletores muito permedveis d agua.

Itanto, em presenca do hormOnio antidiuretico, a
elevada concentragdo de solutos no interstfcio medu-
lar, como no sangue dos vasos retos, ird produzir rd-
pida osmose da agua dos tubos coletores para esse in-
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tersticio e para o sangue. Como consequencia, os so-
lutos do tubo coletor vão ficar cada vez mais concen-
trados, ate atingirem valores prOximos dos vigentes no
intersticio medular e nos vasos retos. g eliminada, as-
sim, urina concentrada, coin perda de grandes quanti-
dades de solutos, mas coin perda minima de dgua.
Obviamente, isso aumenta o teor de dgua nos liqui-
dos corporais, ao mesmo tempo que diminui o dos
solutos, o que dilui esses liquidos corporais. Pelas ra-
zties que foram discutidas acima, isso diminui, simul-
t aneamente, a concentragdo do ion sOdio.

Os Receptores OsmossOdicos do Hipotdlamo e o
Mecanismo de Controle por Feedback do Hormdnio
Antidiurdtico. Situados na regiffo anterior do hipo-
Warn°, como 6 mostrado na Fig. 23-3, existem os nti-
cleos supra-Opticos, contendo alulas neurais sensfveis
a concentragdo, especialmente, de Ions sOdio e, em
menor grau, de outros solutos presentes no liquid°
extracelular. Essas celulas sd-o chamadas de receptores
osmossOdicos por transmitirem grande ndrnero de nn-
pulsos pelo talo hipofisdrio ate a hipdfise posterior,
sempre que a concentragffo de sOdio ou de outras
substdncias osmoticamente ativas ficar muito aumen-
tada. Ao atingirem a glandula hipdfise posterior, os
impulsos nervosos provocam a liberagIo de hormOnio
antidiuretico (HAD) no sangue eirculante. Esse san-
gue, por sua vez, transporta o hormOnio antidiuretico
ate os rins. (0 mecanismo hormonal da gandula hi-
pdfise posterior serf explicado em maior detalhe no
Cap. 34)

A Fig. 23-4 mostra o efeito do hormOnio antidiu-
retico ao atingir' os rins. Em presenga do hormOnio
antidiuretico, como jS foi explicado, o rim excreta
urina muito concentrada, o que conserva a dgua cor-
poral. Na ausencia desse hormOnio, os rins excretam
urina muito dilufda, o que retira grandes.quantidades
de agua dos liquidos corporais.

0 sistema do horrncinio antidiuretico representa,
assim, urn sistema muito importante de controle por

Figura 23-4. Controle da, osmolalidade
do liquid° extracelular e de sua concen-
tragdo de ions sOdio pelo sistema de con-
trole por feedback do receptor osmossO-
dico-hormOnio antidiuretico.
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Figura 23-5. Mecanismo postulado para o controle da concen-
tragffo de potassio no liq uid() extracelular.
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feedback, para a regulacgo da concentracgo do fon
sOdio, como tambem da concentracgo osm6tica dos
liquidos corporals. Quando as concentracOes de sOdio
e osmOtica ficam muito elevadas, a secrecgo aumen-
tada do hormOnio antidiuretic° provoca a retenc go de
agua no corpo, o que dilui essas concentracOes. Quan-
do a concentracgo do sOdio ou de outros elementos
osm6ticos fica demasiadamente baixa, a secrec go di-
rninufda do hormOnio antidiuretic° promove a perda
de agua dos lfquidos organicos, o que faz com que
suas concentracOes retornem ao normal.

MECANISMO DA SEDE PARA 0
CONTROLE DAS CONCENTRAQOES
DE SODIO E OSMOTICA

mecanismo da sede controla a ingesta° de ggua, ao
_.10smo tempo que o mecanismo do hormOnio anti-
diuretic° controla a eliminacg6 de agua. Fazendo no-
vamente mencgo a Fig.. 23-3, pode-se ver, em situacgo
lateral e urn pouco acima e a frente da area antidiure-
tica nos nucleos supra-Opticos, um centro a que 6 da-
do o nome de centro da sede Ao mesmo tempo que
os receptores osmossOdicos dos nucleos supra-Opticos
sao estimulados, tambem o sffo os neurOnios situados
no centro da sede.Portanto, quando o hormOnio anti-
thuretico faz corn que os rins conservem ggua, o cen-
tro da sede, ao mesmo tempo, faz corn que a pessoa
beba grandes quantidades de ggua. Por esses dois me-
canismos, a quantidade de agua corporal fica aumen-
tada.

Inversamente, quando os receptores osmossOdicos
nao sao estimulacios, tambem nao o sgo os neureinios
do centro da sede e a pessoa nao demonstra qualquer

)ejo por beber agua. Como resultado, praticamente
nao ocorre qualquer ingestao de agua enquanto o rim
esta excretando grandes quantidades de agua, o que
produz a rapida deplecgo de agua corporal.

0 mecanismo da sede atua, desse modo, sinergisti-
camente, corn o mecanismo renal para o controle da
agua corporal e, tambem, para o controle das concen-
tracOes do ion s6dio e osmOtica do liquido extrace-
lular.

Regulac5o da Concentraggo
do ion Potãssio

De discussOes anteriores neste texto, deve ser lembra-
do que o funcionamento do nervo e do mdsculo
muito dependente duma concentracgo bem regulada
do fon potassio no liquid° extracelular. Por exemplo,
quando a concentracgo de potassio fica muito aumen-
tada, o potencial de membrana do nervo e do rntiscu-
lo fica diminufdo, o que reduz a voltagem do poten-
cial de Nä°, diminuindo a eficacia da transmiss go do
impulso nervoso, bem como da forca da contracao

muscular. Na verdade, a concentracao aumentada de
potassio pode fazer corn que o corac go fique tgo fra-
co que a pessoa morre de insuficidncia cardfaca.

A concentracNo dp fon potassio no liquid° extra-
celular 6 regulada de modo sernelhante ao da concen-
tracgo do fon sOdio, exceto que o papel principal 6
desempenhado pelo hormönio aldosterona, e nao pe-
lo hormOnio antidiuretic°

Efeito da Aldosterona sobre o Transporte de Sddio
e de Potdssio nos Tdbulos Distais e Tubos Coleto-
res. A aldosterona influencia, diretamente, o epitd-
lio do tdbulo distal e do tubo coletor para proniover,
de forma simultânea, a absorctio ativa de sOdio e a se-
crectio ativa de potassio para o lumen tubular. Esses
efeitos resultam do fato de a aldosterona aumentar as
enzimas e demais componentes dos mecanismos car-
readores das celulas epiteliais tubulares para a absor-
cao de sOdio e secrec go de potassio.

Visto que a aldosterona promove a absorc go tubu-
lar aumentada de sOdio, poder,se-ia pensar que else
hormOnio seria especialmente importante no contro-
le da concentracgo do fon s6dio no liquid° extracelu-
lar. Entretanto, isso nab d verdade, pela rug° de o
mecanismo hormOnio antidiuretico-sede ser cerca de
dez vezes mais potente para o controle da concentra-
cgo do fon sOdio que o mecanismo da aldosterona, e,
portanto, sobrepujar este Ultimo. Como resultado, a
quantidade de aldosterona circulante pode variar, tan-
to para mais, como para menos, de forma acentuada,
corn pequenas alteracOes da concentraggo do fon s6 -
dio no liquid° extracelular.

Por outrc iado, o efeito da aldosterona sobre o me-
canismo da secreCgo de potassio representa papel im-
portante no controle da concentracgo do fon potas-
sio.

Mecanismo de Feedback da Aldosterona para o
Controle da Concentracdo do Ion Potassio no Liqui-
do Extracelular. A Fig. 23-5 mostra o mecanismo
da aldosterona para o controle da concentracgo do
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fon potassio. Urn aumento da concentracao do fon
potassio exerce efeito muito potente sobre o ccSrtex
supra-renal para fazer corn que aumente a intensidade
de sua secrecab de aldosterona. Essa aldosterona e
transportada pelo sangue circulante ate atingir os rins.
Nesse &gab, o hormónio atua diretamente sobre os
ttibulos distais e tubos coletores, promovendo a secre-
cab de potdssio. Como resultado, grandes quantida-
des de potdssio s'ao perdidas na urina, e a concentra-
cao do fon potdssio no liquid° intersticial retoma ao
normal.

Pelo contrdrio, caso a concentracao de potdssio fi-
que muito reduzida, a secrecab de aldosterona pelo
cortex supra-renal 6 diminufda. Nessa condicab, a in-
tensidade da secrecao de potdssio para a urina cal pra-
ticamente a zero. E, como a ingestab didria de alimen-
to cont6m grandes quantidades de potdssio, ocorre
acinnulo de potassio no liquids° extracelular, ate que
seu valor ascenda ate o normal.

Dessa forma, o mecanismo da aldosterona funcio-
na como urn verdadeiro mecanismo de feedback para
o controle da concentracao do fon potdssio

Alem desse controle por feedback da concentracao
do fon potdssio. qualquer aumento dos Ions potdssio
no liquid° extracelular exerce efeito direto sobre as
celulas epiteliais tubulares, que 6 independente do
efeito mediado pela aldosterona, de aumento da se-
crecao de ions potdssio. Isso tambein participa no
controle por feedback da concentracao dos Eons po-
tassio no liquid° extracelular.

uma concentracao _muito elevada de qualquer desses
Ions no liquido extracelular faz corn que os tlibulos a
rejeitem, fazendo corn que sejam eliminados na mina.
Por outro lado, uma concentracao demasiadamente
baixa tem o efeito oposto , isto e, reabsorcao rdpida
do fon ate que sua concentracao no liquid° extrace-
lular retorne ao normal.

Regulacao de Outros Ions
no Liquid° Extracelular

Regulacao dos runs Cloreto e Bicarbonato. A re-
gulacao das concentraVies dos Ions cloreto e bicarbo-
nato 6, em sua maior parte, secundaria a do fon sO-
dio. A razao para isso 6 a seguinte: quando o sOdio e
reabsorvido pelos tfibulos renais, os Ions sOdio de car-
p positiva sat, transportados para fora do liquido tu-
bular ate , o . liquidbiritersticial renal, o que cria estado
de eletronegatividade nos tubulos e de eletropositivi-
dade nos liquidos rntersticiais. A negatmdade. nos, tu-
bulos repele os ions negatiyosque af estejam presen-
tee, e que sac) atrafdos pela eletropositividade inters-
ti cial, Portant° , %ando . os , ions . sOdio 4ap reabwrvi-
dos, os Ions cloreto e bicarbonato, na maioria das ye-
zes„ tarrb6in o_ sab. Em certas condicOes 6 reabsorvi-
do mais fon cloreto que fon bicarbonato, em outras;
ocorre o inverso. Qual o que sera reabsorvido em
maior quantidade estd na dependencia do equilibrio
acido-bdsico do liquid° extracelular, o que serd dis-
cutido mais adiante neste capftulo.

Regulacao das Concentracties de Calcio, Magnesio
e Fosfato . Os detalhes do mecanismo para a regula-
cab das concentrac6es de ado, magnesio e fosfatos
sacs bem menos conhecidos do que os para o sOdio, o
cloreto e o bicarbonato. Entretanto, 6 sabido que

REGULAQA0 DO EQUILIBRIO
ACIDO-BASICO

A regulacao do equilibrio dcido-bdiico signified,,' na
realidade, a regulacao da concentracao do fon hidro-.
genio (11+ ) nos liquidos corporals. Quando essa con-
centracao estiver muito elevada, os lfquidos esta.b .aa-
dicos: quando a concentracao dos Eons hidrogenio es-
tiver muito baixa, os lfquidos estab bdsicos (on alcali-
nos). Contudo, antes que possamos discutir o
brio acido-basico, a necessdrio que sejam defmidos
alguns, dos termos de use mais freqiiente.

Pri,meiro, dcido e a substancia que possui grande
nfunero de ions hidrogenio livres (H p )) quando dissol-
vida em dgua. Por outro lado, base a a substancia que
contem grande nfrmero de Ions hidroxila,(0111.

Segundo, a base e, muitas vezes, chamada de &ca-
ll Assim, quando a pessoa tern excess() de base em
seu sangue, diz-se que ela tern alcalose. De modo in-
verso, quando em seu sangue existe excesso de acid°,
dime que ela tern acidose

Terceiro, os dcidos e as bases tern tendencia a se
neutralizarem entre si. A razab para isso e a de que os
ions hidrogenio combinam corn os ions hidroxila, for-
manta° dgua, conforme a mac-do seguinte:

HF +011 - -)- H 0

Quando existe grande excesso de Ions hidrogenio em
uma solucao, eles nab neutralizar praticamente todos
os ions hidroxila, de modo que quase nenhum desses
ions estard presente. Inversamente, quando existir ex-
cesso de ions hidroxila, eles irao neutralizar tambem
praticamente todos os Ions hidrogenio, de modo que
a concentracao dos Ions hidrogenio cai quase a zero.
Em outras palavras, os ions hidrogenio e hidroxila
sab, em sua maior parte, mutuamente exclusivos em
urn mesmo liquid°. Quando existem quantidades
aproximadamente iguais de substancias dcidas e de
substancias bdsicas nos liquidos corporals, os Ions hi-
drogenio dos dcidos e os Ions hidroxila das bases qua-
se que se neutralizam completamente — isto 6, combi-
nam entre si para formar dgua —e dime que os liqui-
dos est-do neutros. Os liquidos organicos- normals sao
q_uase neutros, embora ligeiramente do lado basic°.

Quarto, a concentracao normal do fon hidrogenio
nos liquidos corporals 6 de apenas uma parte em
aproximadamente 9 bilh6es, ou exprimindo em ter-
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mos qufmicos, 6 de 4 x 10 -8 equivalentes por litro.
Entretanto, essa 6 uma maneira por demais complica-
da para se exprimir essa concentrago, de modo que
ela 6, usualmente, expressa em termos de pH, que 6 o
logaritmo da recfproca da concentrago do fon hidro-
genio, conforme a relago seguinte:

1
pH logio ( concentrago de 114.

0 pH normal do liquido extracelular e do sangue 6,
portanto:

1

4x 10 -8 )

ou 7,4. Urn dcido muito forte tern pH de menos de
1,0 e uma base•muito forte tern pH em torno de 14,0.

Os sistemas reguladores acido-basicos do corpo es-
tdo todos. ajustados para manter. urn pH normal de
aproximadamente 7,4 no liquido extracelular. Mesmo
em condicOes de doencr,.raiirriertte fica mais acid°
do que;7,0 ou mais bdsico do que

(4-t.
KW\ y

c," 40.(",, My, )(/

Efeitos,da Acidose e da Alcalose
sobre o Funcionamento
do .Corpo

A concentrago do fon hidrogenio, apesar de seu va-
lor muito baixo, 6 urn dos fatores controladores mais
importantes da maior parte das rendes metabOlicas
k )celulas. Por conseguinte, o aumento ou a diminui-
go da concentrago de , acima ou abaixo do nor-
mal, provoca serias perturbacOes no funcionamento
global do corpo.

A , acidose, geralmente, deprime a atividade mental
e nos casos graves pode levar ao coma e 5..morte. Isso
acontece em muitos casos de acidose que ocorre co-
mo cOnseqiiencia de diarreiagrave ou de digpetss
mellitus, como serd discutido em maior detalhe,
acliante; neste eapitulo Usualmente, a pessoa atingida,
entrard em comaquando o pH do liquido extracelular
cair abaixo de, aproxithadarnente,_6,9, que representa
concentrago de fon hidrogenio quatro vezes maior
do que a normal.

Por outro lado, na alcalose, onde a concentrago
do fon hidrogenio esta diminuida ate menos da meta-
de da normal, ocorre, muitas vezes, a hiperexcitabjli-
dade muito acentuada do sisterna nervosO, o que pro -
voca a produgo excessiva de sinais neurais em muitas
regiOes do cerebro e dos nervos perifericos. Esses si-
nais podem causar contracOes tetdnicas dos miisculos,
podendo ate mesmo matar a pessoa por convulsoes
epilepticas ou por , outras perturbacCes da atividade
nervosa.

Regulacâo do Equiltbrio
Acido-Bdsico por
Tamp:5es Quimicos

Todos os liquidos corporals contain tampoes dcido-
beisicos. Sao substdncias qufmicas que podem combi-
nar, facilmente com dcidos ou com bases, de modo
que podem fazer corn que o dcido ou a base nab
difique de forma significativa o pH.

Tampão-Bicarbonato. Urn dos sistemas qufmicos
que realizam essa fungi) e o tampdo-bicarbonato,
presente em todos os liquidos corporals. 0 tarnpao-
bicarbonatO 6 a mistura de dcido carb6nico (112CO3)
e de fon bicarbonato (HCO 3

-). Quando a essa mistU
ra a adicionado urn acido forte, seu fon hidrogenio
combina imediatamente corn o fon bicarbonato para.
formar o dcido carbOnico. 0 dcido carbOnico 6 urn
acid° muito fraco, onde o fon hidrogenio existe for.;
temente fixado na molecula, de modo que um . mlme-
ro relativamente pequeno de Ions hidrogenio petina=
nece livre na solugo. Assim, a "ionizago" do deltic),
carbOnico, como a representada pela equago,

H2 CO3 + HCO

6 muito fraca; a reago ocorre, principalmente no sen7i
tido da direita para a esquerda. Como resultado, o sis- I
tema tampdo modifica o dcido forte (muitos ions hi'!
drogenio) em urn dcido fraco (poucos ions hidroge;

Aio) e impedem que o liquido fique fortemente dcido.
Por outro lado, quando uma base forte — substancia
que contem grande ntimero de Ions hidroxila, mas
poucos Ions hidrogenio — 6 adicionada a essa mistu-
ra tampdo, os OH - imediatamente reagem corn o del;
cl.o carbOnico para formar agua e Ions bicarbonato, se-'

!
lido a equacdo:

'' ---
OH' .+ H2 CO3 -÷ H2 0 + HCO

A perda do dcido fraco (dcido carbOnico) pouco mo-
difica a concentrago do ion hidrogenio nos liquidos
organicos. Dessa_forma, pode_ser compreendido_que.
esja_mistura . 

deicido_carb_ 011ico_ e de fons,bicarb.onatd
protege.oa liquidos corporais_sla_vana90, para.
ou basicidade demasiadas.

Outros
 

Outros Tampoes. Outros tampoes importantes
sdo os tampoes de fosfato e de protein. Sdo particu..
larmente importantes para a manutengo da concen-
trago normal de ions hidrogenio nos liquidos
intracelulares, visto que suas concentracOes no inte-
rior das celulas 6 varias vezes'maior do que a do tam-
pdo bicarbonato.

Em essencia, os tampoes dos liquidos corporais
constituem a primeira linha de defesa contra as varia-
cOes da concentrago do fon hidrogenio, pois urn Sci-
do ou uma base adicionada a esses liquidos reage ime-
diatamente com esses tampoes, o que .mpede modifi-
cagOes significativas do equilibrio dcido-bdsico.

o logaritmo de



e o ntimero de vezes em que a curva ocorre 6 sua fre-
qildncia. Deve ser notado que a acidose aurnenta tan'-
to a freqtiencia quanto a amplitude dos movimentog
respiratOrlos, enquanto que a alcalose deprime a res-
piraek de forma tdo acentuada que a respiracEo fica
muito superficial e muito lenta. Esse mecanismo res-
piratOrio 6 eficaz para regular o II+ dos liquidoi cot-
porais ate' cerca de dois tercos da variack ate a nOr-
malidade, dentro de um minuto, apes a admirdstra-
cdo de urn dcido ou de uma base.

RegulacSo Renal do Equil (brio
Acido-Basico

Muitos outros al6m do .dcido carbOnico; es•-•
tgo send() 'continuamente formados pelos processos
metabOlicos das c6lulas, e esses dcidOs so podeth set
elhninados pelos rins. Incluerri cidos _fosfOricP,.
sulftirico, firicoe scetodcidos; todos capazes de, ao
atingir o tquido extracelular, provocarem acidose. Os
rins normalmente liberam o corpo do excesso desses
acidos tdo rapidarneOte quanto s-do formados, o que
impede o actirnulo excessive de Ions hidrogenio.
ses acidos do, geralmente, chamados deliedasineta---
h para distingui-los do dcido carbOnico, chama
do ds.dcido respiratOrio. "—

Ern raros casos, compostos basicos ern demasia
chegam aos liquidos corporais, ao inves de compostos.
dcidos. Em geral, isso acontece quando os compostos
bdsicos sao injetados por via venosa, ou quando a pes
soa ingere .grandes quantidades de alimentos ou medi-
camentos alcalinos.

Mecanisrnos da Regulacdo Renal do Equilibrio
Acido-Bdsico. Os rins regulam o equilibrio dcido-bd
si co por (1) e)ssLs.e doslo hidrognio para a urina,
quando os lfquidos extracelulares. estiverem.muito
acidicos e (2) excrecao de substdncias bdsicasiepss-
pecial, bicarbonato de södio, para„4 quango os
hquidos
 

extracelulares estiverem muito gcginos.
Secrecy-1a. delo- ns–Hidrogenio 'e da Reatlarcrio de

SOdio. 0 epitelio tubular, ao longo de todo o siste-
ma tubular renal, secreta continuamente Ions hidro-
genio para o liquido tubular. Esses Ions reagem corn
os sais de sOdio no liquido tubular para formarem dci-
dos fracos e para liberar o Ion sOdio que estd preso no
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Regulacao RespiratOria da
Concentracgo do fon Hidrogènio

0 gds carbOnico esta sendo continuamente produzido
por todas as celulas do corpo, como urn dos produtos
finais do metabolismo. Esse gds carbOnico combina
corn a dgua para formar dcido carbOnico, segundo a
reack:

CO2 + H2 0 H2 CO3

a
Lit 0
0 .< f
a <<

AC DOSE NORMAL ALCALOSE
pH = 7,1 , 	pH = 7,4 • pH = 7,7

Figura 23-6. Efeito da acidose e da alcalose sobre a respira-

1 minuto

°S'
R,

p AT\ / \/\.)

0 cc
0- NORMAL

pH = 7,4

Em Outras palavras, mesmo os pro.cessos metabOlicos
normais es-CM) sempre laneando dcido carbOnico, bem
como seus fons.hidrogenio para os lfquidos corporais.

Por outro lado, uma das fune6es da respiragaO 6 a
de eliminar o gds carbOnico para a atmosfera, por
meio dos pulmOes. Nas condieOes normais, a respira-

) ca-o remove gds carbOnico na mesrna proporeffo que 6
formado. Se, no entanto, a ventilaek pulmonar de-
cresce abaixo do normal, o gds carbOnico_nffoserleli-
mtrjadc■como o deveria ser, Miascorneca.Ase acumu-
lar orgnicos,Q que faz comque
te a 1ConcentracgoskIcido_carkgnico. Como resulta-
dO,Taribern aumenta a concentrago do H. Se a vla-
til_la ulmiiiii,Lfica_aurnentadaacirna do normal,
contudo, ocorre o efeitolticrerio; o ossarlAnAco pas-
si a sereiiiergOlVin quantidade major quea_que_6
ojf o que 114/4Z as_ ongentracpes do gds e do

Acido...carbOnico. A . interrup00..xompleia di"fespiraLl
caaaumentaa concentrA02_ de Fr de cerca de duas
vezes; isso corresponde a uma diminuicffo do pH do -
11qiiido extracelular de seu valor normal de 7,4 para
7,1. De modo inverso, a respirack muito aumentada
pode diminuir o H + ate metade de seu valor normal
(com aumento do pH ate 7,7), em cerca de urn minu-

) to. Dessa forma, a concentraeffo do fon hidrogenio no
corpo pode ser modificada, de modo muito acentua-•
do, por hiper ou hipoventilack pulmonar.

Controle da Respiracão pela Concentracao do ion
Ilidrogenio no Liquid() Corporal. No pardgrafo pre-
cedente, foi discutido o efeito da respirack sobre o
fr . Neste pardgrafo ,varnos discutir o efeito do fr so-
bre a respirack. Aconcentrago_muitgApyada do
Fr estimula o centrorespfratOrio no bulbo raquidia-

o que aiiiienta de muito a yentifack . Inversamen-
II+ baixo derime essa 'ventilacäb. Esses efeitos

atuam como'um mecanismo automdtiCo para a manu-
tenek de H+ bastante constante nos liquidos corpo-
rais. Isto 6, o aumento do fr estimula a ventilacgo.
Isso refIra dcido carbOnico desses o que faz
corn que o pH retorne a seu valor normal.

Esse mecanismo respiratOrio para a regulacffo da
concentrack do Ion hidrogenio entra em Nab dentro
de segundos a alguns minutos, quando o ex-
tracelular fi-car demasiadamente acidic() ou bdsico. A
.Fig. 23-6 mostra o efeito sobre a respiragdo da adicffo,
primeiro, de pequena quantidade de dcido ao sarigue
e, depois, de pequena quantidade de dlcali (base). A
ltiira rids curvac renresenta a amplitude da respiracffo
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sal. Por sua vez, o sOdio 6 absorvido pela parede tubu-
lar de volta ao liquid° extracelular. Assim, existe tro-
ca real de ions hidrogenio por fops sOdio, corn os ions
hidrogenio .piSSOrido para 

a 
urina e os Ions sOdio sen-

do reabsörvidos. Obviamente, a perda de ions hidro-
genio pelo lfquido extracelular e sua substituicdo por
Ions sOdio implica diminuicdo da concentracdo de fon
hidrogenio no liquid° extracelular. Isso faz corn que
esse liquid() fique mais bdsico, o que favorece o con-
trole do pmcesso permanente de acidificacdo pelos
processos metabOlicos do corpo.

Controle da Secrecy-To de Ion Hidrogênio. A in -
tensidade da secrecdo de Ions hidrogenio para o 111-
men tubular aproximadamente proporcional ao
grail de aciOose. Portanto, quanto mais acfdicos fo-
rem os liquidos, mais intensa serd a Secrecdo de ions
hidrogenio e, portanto, mais rapidamente °coned a
r. ''Ininacdo do dcido em excesso.

Secrecdo de Amoniaco e sua Combinactio corn
Ions Ifidrogénio ,nos•Ttibulos. Algumas vezes, d for-
mOdo ,tanto dcidO metabOlico no corpo e tantos ibns
hidrogenio sdo. secretados para os tfibulos que o 11qui-
do tubular fica extremamente acidico (pH tdo baixo
quanto 4,5)) apesar da presenca de tampOes qufmicos
nesse Quando isso ocorre, cessa a secrecdo
adicional de Ions hidrogenio ;Entrant°, para permi-
tir a secrecdo continuada das quantidades , em excesso.
de fon hidrogenio, a acidose tubular faz corn que as
cOlulas, epitelials tubulares comecem a secretar gran-
des quantidades de amorifaco. Esse amonfac,o, entdo,
0ml:dna corn os Ions hidrogenio para formar ions
amOrria, o que impede o lfquido tubular de ficar de-
rriasiadamente acfdico, visto que os ions hidrogenio
sdo . remoyidos e os Ions amdnia formam sais neutros
ern seu Lugar.

xcrecdo de Grandes Quantidades de Bicarbonato
nu .-Alcalose. Na alcalose, as .substancias alcalinas do
corpo Combinarn com o acid° carbOnico pars formar
sais de bicarbonato, como jd foi explicado. Como re-
sultado, a coricentrago extracelular do fon bicarbo-
nato fica muito aumentada. Esses Ions bicarbonato•
em excesso passam em grande quantidade para os tri-
bulos, como parte do filtrado glomerular e uma fra-
gdo cOnsiderdvel desses ions tubulares passa para a
urina sob a forma de bicarbonato de sOdio. Como o
bicarbonato de sOdio 6 o componente alcalino do sis-
tema tampdo bicarbonato essa excrecdo representa,
na verdade, perda de compostos alcalinos pelo corpo.

Para recapitular, quando os lfquidos organicos fi-
cam muito alcalinos, os compostos alcalinos reagem
corn o dcido carbOnico para formar, principalmente,
bicarbonato de s6dio. Esse bicarbonato de s6dio, por
sua vez, d perdido pela urina, o que representa perda
de compostos alcalinos pelo corpo. Como resultado,
esse mecanismo ajuda a corrigir a alcalose.

Resumo da Regulaccio Renal do Equilibrio cido-
Bcisico. Em resumo, os mecanismos renais para a re-
gulacdo dcido-bdsica removem os Ions hidrogenio dos
lfauidos extracelulares, quando sua concentracdo fica

8.0

7.0

z

< 6.0
0

a

5.0

4.5

Muitos distarbios do sistema respiratOrio, dos rins
dos sistemas metabOlicos para a formacdo de dcidos e
de bases podem causar graves perturbacdes do equilf-
brio dcido-bdsico. Alguns dos efeitos desses distdr-
bios sobre o pH extracelular sdo mostrados na Fig.
23-8. Por exemplo, o pH normal do sangue d 7,4, mas
a hiperventilacdo (aumento da amplitude e da fre-
qiiencia respiratOria) pode fazer corn que seu valor
suba atd 7,8, pelo excesso de expiracdo do gds carbO-
nico pelos pulmoes e, portanto, pela perda de dcido
carbOnico do sangue. Por outro lado, a asfixia, que
significa reducdo extrema da ventilacdo, provoca acli-
mulo de gds carbOnico e de dcido carbOnico nos lfqui-
dos orgdnicos, o que provoca acidose, quando o pH
do sangue cai atd 7,0.

Ulna causa comum de alcalose d a ingestdo de me-
dicamentac afriilinne ileadne nn .4,,

7.0 7.2 7.4 7.6 78

pH. DO LIQUIDO EXTRACELULAR

Figura 23-7. Efeito do pH do liquid° extracelular sobre o pH
urinario.

muito aumentada, e removem s6dio e bicarbonato
quando a concentracdo do fon hidrogenio fica muito
diminufda. Esse princfpio d mostrado na Fig. 23-7,
que apresenta, no ponto A,, urn pH de 7,5 do liquid°
extracelular. Como esse valor esta na faixa alcalina, o
pH da urina passa a ser alcalino (pH 7,7) devido a ex-
crecd° de substancias alcalinas dos ;liquidos corporals.
Por outgo lado, no ponto. B, o pH extracelular caiu
para. 7,3 e o pH da urina estd muito acidic° (pH 5,6),
devido excrecdo de grandes quantidades de substan-
cias acfdicas dos liquidos corporals. Nos dois casos, a
excrecdo de substancias` alcalinas ou de substancias
acfdicas faz corn que o pH extracelular retorne a seu
valor normal.

Anormalidades do Equil (brio
Acido-Bdsico
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Figura 23-8. 0 pH do liquido extracelu-
lar em diversos distiirbios do equilibrio
dcido-b4sico.

to ou de illceras gastticas. Algumas vezes, esses medi-
camentos sao absorvidos pelos lfquidos corporais em
quantidades maiores do que as que podem ser elimi-
nadas pelo rim, do que resulta a alcalose.

A perda de grandes quantidades de liquid() pelo tu-
bo gastrintestinal pode causar, as vezes, acidose, ou-
tras vezes, alcalose. Por exemplo, o vOmito de grandes
volumes de dcido clorfdrico pelo estOmago depleta,
gradativamente, as reservas de dcido do liquido extra-
celular, causando alcalose. Por outro lado, o vOmito
de .lfquidos da parte inferior do intestino, ou perda de
lfquidos Como resultado de tharr6ia, causa acidose, na
maioria das vezes. Isso 6 devido ao fato de que todas
as secrecOes do intestino inferior contem grandes
quantidades de bicarbonato de s6dio. Quando esse sal
basic° d perdido pelo corpo, 6 substitufdo, em sua
maior parte, por dcido carbOnico, formado pela rea-
cab do gas carbOnico corn agua. Portanto, o efeito
real 6 a perda de ions s6dio e o ganho de ions hidro-
gni°, o que causa acidose.

Finalmente, a Fig. 23-8 mostra a acidose extrema
que ocorre, algumas vezes, no diabetes mellitus g,r_ave.
No diabetes, muitas  das gorduras_usadas normalmente
para energia na° sab-loalmente metabolizadas mas,
pelo contrario, sao degradadas a_compostos.chamados
de cetoacidos, que se acumulam no corpo, produziri-
do acidose muito acentuada.

REGULACAO DO VOLUME
SANGUINEO

Em capftulos anteriores, em que foi discutido o siste-
ma circulatOrio, a importancia do volume sangiiineo,
como urn dos determinantes principais do debit° car-
diac° e da regulacao da pressao arterial, foi destacada.
Em verdade, apenas urn pequeno aumento a longo
prazo do volume minuto pode causar aumento muito
grande da pressao arterial.

0' volume sangilineo normal de uma pessoa adulta
6 quase que exatamente de 5.000 mil e, raramente va-

ria de mais do que algumas poucas centenas de milili-
tros, para mais ou para menos, ,desse valor. Os dois
mecanismos principais para a manutencao dessa cons-
tancia sao (1) o mecanismo de trocas lfquidas nos ca-
pilares e (2) o mecanismo renal.

Mecanismo de Trocas Li'quidas nos Capila-
res. Quando o volume sangijineo fica muito aumen-
tado, as pressOes em todos os vasos do corpo, inclusi-
ve nos capilares, flea muito aumentada. A pressao
normal nos capilares 6 de cerca de 17 mm Hg, como
mostrado na Fig. 23-9. Quando a pressao capilar. as-
cende atd acfina desse valor, o liquido automatica-
mente vaza para os espacos teciduais, como foi, ex-
plicado no Cap. 2L Como resultado, o volume san-
giiineo decresce at6 o normal. Quando a pressao capi-
lar ja retomou ao normal, cessa qualquer perda• adi-
cional de liquido para os espacos teciduais. Inversa-
niente, quando o volume sangUineo fica muito dimi-
nufdo, e liquido d absorvido dos espacos teciduais, o
volume sangiitheo aumenta at6 o norrnal. Entretanto,
esse mecanismo para o controle do volume sangiiineo
tern suas limitacOes, visto que os espacos teciduais
nab se podem expandir indefinidamente, como tam-
b6m na7o podem suprir quantidade inesgotavel de li-
quido, quando o sangue dele necessitar.

Mecanismo Renal. Como foi explicado no capf-
tulo anterior, quando a pressao glomerular nos rins fi-
ca elevada, a fOrmacffo de filtrado glomerular bem co-
mo a .quantidade de urina que d formada ficarn muito
aumentadas. De igual modo, a pressao aumentada nos
capilares peritubulares que circundam os ttibulos di-
minui a reabsorcao de liquido por esses tdbulos, o
que aumenta , ainda mais, o fluxo de urina. A Fig.
23-9 mostra que a .pressao glomerular normal 6 de cer-
ca de 60 mm Hg. 0 volume sangiiineo aumentado ele-
va esse valor por dois mecanismos distintos: primeiro ,
o volume aumentado eleva a pressao arterial, o que
provoca fluxo maior de sangue pelas arterfolas afe-
rentes, aumentando todas as pressOes intra-renais. Se-
gundo, o volume vascular maior distende os dtrios car-
diacos, cujas paredes sao dotadas de receptores de es- ■



Figura 23-9. Sistemas capilar e renal para a regulaglo do volu-
me sangilineo.

Pressgo glomerular
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tirarnento, chamados de receptores de volume. A
disienao desses receptores desencadeia reflexo ner-
voso que faz corn que as arterfolas aferentes renais di -
latem; o que aumenta o fluxo sangiitheo para o rim,
com formac -do correspondente de major volume uri-
ndtio. Esses receptores de volume tambem inibem a
seereclo . de hormOnio antidiuretic° pela gla sndula hi-
p6fise posterior, o que tambem aumenta a producab
de:urina.

Po.de-se' reconhecer, de imediato, que todos esses
efeitos •epresentam, mecanismos de feedback para a
iregulacffo. , do .• volume sangiiineo; isto 6, o aumento do
volume •sangUineo desencadeia a intensificacifo da
producao de urina que, de forma automdtica, faz com
que esse volume retorne ao normal. De modo inverso ,
a diminuic4o do volume sanguineo reduz o debit° uri-
nario , o que leva ao actimulo dos liquidos e dos sais
ingeridos, ate que 'o volume'sangiiineo retorne ao nor-
mal.
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pelve renal e que se propaga pelo ureter ate a bexiga.
.Essa contracao empurra a urina a sua frente. Nas con-
dicöes usuais, a urina 6 transportada da pelve a bexiga
em menos de 30 seguvdos.

Ocasionalmente, infeccOes graves ou anomalias
congenitas destroem a capacidade de contraga° da pa-
rede ureteral. Como resultado, a mina passa a se
acumular na pelve renal, fazendo corn que fique dis-
tendida e provocando infecca° que pode passar para o
prOprio rim. De igual modo, a estagnacao da urina po-
de causar a precipitacEo de subStIncias cristalinas —as
mais comuns sendo diversos sais de cdlcio — e esses
precipitados podem formar, eventualmente, grandes
calculos, ou pedras do rim, capazes de ocupar total ou
parcialmente todo o espago da pelve renal. Por outro
lado, esses alculos podem provocar dores muito in-
tensas e impedimentos adicionais ao fluxo da urina.

Armazenamento da Urina na Bexiga. A bexiga
urindria e um 6rg -go de depOsitos ou de armazenamen-
to, impedindo o gotejar continuo da urina. Ate que
fique cheia • corn volume de 200 a 400 ml, sua pressab
interna nab fica muito aumentada. Isso resulta da ca-
pacidade da parede vesical, formada por mdsculo liso,
de ser estirada de forma muito extensa, sem que isso
produza tenao significativa nesse mirsculo. Entretan-
to, quando a bexiga estd cheia corn mais de 200 a
400 ml de mina, a pressIo comeca a aumentar,

ndo, por vezes, valores da ordem de 40 mm Hg,
quando a bexiga contem 600 a 700 nil.

Fsvaziamento da Bexiga — 0 Reflexo de Mic -
c sdo . No ser humano, a micgo 6 causada por combi-
nacao de atividade nervosa involuntthia e voluntdria,
que .pode ser explicada da forma seguinte: quando o
volume da bexiga e major que 200 a 400 nil, termina-
cOes neurais especializadas, situadas na parede vesical,
chamadas de "receptores de estiramento" sa'o excita-
das. Transmitem, entifo, impulsos nervosos pela via
neural aferente visceral ate a medula espinhal (ver Fig.
23-10), o que desencadeia urn reflexo subconsciente
— o reflexo de micgio. Os centros nervosos para esse

Via aferente visceral

O termo miccito define o esvaziamento da bexiga uri-
ndria da urina nela contida. Entretanto, antes que isso
possa acontecer, a urina deve ser transportada do rim
ate a prOpria bexiga.

Transporte da Urina para a Bexiga. A urina for-
mada em cada urn dos rinse coletada, inicialmente na
pelve de cada rim mostrada na Fig. 22-1, passando, ao
longo do ureter, para a bexiga urindria, como repre-
sentado na Fig. 23-10. A passagem da urina pelo ure;
ter e causada por peristaltismo, que 6 uma contrago
intermitente, semelhante a uma onda, corn origem na Figura 23-10. Vias nervosas Data o controle da mice50_



o controle da concentragdo do fon potassio mas menos
importante para o controle da concentragffo do fon so-
din?
A concentragab dos Ions hidrogenio em uma solugEo
de 8 x 10 -8 equivalentes por litro. Calcule o pH dessa
solugab.
Explique as participagOes relativas dos tampaes dos if-
quidos corporals, do sistema respiratdrio . e dos rins na
regulagEo do equilibrio acido-basico.
Como a que o sistema tampab gas carbOnico-bicarbona-
to atua no controle respiratOrio e no controle renal do
equilfbrio acido-basico? .
Qual 6 o papel do amonfaco no controle renal do equi-
lfbrio acido-basico?
Explique como 6 que o mecanismo das trocas Ifquidas
nos capilares e o mecanismo renal atuam em conjunto
para a regulagffo do volume sangUfneo.

an •Explique a anatomia do sistema de transporte urinario.
Explique o controle neural da miccao.
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reflexo . subconsciente estao situados na extremidade
inferior da medula. 0 sinal reflexo 6, entao , transmiti-
do, a partir desse ponto, por nervos parassimpaticos
(os nervos pelvicos) para a parede da bexiga e para o
esffncter intern° da uretra. A parede vesical contrai
.para gerar pressdo na bexiga, o que provoca o desejo
consciente para urinar. Ao mesmo tempo, o reflexo
ae•m. ccdo produz o relaxamento do esffncter interno.
Nesse momento, o iinico impedimento d emissdo da
urina passa a ser o esffncter uretral externo, que ainda
permanece contrafdo. Se a hora e o local sdo favord-
veis a Micgdo, as partes conscientes do cdrebro irao
provocar o relaxamento desse esffncter externo, ao
inibirem os impulsos normais para esse esffncter, por.
meio. do nervo pudendo, o que permitird a emissdo de
urina.

Se a pessoa deseja urinar antes que ocorra o refle-
xo de miccdo, ela o faz, usualmente, por contracdo
)da parede abdominal, o que comprime todo o contetl-
do abdominal contra a bexiga e, por pouco tempo;
excita alguns dos receptores de estiramento da parede
da bexiga, desencadeando o reflexo. •

Muitas vezes, quando ocorre o reflexo de miccdo
rdo 6 conveniente a miccäb. Nesse caso, o reflexo ae-
saparece dentro de cerca de um minuto, e a pessoa
deixa de sentir o desejo de urinar. 0 reflexo permane-
ce inibido, entao, por period° que pode variar desde
alguns minutos ate uma hora, antes que ocorra nova-
mente. Se, nessa nova ocasido, o reflexo novamente 6
impedido de provocar a emissd° de urina, ficard tam-
b6m latente por outro perfodo de tempo. Entretanto,
d • Medida que a bexiga vai .ficando cada vez mais
cheia, o reflexo de miccdo vai ficando cada vez mais
potente, atd que seja essencial a miccdo.

Os bebes que ainda na no desenvolveram o controle

'de
sobre o esffncter uretral externo urinam

-kie forma automatica, a cada vez que a bexiga enche.
Tamb6m, o adulto que sofreu a secgdo da medula es-
pinhal, que fica, entao, isolada do cdrebro, nao conse-
gue manter contraldo o esffncter uretral externo,
de modo que, ele tambem urina de , forma' automd-
tica, a cada vez que a bexiga enche. Entretanto, esses
pacientes podem, muitas vezes, desencadear esse re-
flexo pelo cocar da regido genital, controlando, dessa
forma, o momento da bexiga esvaziar, ao invds de es-
perar pelo esvaziamento automdtico e ndo-anunciado.
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TEMAS PARA ESTUDO

1. Como ao controladas, ao mesmo tempo, a concentra-
c'do do fon sOdio e a osmolalidade do lfquido extrace-
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2. Explique o papel do hormOnio antidiuretic° no contro-
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3. Explique o mecanismo de contracorrente para a excre-
cdo de urina concentrada.
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o de lfquido?

5. Por que e a aldosterona especialmente importante para
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Celulas Sangiiineas,Hemoglobina

e Resistencia d Infeccao

Resumo

A funcffo dos glObulos vermelhos 6, principalmente, a de transportar oxig6nio dos pul-
rnöes para os tecidos, enquanto que a dos glaulos brancos é a de destruir os organismos
invasores e outros agentes que sejam lesivos ao corpo. Embora a medula Ossea forme gran-
de mimero de glObulos brancos e vermelhos, a maior parte dos glObulos brancos sai da
corrente sangiiinea, passando para os tecidos. Por conseguinte, apenas urn em cada qui-
nhentos glaulos (celulas sangilineas) circulantes a branco.

A estrutura do glObulojermelho (ou hemacia) é a de urn saco frouxo, formado por
membrana celular, parcialmente cheio de citoplasma, mas possuindo concentraga° elevada
(cerca de 34%) de hemoglobina. .0 oxigenio cornbina de modo muito frouxo corn a hemo-
globina, quando o sangue passa pelos pulmoes, sendo liberado dessa hemoglobina quando
o sangue passa pelos capilares perif6ricos. Urn dos principais constituintes da hemoglobi-
na é o ferro; na verdade, cerca de dois tercos de todo o ferro do corpo esti na hemoglo-
bina das hemacias. Visto que o ferro esta em concentrago muito baixa na maioria dos ali-
mentos, o corpo desenvolveu sistema especial para o processamento do ferro. 0 ferro 6
transportado no sangue combinado a uma proteina: a transferrina. Quando o ferro 6
absorvido pelo intestino em quantidades maiores do que as que podem ser imediatamente
utilizadas na formacao  de hemoglobina, o ferro em excesso a armazenado no figado, sob
a forma de ferritina. Quando existe excesso de ferro, tanto no sangue como nos depOsi-
tos hepaticos, a transferrina nab mais combina com o ferro absorvido pela mucosa intesti-
nal, de modo que todas essas etapas se transformam em mecanismo automatic° para im-
pedir a absorgo adicional de ferro. Outras substahcias, aldm do ferro, que sao importan-
tes para a formacao das hemacias incluem a vitamina B 12 , o dcido fOlico e outras vita-
minas.

Muitas pessoas sofrem de anemia, o que significa falta do ralmero suficiente de glObu-
los vermelhos. As diversas causas incluem (1) deficiencia de ferro; (2) deficiencia de vita-
mina B 12 

' ou de outras vitaminas; (3) perda de sangue; (4) destruicdo da medula Ossea, o
que impede a formacao das hemacias; e (5) formacdo de celulas anormais que nao conse-..
guem resistir aos traumatismos de passar por capilares estreitos, de modo que as celulas
rompem corn grande facilidade e desaparecem do sangue.

Os diferentes tipos de glObulos brancos (ou leucOcitos) incluem tres tipos celulares cha-
mados de granulOcitos: (1) neutr6filos, (2) eosinOfilos e (3) basOfilos, alem de dois outros
tipos de celulas ndo-granuladas: (4) os monOcitos e (5) os linfOcitos. Os linfOcitos sao par-
te do sistema imune, que sera discutido no Cap. 34. Todos os outros tipos de leucOcitos
sä° celulas fagociticas, que desempenham .papel essencial na proteca° do corpo contra a
invasffo por bacterias e outros agentes estranhos que podem lesar o corpo.

Quando ocorre uma infecca-o em urn ponto qualquer do corpo, os granulocitos e os
monOcitos migram, por movimento amebOide, para fora dos capilares sangilineos ate a
area infectada. Isso é causado por substdncias quimiotaxicas, liberadas pelos tecidos lesa-
dos e que atraem os glObulos brancos. No inicio, os neutrOfilos sao os mais abundantes,
visto que podem migrar para a area infectada muito mais rapidamente do que podem fa-
zer os outros tipos celulares. Como resultado Jepresentam a primeiralinha de defesa contra
o agente infectante. Entretanto, apOs cerca de 12 ou mais horas, tambem aparece grande
mimero de monOcitos. Quando penetram nos tecidos, os monOcitos aumentam muito de
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tamanho, quando passam a ser chamados de macrOfagos. Passam a ser capazes de fagocitar
muito mais bacterias do que podem fazer os neutrOfilos e, portanto, representam uma se-
gunda linha de defesa, especialmente potente, contra a infecgo.

Os macrOfagos estaO presentes em muitos tecidos do corpo, mesmo nas condiges nor-
mais, especialmente nas regioes onde existe maior tendencia a invasao do corpo por agen-
tes estranhos, como (1) nas paredes dos alveolos pulmonares, (2) nos giinglios linfaticos, a
fim de remover agentes estranhos da linfa, antes que essa linfa atinja o sangue, (3) nos si-
nusOides hepaticos, para a remogo das bacterias e de outras substancias estranhas do san-
gue porta que vem dos intestinos, (4) no bac° e na medula Ossea, para a remogo de agen-
tes estranhos que tenham conseguido atingir a circulago sangiifnea geral, e (5) abaixo da
pele, a fim de remover os agentes que invadem atravês da pele. Esse sistema dos macraa-
gos é, com muita freqiiencia, chamado de sistema reticuloendotelial.

Quase todas as celulas do sangue sao glObulos verme-
lhos (ou herruicias ou eritrOcitos). Contudo, em ter-
mos aproximados, uma entre cada 500 cêlulas do sari-

_ gue é urn glaulo branco, ou leucOcito, que é chama-
do de "branco" por nffo ser colorida pela hemoglobi-
na. Os glObulos brancos possuem diversas functies di-
ferentes, mas de todas, a mais importante é a de pro-
tego do corpo contra a invasao por organismos cau-

. sadores de doencas.
0 sangue tambem contêm grande niimero de pla-

quetas, muitas vezes classificadas como glObulos bran-
cos. Contudo, as plaquetas nffo sab alulas inteiras,
mas sim fragmentos muito pequenos de tipo especial
de celula da medula Ossea, o megacariacito. As pla-

quetas sab essenciais para a coagulacab do sangue, co-
mo sera explicado no Cap. 26.

GLOBULOS VERMELHOS

A principal funcao dos glObulos vermelhos é a de
transportar a hemoglobina que, por sua vez, carreia o
codgenio desde os pulmoes ate os tecidos.

Os glObulos vermelhos normais tern a forma de dis-
cos bicOncavos, como mostrado na Fig. 24-1, com
diametro medio de aproximadamente 8 micra (micro -
metros ou bt), com espessura, no ponto mais grosso,
de 2i.t e no centro de 1p ou menos. A forma dos glO-

Figura 24-1. Genese dos ghibulos vermelhos a as imagens hematolOgicas de diversas time
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bulos vermelhos pode ser muito alterada conforme a
celula passa pelos capilares. Na verdade, o glObulo ver-
melho é um "saco", que pode assumir as mais varia-
das formas. Ainda mais, uma vez que a hemacia nor-
mal possui quantidade excessiva de membrana celular
para o material contido em seu interior, a deforma-
cab n10 distende a membrana e, consequentemente,
nab rompe a celula, como ocorreria a muitos outros
tipos celulares.

0 niimero medio de globulos vermelhos por
metro ciibico de sangue é de cerca de 5 milhOes; as
mulheres tem valor de alguns pontos Orcentuais abai-
xo, enquanto os homens tern valor tambem alguns
pontos acima dessa media. A altitude em que habita a
pessoa e, em pequeno grau, a intensidade do exercicio
executado por ela modificam o mimero de hemacias;
esses efeitos sac) discutidos adiante.

Quantidade de Hemoglobina nas Celulas e o Trans-
porte de Oxigénio. As hemacias normais contem,
aproximadamente, 34% de hemoglobina. Entretanto,
quando a formago de hemoglobina na medula (inn
é deficiente, essa concentracab pode cair ate 20% ou
ainda menos.

No sangue normal, cerca de 40% do volume san-
giiineo sao representados pelos globulos e os restantes
60% pelo plasma. A porcentagem das celulas é o he-
matOcrito, de modo que o hematOcrito normal é de
40%, embora seu valor possa cair ate 10%, ou aumen-
tar ate 80%, em diversas doencas.

Quando o hematOcrito esta .normal, como tambem
normal esta o teor de hemoglobina em cada celula, o
sangue total contem 15 g de hemoglobina por 100 ml.
Como sera discutido, em maior detalhe — em relaca-o
a respiracab e ao transporte de oxigenio — no Cap.
27, cada grama de hemoglobina é capaz de combinar
corn .cerca de 1,33 ml de oxigenio. Portanto, 20 ml de
oxigenio podem ser transportados normalmente, em
combinacab corn cada fracao de 100 ml de sangue.

0 niimero total de globulos vermelhos no sistema cir-
culatOrio a regulado dentro de limites muito estreitos,
de modo que existe sempre ninnero adequado de ce-
lulas para prover a adequada oxigendcab dos tecidos,
sem que, contudo, as celulas nab estejam tab concen-
tradas que possam impedir o fluxo sangiiineo. Dessa
forma, quando a pessoa fica extremamente anemica,
comp resultado de hemorragia ou de outra condioo
qualquer, a medula Ossea, imediatamente comeca a
produzir grande quantidade de hemacias. De igual
modo, nas altitudes elevadas, o oxigenio esti em con-
centracab muito reduzida no ar, sendo transportado
para os tecidos em quantidades insuficientes, o que
provoca a produgo extremamente rapida de hema-
cias, o que aumenta seu mimero no sangue circulan-
te, de forma consideravel. Finalmente, o grau de ativi-
dade fisica desenvolvida por uma pessoa determina,
ate certo ponto, a intensidade da producNo de seus
globulos vermelhos. 0 atleta telt muitas vezes, con-
centracab de hemacias da ordem de 5,5 milhOes por
mitimetro cabico, quando a pessoa astenica pode ter
contagens de apenas 4,5 millities/mm3.

Eritropoietina, sua Resposta a Hipoxia e sua Fun-
cdo na Regulacão da Producifo de GlObulos Vernrib-
lhos. Apesar do efeito extremamente acentuado da
hipoxia sobre a producao de hemacias, essa hipoxia
nab exerce nenhum efeito direto sobre a medula ós-
sea. Pelo contrario, a hipoxia faz corn que o rim se-
crete urn hormOnio, a eritropoietina, que é, provavel-
mente, formado ou no aparelho justaglomerular ou na
membrana glomerular. Esse lormônio a uma glico-
proteina, cam peso molecular de cerca de 34.000.
Uma vez liberado no sangue circulante, perdura por
1 a 2 dias, antes de ser destruido, mas durante esse
tempo, atua sobre a medula Ossea. estimulando a for-
rrs

GENESE DO GLOBULO
VERMELHO

Exceto pelos linfOcitos, formados principalmente nos
ganglios linfaticos, como sera discutido nos capitulos
seguintes, todas .as outras celulas sangiilneas, tanto os
globulos vermelhos como os brancos, sao produzidos
pela medula &sea. Todas derivam de urn imico tipo
celular, chamado de hemocitoblasto. Na parte esquer-
da da Fig. 24-1 6 mostrada a sintese das celulas ver-
melhas do sangue, a partir do hemocitoblasto, corn a
formacab eventual dos eritrOcitos (os globulos verme-
lhos do sangue, ou hemacias). 0 hemocitoblasto passa
por varios estagios de desenvolvimento, inicialmente
pelo de eritroblasto basafilo, em seguida pelo de eri-
troblasto policromatOfilo, de normoblasto, de reticu-
lOcito ate, finalmente, o de eritrOcito. Durante os pri-
meiros estagios, as celulas se replicam muitas vezes,
mitriandro rnlnrarA-n onmn P moctratin na ficnirn

pela formago progressiva de mais e mais hemoglobi-
na. No estigio normobldstico, o aide() degenera, fi-
cando de tamanho muito reduzido e e extrudado, o
.que di origem ao reticulOcito. E nesse estagio de reti-
culOcito que a celula, geralmente, sai da medula Ossea.
0 reticulOcito ainda contem pequenos filamentos do
reticulo basOfilo, misturados coin a hemoglobina do
citoplasma. Esse reticulo representa o remanescente
do reticulo endoplasmatico e continua a produzir he-
moglobina na hemacia jovem, mesmo apOs essa celula
ja estar circulando pelo sangue. Contudo, esse reticu-
lo é, na maioria das vezes, dissolvido dentro de dois
dias apOs a celula ter sido liberada da medula Ossea, o
que a transforma na hemacia adulta. Essa hemacia cir-
cula pelo sangue durante perfodo de aproximadamen-
te 120 dias, antes que seja destruida. A proporcao das
celulas eritrociticas imaturas, os reticulOcitos, é, nas
condiceies normais, de menos de 1%.

Regulacao da Producbo de
Glethulos Vermelhos
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Apenas quantidades diminutas de eritropoietina
podem ser formadas em todo o corpo, na ausência
dos rins. Por conseguinte, as pessoas que sofreram a
destruigo completa de seus rins ou que estffo sendo
mantidas vivas pelo rim artificial, apresentam, geral-
mente, anemia intensa, em geral corn contagens de
hemacias menores do que a metade do normal.

Embora a eritropoietina comece a ser formada
quase que imediatamente apes um animal ou uma
pessoa ficar em atmosfera corn baixo teor de oxige-
nio, novos glebulos vermelhos so comecam a aparecer
na circulago apes 2 a 4 dias; apenas apes o quinto
dia ou ate mais, a que é atingida a intensidade maxi-
Ma da producao de novas hemacias. Dal em diante,
contudo, novos glebulos vermelhos continuam a ser
produzidos enquanto a pessoa permanecer nessa
atmosfera pobre em oxigenio ou ate que tenha pro-
duzido nirmero suficiente de celulas para assegurar o
transporte de quantidades adequadas de oxigenio,
apesar de sua baixa concentracgo atmosferica.

A acao da eritropoietina é a de, principalmente,
prornover a formago de grande ntimero de hemocito-
blastos na medula &sea e a de promover a prolifera-
cffo desses hemocitoblastos para forrnarem eritroblas-
tos. Os outros estagios da eritrogenese tamban saO
acelerados, mas isso 6, corn muita probabilidade, do
efeito estimulante inicial da eritropoietina nos esti-
gios iniciais.• Na ausencia total da eritropoietina, ml-
mero extremamente reduzido de glebulos vermelhos

formado pela medula Ossea. No outro extremo,
quando sffo formadas grandes quantidades de eritro-
poietina, a intensidade da producao de glebulos ver-
melhos pode atingir de 6 a 8 vezes a normal.

0. Fator de Maturapio — Vitamina B 12 (Cianoco-
balamina). A vitamina B12 6 um nutriente essencial
para todas as celulas do corpo, e o crescimento dos te-
cidos fica, em geral, muito deprimido quando falta es-
sa vitamina. Isso resulta do fato de a vitamina B 1 2 ser
necessaria cOnversab dos ribonucleotideos em deso-
xirrib onucleotideos, que representa uma das etapas
essenciais formago do ADN. Por conseguinte, a
falta dessa vitamina produz a maturago nuclear in-
completa, inclusive, interferindo na divisffo nuclear, o
que inibe muito a formago de glebulos vermelhos.

Deficiencia de Maturacab por Disabsorpio da Vita-
mina B12 — A Anemia Perniciosa. A causa mais co-
mum da deficidncia de maturaca-o nffo a falta de vita-
mina B 12 na dieta, mas sim de uma incapacidade de
absorcab dessa vitamina pelo tubo gastrintestinal. Isso
ocorre, com muita freqtiencia, na anemia perniciosa,
doenca em que a anormalidade basica 6 uma mucosa
gcistrica atrOfica, incapaz de produzir as secrecOes gas-
tricas normals. Essas secrecOes content uma substan-
cia, o fator intrInseco, que se combina corn a vitami-

na B12 do alimento, tomando-a capaz de ser absorvi-
da pelo intestino. Isso 6 realizado porque o fator in-
trinseco protege a vitamina B 1 2 . da. digestaO pelas en-
zimas gastrintestinais, ate que possa ser absorvida nas
regiOes mais distais do intestino delgado.

Uma vez tend° sido absorvida pelo tubo gastrintes-
tinal, a vitamina B 1 2 a armazenada, em grandes quan-
tidades, no figado e liberada gradualmente, na medida
em que for necessaria a medula esseae aos tecidos do
corpo. A quantidade de vitamina B 1 *2 que 6 necessaria
a cada dia, para manter a maturago normal dos gle-
bulos vermelhos, 6 de men.os de 1 micrograma, en-
quanto que, no figado, existe armazenada quantidade.
1.000 vezes maior.

• Relacifo do Acido FOlico (Acido Pteroilglutdmico)
com a Formac -do de Ghibulos Vermelhos. Ocasio-
nalmente, anemia por deficiencia de maturago 6 re-
sultado de falta de acid° felico, ao inves da vitamina
B 12 0 acid° relic() faz parte do complexo vitamlnico
B, como iremos discutir no Cap. 32 e ele, como a
B12, a necessario para a formacgo do .ADN, embora
atue em outra etapa: promove a metilago do deso-
xiuridilato para formar desoxitimidilato, que 6 urn
dos nucleotideos necessarios a. sintese do ADN.

Formacbo da Hemoglobina

A sintese da hemoglobina comeca nos eritroblastos e
continua ate o estagio de reticulecito. Mesmo se glo.
bulos vermelhos muito jovens, como sa) os reticule-
citos, saem da medula &sea para cair na corrente san-
giiinea, continuam a sintetizar a hemoglobina por cer-
ca de pouco mais de um dia.

A Fig. 24-2 apresenta as etapas quimicas basicas
para a formago da hemoglobina. Por meio de estudos
corn substancias marcadas corn isetopos radioativos, 6
sabido .que a hemoglobina 6 sintetizada a partir do
dcido cx-cetoglutarico, que é urn dos produtos do me-
tabolismo dos carboidratos 'e dos lipfdios, principal-
mente, e da glicina, iminoacido derivado das protef-
nas. De sua reach-0 6 formado urn composto pirrOlico.
Em seguida, quatro desses compostos pirrelicos corn-'
binam-se para formar a protoporfirina que com-
bina corn o ferro para formar o heme. Finalmente,
quatro moleculas de heme , combinam-se corn uma
molecula de globina, que 6 uma globulina, para for-
mar a hemoglobina, cuja formula é apresentada na
Fig. 24-3. A hemoglobina tem peso molecular de
68.000.

Combinacdo da Hemoglobina corn o Oxigenio ,. A
mais importante caracteristica da molecula da hemo-
globina 6 sua capacidade de combinar, de modo frou-
xo e reversIvel, corn o oxigenio. Essa capacidade sera
discutida, em detalhe, no Cap. 27, em relagao a respi-
rago, visto que a funcao primaria da hemoglobina no
corpo depende de sua capacidade de combinar corn o
oxigenio, nos pulmoes, e de liberar else oxigenio, corn
muita -

Vitaminas Necessarias d Formagffo
} dos Gleibulos Vermelhos
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Figura 24-2. FormagEo da hemoglobina.

de a tensa-o gasosa do oxigênio é muito mais baixa do
que nos pulmOes.

0 oxigdnio nil° se combina com as duas valdncias
positivas do ion ferroso na moldcula de hemoglobina.
Pelo contrario, combina-se frouxamente corn duas das
seis valencias de "coordenago" do atomo de ferro.
Essa é uma ligago extremamente frouxa, de modo
que a combinacfo é facilmente reversivel, o que per-
mite a rapida captaca-o de oxigdnio nos pulmoes e a
igualmente ripida liberacffo de oxigénio nos tecidos.

Metabolismo do Ferro

Como o ferro é absolutamente necessario para a for-
maca-o da hemoglobina, da mioglobina e de outras
substa'ncias essenciais func-ao corporal — como os ci-
tocromos, a citocromo oxidase, a peroxidase, e a ca-
talase — e importante compreender de que maneira o
.ferro é utilizado no corpo.

A quantidade total de ferro corporal é, em media,
de 4 g, de que cerca de 65% estffo sob a forma de he-

Globina
(hemoglobina)

Figura 24-3. Molêcula de hemoglobina.

moglobina. Cerca de 4% entao  sob a forma de mioglo-
bina, 1 % sob a forma de diversos compostos heme (ci-
tocromos e citocromo oxidase), que contrOlarn a oxi-
dacgo intracelular, 0,1% sob a forma de transferrina
no plasma sangiiIneo e, aproximadamente, de 15 a
30% armazenados no figado, principalmente sob a
forma de ferritina.

Transporte e Armazenamento do Ferro. Urn es-
quema que explica o transporte, o armazenamento e
o metabolismo do faro no corpo é apresentado na
Fig. 24-4 e pode • ser detalhado do seguinte modo:
quando o ferro é absorvido pelo intestino delgado,
combina imediatamente, no plasma sangiiineo, com
uma beta-globulina, a transferrina. 0 ferro, nesse
composto, esta combinado de modo muito frouxo e,
conseqiientemente, pode ser liberado para qualquer
celula tecidual em qualquer ponto do corpo. 0 exces-
so de ferro no corpo é depositado em todas as suas ce-
lulas mas em especial nas celulas hepaticas, onde sffo
armazenados . cerca de 60% do excesso. Al, combina-
se corn uma proteina de peso molecular muito eleva-.
do, a apoferritina, para formar a ferritina. 0 ferro ar-
mazenado sob a forma de ferritina constitui o ferro
de depOsita

Quando a quantidade de ferro no plasma atinge va-
lores muito baixos, o ferro é liberado coma. da ferritina co
muita facilidade. Nessas condicOes, o ferro é, entao,
transportado, de novo, pela transferrina para os teci-
dos do corpo onde é necessario.

ApOs os glObulos vermelhos terem perdurado por
sua sobrevida media e terem sido destruldos, a hemo-
globina liberada dessas celulas é ingerida pelas celulas
reticuloendoteliais (os leucOcitos e certos tipos de ce-
lulas teciduais — que sera) discutidos adiante neste
mesmo capitulo). Por sua vez, essas celulas digerem a
hemoglobina e liberam o ferro livre que pode, entao,
ser devolvido aos depOsitos de ferritina ou ser reutili-
zado para a formaca-o de nova hemoglobina.

Perda Diana de Ferro. As pessoas do sexo mas-
culino excretam, em media, cerca de 0,6 mg de ferro
por dia pelas fezes. Quantidades adicionais de ferro
sa-o perdidas sempre que ocorre sangramento. Assim,
em mulheres, a perda menstrual do sangue aumenta

essa perda para cerca de 1,3 mg por dia.
Obviamente, a quantidade media de ferro obtida

na dieta a cada dia deve ser pelo menos igual quan-
tidade perdida pelo corpo.

Absorcao de Ferro pelo Tubo Gastrintestinal. 0
ferro é absorvido quase que inteiramente na parte su-
perior do intestino delgado, principalmente, no duo-
denO. E absorvido por processo ativo, embora o meca-
nismo detalhado dessa absorcffo ativa nab seja . conhe-
cido. Por outro lado, apenas a forma ferrosa (corn

duas valéncias positivas) do ferro é absorvida em
quantidade significativa. Visto que parte consideravel
do ferro nos alimentos esti. na forma ferriea (corn trés
valências positivas) e na-o na ferrosa, isso constitui
consideracao importante na seleca-o dos alimentos e
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Figura 24-4. Transporte e meta-
bolismo do ferro.
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dos medicamentos usados no tratamento das anemias
pot falta de ferro.

Regulacdo do .Ferro Corporal Total — Papel da
Absorcdo Intestinal. Como e verdade para quase to-
das as substancias essenciais do corpo, é extremamen-
te importante a manutenca° de quantidade adequada
de ferro no corpo — nem de menos, nem de mais. Isso
é realizado do modo seguinte. Quando a apoferritina
no figado e em outros &gabs onde é armazenado fer-
ro, fica saturada corn ferro, a transferrina n'ao pode li-
berar ferro do plasma para esses depositos. Como re-
sultado, a transferrina tambem fica saturada corn fer-
ro e os processos de transporte ativo das celulas da
mucosa intestinal nab mais podem transportar o fer-
ro para o sangue. Por conseguinte, o sistema de pro-
cessamento do ferro, simplesmente, inativa a absor-
cab intestinal de ferro, de modo que a maior parte do
ferro no alimento deixa de ser reabsorvida e, pelo
contrario,.e excretada nas fetes.

Por outro lado, sempre que os depositos de ferro
trcam depletados, o mecanismo se inverte de forma
completa, e o processo de absorcffo intestinal trans-
porta o ferro, por mecanismo ativo, do lumen intesti-
nal para o sangue. Assim, o sistema e, normalmente,
regulado para manter os depositos de ferro cheios
quase que por completo, mas sem excessos.

Destruic5o dos Globulos Vermelhos

Quando os glObulos vermelhos sab liberados da medu-
la Ossea para o sistema circulatOrio, eles circulam, nor-
malmente, por 120 dial em media, antes de serem
destruidos. Muito embora esses glObulos vermelhos
nab possuam ainda possuem enzimas citoplas-
ma ticas para a metabolizacab da glicose e de outros
substratos, e para a utilizago de oxigenio, mas mui-
tos desses processos metabOlicos va-o ficando progres-
sivamente menos ativos corn o passar do tempo. Tam-
bern, conforme essas celulas vao envelhecendo, vab fi-
cando mais frageis, talvez devido ao fato de seus pro-
cessos vitais irem se aastand o.

A partir do momento em que a membrana da he-
macia fica demasiadamente frigil, ela pode romper
durante a passagem por algum ponto de estreitamento
da circulaca-o. Muitas dessas celulas rompem ao passar.
pelo barn, pois devem-se espremer atraves da polpa
vermelha desse organ. Quando o barn é removido, o
!rimer° de .celulas anOmalas e senis aumenta de forma
consideravel.

Destruicffo da Hemoglobina. A hemoglobina libe-
rada, pelas celulas rotas, a fagocitada e digerida quase
que imediatamente pelas celulas reticuloendoteliais,
liberando o ferro de volta para o sangue, onde seri
transportado pela transferrina para a medula Ossea,
onde sera utilizado na produgo de novos glObulos
vermelhos ou para o figado e outros tecidos, onde se-
ra armazenada sob a forma de ferritina. A fraca-o he-
me da rnolecula da hemoglobina é convertida pela c6-
lula reticuloendotelial, em Arias etapas, no pigmento
biliar bilirrubina, que a liberada no sangue e, poste-
riormente, secretada pelo figado para a bile; isso sera
discutido, em relago a funcdo hepatica no Cap. 30.

Anemia

Anemia quer dizer deficiència de glObulos vermelhos
corn o hematOcrito atingindo, por vezes, valores t'So
baixos quanto 10%. A anemia pode ser causada por
perda sangiiinea excessiva ou por producaTo demasia-
damente lenta de novos glObulos vermelhos. Alguns
dos tipos mais comuns de anemia foram mostrados
na Fig. 24-1. Esses tipos podem ter como causa:

1. Perda Sangiiinea.
2. Destruicdo da Medula Ossea. As causas mais co-

muns dessa condicffo sdso ou o envenenamento por
medicamentos ou a irradiacffo gama por exem-
plo, exposigo a irradiago de explosao nuclear.

3. Deficiencia de Maturaccio dos GlObulos vermelhos,
por falta de vitarnina B 1 2 ou de acid° fOlico, como
foi explicado acima e como acontece na anemia
nernirinen
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4. Heine)lise dos Glaulos Vermelhos — isto é, ruptu-
ra dessas celulas — como resultado de inUmeras
causas possiveis, como, por exemplo, (a) intoxica-
gao  (b) doencas hereditarias que
tomam as membranas hematicas fridveis (como a
anemia falciforme), e (c) eritroblastose fetal, doen-
ca do recem-nascido onde os anticorpos maternos
destroem as hemacias do feto.

Enquanto o nivel de atividade muscular da pessoa
anémica for baixo, poderd viver sem hipoxia fatal dos
tecidos, muito embora a sua concentracffo de hemd-
cias possa estar reduzida ate urn quarto da normal.
Entretanto, logo que comeca a se exercitar, seu cora-
ca-o nffo sera capaz de bombear sangue suficiente para
os tecidos, a fim de supri-los corn o oxigenio necessa-
rio. Como resultado, durante o exercicio, que aumen-
ta de muito , a demanda por oxigenio, vai ocorrer hipo-
xia extrema dos tecidos, o que pode levar, muitas ve-
zes

,

a insuficiencia cardiaca aguda.

GLOBULOS BRANCOS DO
.SANGUE (LEUCOCITOS) E A
RESISTENCIA DO CORPO
A I NFECPAO

O corpo é continuamente exposto a bacterias, espe-
cialmente a aquelas de ocorrencia na boca, nas vias
respiratOrias, no colon, nas membranas mucosas dos
olhos e, ate mesmo, nas vias urindrias. Muitas dessas
bacterias sab capazes de provocar doencas caso inva-
dam os tecidos . profundos. AlOm disso, a pessoa 6, de
modo intermitente, exposta a bacterias e virus extre-
mamente virulentos, que, oriundos de fora do corpo,
podem causar doencas especificas como pneumonia,
infeccOes estreptocOcicas e febre tifOide.

Por outro lado, urn grupo de tecidos, que inclui os
glObulos brancos e o sistema reticuloendotelial, com-
bate, constantemente, qualquer agente infeccioso que
tente invadir o corpo. Esses tecidos funcionam por
dois modos diferentes para impedir a doenca: (1) pela
destruicffo real desses agentes invasores pelo proces-
so de fagocitose, e (2) pela formacao de anticorpos
contra o agente invasor, a destruig.o desses agentes
ocorrendo por nab desses anticorpos; esse e o proces-
so da imunidade. A presente discussffo diz respeito
destruicifo por fagocitose dos agentes invasores; o ca-
pitulo seguinte discutira os processos de imunidade.

Os glObulos brancos, tambem chamados de leuc6-
citos, sao as unidades mOveis do sistema protetor do
corpo. S eth) formados, em parte, na medula Osseo e, em
parte, nos ganglios linfaticos; mas, apOs essa forma-

sffo transportados pelo sangue para os diferentes
setores do corpo onde serffo utilizados.

Os Tipos de GlObulos Brancos. Cinco tipos dis-
tintos de glObulos brancos sao reconhecidos como
presentes normalmente no sangue. Cada urn desses ti-

pos é mostrado na Fig. 24-5. Sao os neutrOfilos poli-
motfonucleares, os eosinOfilos polimorfonucleares, os
basOfilos polimorfonucleares; os monOcitos e os
citos. Alem desses, existe grande mimero de plaque-
tas, que sao fragmentos de urn sexto tipo celular, o •
megacariOcito. Os tits tipos polimorfonucleares apre-
sentam granulacaes, como é mostrado na figura, mo-
tivo de serem chamados granulOcitos, ou na termino-
logia dinica, muitas vezes sao chamados de polimor-
fonucleares, ou "polis".

Os granulOcitos e os monOcitos protegem o corpo
contra organismos invasores ao ingeri-los — isto 6, pe-
lo processo de fagocitose. Por outro lado, a func56 de
outro tipo de globulo branco, o linfOcito, é a de se fi-*
xar a organismos invasores especfficos e destruf-los;
esse processo faz parte do sistema de imunidade e se-
ra discutido no capitulo seguinte. Finalmente, a. fun-

das plaquetas e a de ativar o mecanismo de coagu-
logo do sangue. Todas essas NINO-es sao mecanismos
protetores de urn tipo ou de outro.

Concentracties Sangufneas dos Diversos GlObtilos
Brancos. 0 ser humano adulto possui, aproximada-
mente, 7.000 glObulos brancos por milimetro
de sangue. As porcentagens normals dos diferentes ti-
pos de glObulos brancos e, em termos gerais, a se-
guinte:

NeutrOfilos polimorfonucleares 62,0%
Eosimifilos polimorfonucleares 2,3%
BasOfilos polimorfonucleares 0,4%
MonOcitos 5,3%
LinfOcitos 30,0%

O nimiero de plaquetas por milimetro clibico de
sangue 6, normalmente, de 300.000.

Génese dos GlObulos Brancos

A parte superior esquerda da Fig. 24-5 apresenta os
estagios do desenvolvimento dos glObulos broncos. As
celulas polimorfonucleares e os monocitos sao forma-
dos, em condicOes normais, apenas na medula Osseo..
Por outro lado, os linfOcitos formados nos diver-
sos &gabs linfOides, inclusive nos gdnglios linfaticos,
no baco, no timo, nas amigdalas e nos tecidos linfOi-
des do intestino e de outros locais.

Alguns dos glObulos brancos formados na medula
Osseo, em especial, os granulOcitos, permanecem ar-
mazenados na medula Osseo ate que sejam necessdrios
no sistema circulatOrio. Enta-o, quando surge essa ne-
cessidade, varios fatores — que serffo discutidos adian-
te — produzem sua liberacao.

Como e tambem mostrado na Fig. 24-5, os mega-
cariOcitos sao formados na medula Osseo e sao parte
do grupo mielOide de celulas da medula Osseo. Esses
megacariOcitos fragmentam-se em pedacos muito pe-
quenos, ainda na medula Osseo, e esses fragmentos —
as plaquetas — e que passam para o sangue.
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Figura 24-5. Génese dos glObulos bran-
cos e as imagens hematolOgicas dos diver-
sos tipos de leucemia. Polo ruimero, as
celulas ao: 1 — mieloblasto e 3 — mega-
caribcito; os ndmeros 4, 5, .6 e repre-
sentam as etapas da forrnagffo dos neu-
trOfilos, os nameros 8, 9 e 10, as da for-
mago dos eosinOfilos, os numeros 11 e
12, a da formago dos basOfilos, e os mi-
meros 13, 14, 15, e 16, as da fonnagdO
dos monbcitos. (Copiado em parte de
Piney:A Clinical Atlas of Blood Diseases,
Blakiston.)
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Gênese de mielOcitos Ganese de linfaticos

Propriedades dos GlObulos Brancos

Fagocitose. A mais importante fungo dos neu-
trOfilos e dos monOcitos e, em menor grau, de alguns
dos outros glObulos brancos, e a fagocitose.

Obviamente, os fagOcitos devem ser seletivos quan-
to ao material que vai ser fagocitado, pois de outro
modo, algumas das estruturas do prOprio corpo se-
riam fagocitadas. Se a fagocitose vai ocorrer ou nffo,
depende de tres fatores. Primeiro, se a superficie da
particula é aspera, a probabilidade de fagocitose au-

menta. Segundo, a major parte das substancias natu-
rals do corpo possuem cargas eletronegativas em sua
superficie que repelem os fagOcitos, tarnbem porta-
dores de cargas eletronegativas em suas superficies.
Por outro lado, os tecidos mortos e as particulas es-
tranhas sal), com muita freqilencia, eletropositivas, o.
que os leva a ser fagocitados. Terceiro, o corpo possui
meio para a promocffo da fagocitose de materias estra-
nhas especIficas, por combin g-los corn "anticorpos"
proteicos chamados de opsoninas. ApOs a opsonina se
ter combinado com uma particula, o fagOcito pode
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aderir a superficie da particula, o que produz a fago-
citose. As caracterfsticas especiais da opsonizacgo e
sua relago corn a imunidade sa0 discutidas no capftu-
lo seguinte.

Digestao Enzimatica das Partfculas Fagocita-
das. Ap6s ter ocorrido a fagocitose de uma particu-
la estranha, os lisossomas do citoplasma celular en-
tram imediatamente em contato corn a veskula fa-
gocitica, ocorrendo fusa so das duas membranas, a da
vesicula e a do lisossoma, o que permite a passagem
das enzimas digestivas corn o material fagocitado. Por
esse processo, a vesicula fagocitica transforma-se em
vesicula digestiva e a digestIo da particula fagocitada
comeca sem qualquer retardo. Esse processo foi dis-
cutido em maiores detalhes no Cap. 3.

Diapedese. Os glObulos brancos podem se deslo-
car do sangue para os espacos teciduais. Fazem isso
espremendo-se pelos poros capilares e, ate mesmo,

, por alguns pertuitos das celulas endoteliais dos capila-
res sangiifneos. Esse processo é a ditipedese. Isto 6,
mesmo quando o poro 6 muito menor do que as di
mens6es das celulas, ulna pequena porcao da celula
esgueira-se pelo poro de cada vez, embora momenta-
neamente limitada pelas dimensOes do poro, como 6
mostrado na Fig. 24-6.

Movimento Ameb6ide. Quando as celulas ja atin-
giram os espacos teciduais em especial os neutrOfi-
los polimorfonucleares, e, em menor grau, os grandes
linfOcitos e os monocitos — deslocarn-se atraves dos
tecidos por movimento ameboide, que foi descrito no
Cap. 3. Algumas das celulas podem se mover atraves
dos tecidos corn velocidade de ate 40/1 por minuto —
isto 6, podem se deslocar por distancia corresponden-
te ao triplo de-seu comprimento, a cada minuto.

Quimiotaxia. Diferentes substancias qufmicas
nos tecidos fazem corn que os leucOcitos se movam
ou em direcab a essas substancias ou se afastem dela.
Esse fenOmeno, chamado de quimiotaxia, tambOm 6
mostrado na Fig. 24-6. Os produtos degenerativos dos

Figura 24-6. Movimento dos neutrOfilos, pelo processo de
quimiotaxia, em direcTo a area de lea() tecidual.

Nos paragrafos acima, descrevemos os 'monocitos co-
mo celulas moveis que 550 capazes de sair do sangue,
indo para os tecidos, onde Arab exercer suas func5es
fagocitarias usuais. Nos tecidos, essas celulas ski cha-
madas de macrofagos, pois atingem tamanhos muito
grandes, corn capacidade fagocitaria muito desenvolvi-
da. Em condicOes normais, a maior parte desses
crofagos fica presa aos tecidos, onde permanece fixa-
da por meses e ate por anos. Nessa situacao, s5o os
macrofagos teciduais, e continuam corn suas propiie-
dade fagocfticas, protegendo,os tecidos dos invasoreS;
A combinaca0 dos monocitos — os macrofagos .mO-
veis — corn os , macrofagos fixos dos tecidos e, com
muita freqiiencia, chamada de sistema retictiloendo
telial. Contudo, esse nome a errOneo, ja que foi usa-.
do por se acreditar, ha algum tempo, que grande parte
das celulas.  dos vasos-sangifneos-seria ca-
paz de desempenhar funs es fagociticas, semeihantes
As realizadas pelo sistema de macrofagos:

Os macrofagos dos tecidos em diversos tecidos di-
ferem em sua aparencia, devido a fatores ambientais,
sendo conhecidos por nomes especfficos: as celulas de
Kupffer, no ffgado; celulas reticulares nos -ganglios
linfaticos, no bac() e na medula Ossea;'macrofagos al-
veolares, nos alveolos pulmonares; histiOdtos teci-
duais, ou macrofagos fixos, nos tecidos subcutineos;
e naicrOglia no cerebro.

MacrOfagos Teciduais na Pele e no Tecido Subcu-
tate° (HistiOcitos). Embora a pele, riormalmente,
seja intransponfvel a agentes infecciosos, isso deika de
ser verdade quando é rompida sua integridade. Quan-
do comeca a infeccEo nos tecidos subcutar' ieos, corn o
desenvolvimento de inflamago no local, os macrofa-
gos teciduais podem se replicar in situ, formando mui-
to mais macrofagos. E, assim, podem desempenhar
sua fungo usual de atacar e devorar os agentes infec-
ciosos, como foi descrito antes.

Macrofagos dos Ganglios Linfaticos (Celulas Re*
culares). Essencialmente, nenhuma matOria parti-
culada que penetra nos tecidos pode ser absorvida di-
retamente pelas . membranas capilares para o sangue.
Pelo contrario, se as particulas n5o sgo destrufdas no
local dos tecidos, elas atingem a linfa e fluem pelos
vasos linfaticos ate os ganglios linfaticos, situados in-
termitentemente ao longo do curso dos vasos Haab.-

tecidos inflamados, em especial os polissacarfdios dos
tecidos bem como urn dos produtos da reac5o de urn
complexo de substancias, chamando "complemento"
(discutido no capftulo seguinte), podem fazer corn
que os neutrofilos e os monocitos se movam em dire-

-do a area inflamada Alem delas, muitas toxinas bac-
terianas podem promover a quimiotaxia dos leucOci-
tos.

SISTEMA DE MACROFAGOS DOS
TECIDOS (0 SISTEMA
RETICULOENDOTELIAL)
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Linfdticos aferentes

Figura 24-7. Esquema demonstrativo do funcionamento de
um ginglio linfatico. (Modificado de Ham: Histology, Phila-
delphia, LB. Lippincott, 1974.)

,cos, corn° foi descrito no Cap. 21: As particulas estra-
thas ficam retidas neles, em uma maiha de seios reves-

tidos por macrOfagos teciduais: as, celulas reticulares.
A Fig. 24,7 mostra a organizagab geral do ganglio

l fatico, corn a linfa penetrando por meio dos Unica
ticos aferentes, ,passando pelos seios medulares e, fi-
nalmente, saindo, pelo hilo, pelos linfaticos eferentes.
Grande rifunero de celulas reticulares reveste os seios
e, Coo algurna particula neles penetre, a fagocitada
por elas, o que impede sua disseminagab geral pelo

MacrOfagos Alveolares. Outra via freqiientemen-
por agentes invasores para penetrar no

'corpo a pelo sistema respiratOrio. Felizmente, grande
nOmero de macrOfagos teciduais estab presentes como
componentes integrais das paredes alveolares. Esses
rnacrOfagos podem fagocitar particulas que ficam re-
tidas nos alv6olos. Se a particula nab a digerivel, os
r-nr°fagos, muitas yews, formam uma capsula de

Alula gigante" em torno dela ate o momento, se al-
gum dia chegar, de ser lentamente dissolvida. Essas
capsulas, com muita freqUncia, sao formadas ao re-
dor de bacilos , da luberculose, de particulas do pa, de
silica e,'ate mesmo, de particulas de carbono.

Mac?ofagos Teciduais (Celulas de Kupffer) nos
Seios Hepiticos. Urna outra via Lavorita para a inva-
sab do corpo por bacterias é por meio do tubo gas-
trintestinal. Grande mimero de bactdrias passa cons-
tantemente pela mucosa gastrintestinal para o sangue
porta. Entretanto, antes que esse sangue chegue a cir-
culacab geral, deve passar pelos seios hepaticos. Esses
seios sao revestidos por macrOfagos dos tecidos cha-
mados de celulas de Kupffer, mostradas na Fig. 24-8.
Essas celulas formam urn sistema de filtragab de mate-
ial tao eficaz que quase nenhuma bacte-
ia  do tubo gastrintestinal consegue passar do
angue porta para a circulagab siStémica geral. Na ver-
ade, imagens cineinatbgraficas das celulas de Kupffer

demonstrado a fagocitose de uma bacteria em
ienos de 1/100 de segundo.

MacrOfagos (C6ulas Reticulares) do Bac° e da Me-
dula Ossea. Se urn organismo invasor consegue atin-
gfr a circulagab geral, ainda existem outras linhas de
defesa pelos macrOfagos teciduais especialmente pelas
celulas reticulares do baco e da medula Ossea. Nesses
dois tecidos, macrOfagos ficam presos nas malhas do
reticulo desses dois organs e, quando particulas estra-
nhas entram em contato corn as celulas reticulares
nessa malha, sao fagocitadas.

0 baco é semelhante aos gdnglios linfaticos, exceto
que o sangue, em lugar da linfa, flui por sua substan-
cia. A Fig. 24-9 mostra a estrutura geral do baco, de-
talhada em urn pequeno segmento periferico. Deve ser
notado que pequenas arterias penetram a partir da
cdpsula esplénica para a polpa esplenica terminando
em pequenos capilares. Esses capilares sao muito po-
rosos permitindo que grande niimero de celulas san-
guineas inteiras passem deles para a polpa vermelha
Grad ualmente , essas celulas espremem-se pela subs-
tancia do tecido dessa polpa, eventualmente, retor-
nando a circulagab, por meio das paredes endoteliais
dos seios venosos. A polpa vermelha contern grande
rainier° de macrOfagos (celulas reticulares) e, alêm
disso, os seios venosos sffo tambem revestidos por ma-
crOfagos. Essa passagem peculiar do sangue pelos cor-
Res da polpa vermelha representa meio excepcional
para a fagocitose de detritos, indesejados do sangue,
em especial, dos glObulos vermelhos senis e anorrnais.
0 baco é, tambem, importante Orgab para a remogo
fagocItica de plaquetas anormais, parasitas sangtitheos
e de quaisquer bactêrias que podem ter conseguido
penetrar no sangue circulante geral.

Ce-Mas de Kupffe

Figura 24-8. As celulas de Kupffer dos sinusOides do figado:
sab celulas reticuloendoteliais tfpicas. (Modificado de Smith
e Copenhaver: Bailey's Textbook of Histology, Baltimore,
Williams & Wilkins.)
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Figwa 24-9. Estruturas funcionais do bap. (Modificado de
Bloom e Fawcett: Textbook of Histology, 1 0. edica-o, Phila-
delphia, W.B. Saunders Co., 1975.)

1pflamacgo e Funcao dos
NeutrOfilos e dos MacrOfagos

A inflamago e urn complexo de alteracOes seqiien-
ciais no tecido, em resposta 4 les5o. Quando ocorre le-
ap do tecido, seja causada por bacterias, por trauma-
tismo, por agentes qufmicos, por calor ou por qual-
quer outro fenOmeno, grandes quantidades • de hista-
mina, bradicinina, serotonina e outras substancias sffo
liberadas pelos tecidos lesados nos liquidos circundan-
tes. • Essas substancias, em especial, a histamina, au-
mentam o fluxo sangiifneo local e tambem a permea-
bilidade dos capilares venosos e das vdnulas, o que
permite que grandes quantidades de liquido e de pro-
tefna vazem para os tecidos. Disso resulta o edema ex-
tracelular localizado corn coagulacab dos liquidos ex-
tracelular e linfatico, devido ao efeito coagulante dos
exsudatos dos tecidos sobre o fator de coagulago fi-
brinogenio do liquid° que vazou. Dessa forma, nos
espacos que cercam as celulas lesadas desenvolve-se
urn edema duro.

Efeito de "Isolamento" da Inflamacao. E claro,
pelos efeitos descritos acima, que a inflamacdo "iso-
la" a area lesada dos tecidos circundantes. Os espacos
teciduais e os linfaticos na area inflamada ficam blo-
queados por coagulos de flbrinogènio, de modo que o
liquid° flui corn imensa dificuldade por esses espacos.
Como resultado, o isolamento da area de lea p impe-
de a disseminago das bacterias e dos produtos tO-
xicos.

RESPOSTA DOS MACROFAGOS
DOS NEUTROFILOS A INFLAMAQAO

Logo apOs o inicio da inflamacdo, a area inflamada é
invadida por neutrOfilos e por macrOfagos e essas ce-
lulas comecam a desempenhar suas funcOes de "come-
dores de carnica", a fim de livrar o tecido dos agentes

infecciosos ou tOxicos. Entretanto, as respostas dos
• acrOfagos e dos neutrOfilos ocorrem em estagios di
ferentes.

MacrOfagos Teciduais como Primeira Linha de De-
fesa. Os macrOfagos que ja est -do presentes nos teci-
dos, quer sejam os histiOcitos dos tecidos subcutd-
neos, ou os macrofagos alveolares dos pulmties, ou a
microglia do cerebro etc. comecam imediatamente•
suas funcOes fagocIticas. Por conseguinte, constituem
a primeira linha de defesa.

A Neutrofilia e a Invasâo pelos Neutrofilos da Area
Inflamada — A Segunda Linha de Defesa. A expreS-
sab neutrofilia significa aumento do mirriero de neu-
trOfilos no sangue. A expressdo "leucocitose" 6, tam -
Um, muitas vezes, usada como sintinimo de neutrofi-
lia, embora signifique, precisamente, apenas o mimero
excessivo de todos os globulos brancos, independente-
mente de seu tipo.

Dentro de poucas horas apOs o inicio da inflama-
cab aguda, o numero de neutrofilos no sangue aumen
ta, em algumas ocasiOes de quatro a cinco vezes — ate
15.000 a 25.000 celulas por milimetro Isso
o resultado de uma combinago de substancias quimi-
cas que sat) liberadas pelos tecidos inflamados, conhe-

' cidas, em seu conjunto, como fator indutor de leuco-
citose. Esse fator difunde do tecido inflamado para o
sangue, que o carrega ate a medula Ossea .. Nesse pon-
to, e stiposto produzir a dilatago dos sinusOides ve-
nosos da medula, o que provoca a liberago de muitos
leucOcitos, em especial de neutrOfilos, que ficam ar-
mazenados nesses sinusOides venosos. Dessa forma,
grande ntimero de neutrOfilos sab quase que imedia-
tamente transportados dos depOsitos da medula Ossea
para o sangue circulante.

Movimento de NeutrOfilos para a Area da Inflama-
cdo. Produtos dos tecidos inflamados tambern fa-
zem corn que os neutrOfflos passem da circulaca-o para
a area inflamada. Isso é realizado por trés meios, clue
foram representados na Fig. 24-6.

Primeiro, lesam as paredes capilares e, por conse-
guinte, fazem com que os neutrOfilos al se fixem, o
que é o processo de marginaccio.

Segundo, aumentam, de forma acentuada, a per-`
meabilidaCle dos capilares e das pequenas vénulas, o
que permite a passagem dos neutrOfilos por diapedese
para os espacos teciduais.

Terceiro, o fenOmeno de quimiotaxia faz corn que
os neutrOfilos migrem em dirego aos tecidos lesados,
como foi descrito antes.

Assim, dentro de algumas horas apOs o inicio da le-
sa-o tecidual, a area fica cheia de neutrailos. Como os
neutrOfflos ja sab celulas maduras, ja estab prontos
para iniciar suas fungles de "removedores de carni-
ca" imediatamente, retirando toda matêria estranha
dos tecidos inflamados.

Proliferacao dos MacrOfagos e a Resposta dos Mo-

nOcitos — A Terceira Linha de Defesa. Ainda existe
uma terceira linha de defesa, representada por aumen-
to lento mas prolongado do mimero de macrOfagos.



Isso resulta, em parte, da reprodueab dos macrofagos
dos tecidos ja existentes e, tambem, pela migraeffo de
grande niimero de monOcitos para a area inflamada.
Embora os monOcitos ainda sejam celulas imaturas e
n5o tenham a capacidade fagoatica, logo que atingem
os tecidos, por period() de 8 a-12 horas, seu tamanho
aumenta acentuadamente, formando quantidades
muito aumentadas de lisossomas citoplasmaticos,
apresentam movimento amebOide e deslocam-se por
quimiotaxia em direc -do aos tecidos lesados.

Em seguida, a intensidade de formagab de monOci-
tos pela medula Ossea tambem aumenta. Isso (bem co-
mo a produeab aumentada de neutrofilos) resulta da
estimulacäb, por fatores ainda nab identificados. Na
infeccab crbnica de longa durag5o, ocorre produe5o
gradativamente crescente de monocitos, o que aumen-
ta a proporgo de macrofagos , para neutrofilos nos te-
cidos. Portanto, a defesa crOnica de longa duracab
contra a infeceab é, principalmente, uma resposta dos
macrofagos, ao inves de uma resposta de neutrofilos.

Os macrofagos podem fagocitar muito mais bacte-
rias do que os neutrofilos e, tambem, podem ingerir
grandes quantidades de tecido necrosado.

tuada no sangue circulante, durante as reacOes alergi-
cas, apOs injecOes de protelnas estranhas, e • durante as
infestacties parasitarias. E possivel que os eosinOfilos
participem da remocSo das protefnas estranhas, quais-
quer que sejam suas origens.

BasOfilos

Os basOfilos do sangue circulante sab muito semelhan-
tes, embora, talvez, na-o sejam identicos, aos grandes
mastocitos situados imediatamente por fora de mui-
tos capilares do corpo. Essas celulas liberam heparina
no sangue, que a uma substância capaz de impedir a
coagulacab do sangue. E provavel que os basOfllos do
sangue circulante desempenhem funeeies semelhantes
na corrente sanguinea e e ate possivel que o sangue
simplesmente transporte as basOfflos ate os tecidos,
onde se transform= em mastOcitos, quando, ent5o,
desempenham a funeab de liberar a heparina.

Os mastOcitos e os basOfilos tambem liberam his-
tamina, alêm de quantidades menores de bradicinina
e de serotonina. Na verdade, sa-o, principahnente, os
mast6citos dos tecidos inflamados que liberam essas
substancias, durante o processo da inflamaeab.
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FORMAQAO DE PUS

Quando os neutrofilos e os macrofagos englobam
grande Omen) de bacterias e material necrotico, es-
sencialmente todas essas celulas, todos os neutrofilos
e a maioria dos macrofagos morrem. Apos varios
dias, fica escavada uma cavidade nos tecidos inflama-
dos, contendo — em proporeOes variaveis — tecido ne-
crOtico, neutrofilos mortos e macrofagos tambem
mortos. A mistura corn esses componentes é, generi-
camente, chamada de pus.

Nas condiVies mais comuns, a formacab de pus
persiste ate que toda a infeccab seja suprimida. Algu-
mas vezes, o pus aflora na superficie do corpo e, dessa
forma, e eliminado por si mesmo. Mas, se isso nab
acontece, as celulas mortas e o tecido necrOtico no
pus sofrem autOlise gradual, durante period° de al-
guns dias, e os produtos finais dessa autOlise sab, em
geral, absorvidos nos tecidos circundantes, ate que a
maior parte da evidencia da lesab do tecido desapa-
rece.

Eosimifilos

Normalmente, os eosinOfilos representam de 1 a 3%
de todos os leucOcitos. Sao celulas fagociticas fracas e
sa-o capazes de quimiotaxia. Tambêm possuem pro-
pensab especial para ficarem coletadas nos locais onde
ocorrem reap-es antigeno-anticorpo nos tecidos, bem
como de fagocitar o complexo formado pela combi-
nacffo antigeno-anticorpo, apOs o processo imune ter
desempenhado sua fune5o. ,Tambem, o Mimero de
eosinOfiloi circulantes aumenta de forma muito acen-

AGRANULOCITOSE

Ocasionalmente, ocorre a condieab clfnica denomina-
da agranulocitose, quando a medula Ossea cessa a pro-
ducab de glObulos brancos, o que deixa .o corpo des-
protegido contra bacterias e outros agentes que po-
dem invadir os tecidos. Sua causa é, geralmente, a in-
toxicacifo por medicamentos ou por agentes quimicos
ou a irradiaceo de uma explosito nuclear. Dois dias
apOs a medula Ossea ter cessado sua produeab de glO-
bulos brancos, aparecem alceras na boca e no colon,
ou a pessoa desenvolve alguma forma grave de infec-
e5o respiratOria. As bacterias, ent5o, invadem rapida-
mente os tecidos circunjacentes e o sangue. Sem trata-
mento, a morte ocorre, na maioria dos casos, dentro
de 3 a 6 dias apOs o inicio da agranulocitose.

Leucemias

Comumente, as leucemias sab classificadas em dois ti-
pos gerais: as leucemias linfOides e as leucemias mie-
lbides. As leucemias linfOides s go causadas pela pro-
dug° cancerosa de celulas linfOides, comeeando em
urn ganglia linfatico, enquanto que as leucemias mie-
lOides comeeam pela producffo cancerosa de celulas
mielOides imaturas (formas primitivas de neutrofilos,
de monOcitos ou de outros tipos) na medula Ossea.

EFEITOS DA LEUCEMIA

As cdlulas leucemicas da medula dssea podem se repro -
duzir de forma tab acentuada que logo comeeam a in-
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vadir os tecidos vizinhos, causando dor e, eventual-
mente, uma tendéncia a fratura do osso. Quase todas
as leucemias atingem o barn, os gdnglios linfaticos, o
ffgado e outras regiOes muito vascularizadas, sem dis-
tincffo de ser 'de origem na medula 6ssea ou no tecido

Efeitos muito comuns das leucemias saO o desen-
volyimento de infecpes, anemia grave e tendência ao
sangramento, resultante da trombocitopenia (falta de
plaquetas). Esses efeitos, resultam, em sua maior par- •
te, da substituicffo da medula Ossea normal por celu-
las lendmicas. -

Finalmente, os tecidos leucemicos formam novas
celulas tab rapidamente que passam a exercer deman-
ds extrema por nutrientes, em especial por vitaminas
e por aminodcidos. Dessa forma, enquanto os tecidos
leucemicos crescem, os outros tecidos v -ao ficando de-
bilitados. Obviamente, se essa desnutricffo metabOlica
persistir por tempo muito prolongado, ,sera, por si so,
causa de morte.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Qual o significado e a funcNo da estrutura "semelhante
a.um saco" do glObulo vermelho?

2. Discuta a genese dos glObulos vermelhos.
3. Explique o mecanismo para a regulacEo do ntimero total

de glObulos vermelhos no sistema circulatOrio.
4. Quais as funcdes da vitamin B 12 e do acid° fOlico na

formagEo de glObulos vermelhos?
5. Discuta o metabolism° do ferro e o papel desse ferro na

. formacao da hemoglobina.
6. 0 que causa, em Ultima instincia, a destruicEo dos g16-

bulos vermelhos?
7. Cite quatro causas diferentes da anemia.
8. Compare as geneses dos glObulos brancos e vermelhos.
9. Quais os glObulos brancos que possuem maior capacida-

de fagocftica para bacterias?
10. Discuta o papel dos glObulos brancos no processo infla-.

matOrio.
11. Descreva a funcao dos macrOfagos nos diversos tecidos

do corpo.

1'2. Qual e a causa das leucemias?
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Imunidade e Alergia

Resumo

0 termo imunidade define a capacidade do corpo de se proteger contra agentes estranhos
especificos, tais como determinadas bact6rias, toxinas ou celulas de tecidos es-
tranhos. Existem dois tipos distintos de sistemas imunes, cada urn deles dependendo da
fungdo dos linfOcitos: (1) o sistema dos linf6citos "B" e (2) o sistema dos linfOcitos "T".

Sistema dos LinfOcitos "B". Este sistema forma anticorpos para a destruicab dos
agentes invasores. mecanismo para essa funcab 6 b seguinte: na primeira exposigo a
urn agente estranho especffico, alguns de seus constituintes  em especial, suas protef-
nas ou polissacaridios — chamados, genericamente, de antigenos , reagem corn os linf6-
citos "8", nos gdnglios linfaticos. Esses linfOcitos, nessas condigOes, formam os plas-
mOcitos que se rnultiplicam intensamente e produzem grande quantidade de moldculas
prot6icas chamadas anticorpos. Esses anticorpos possuem a capacidade especifica de rea-
gir corn o tipo exato de antigen° que originou sua formagao, sem que, nas situagOes
usuais, reajam corn outras substancias dos tecidos corporais. Como resultado, os anticor-
pos destroem apenas o agente invasor. Essa destruigdo 6 realizada por (1) aglutinacdo (o
que quer dtzer ajuntamento, formar grumos), (2) lise (significando ruptura da membrana
celular do agente), (3) neutralizacdo (o que significa bloqueio de seus efeitos tOxicos), ou
(4) opsorzizacdo (significando fazer corn que o agente invasor fique suscetfvel a fagocito-
se por neutr6filos ou por macr6fagos).

Sistema dos Linfdcitos 'I'. Neste sistema, um conjunto inteiramente diferente de
linfOcitos dos gdnglios linfaticos, as celulas T, reage como antigen° do mesmo modo co-
mo fazem as celulas do sistema B. Entretanto, ao invds - de formar anticorpos, esse siste-
ma produz celulas T sensibilizadas. Essas cdlulas possuem locais reativos em suas membra-
nas celulares que sab semelhantes aos pontos reativos das moldculas de anticorpos. Como
resultado, as cdlulas T sensibilizadas fixam-se ao agente invasor do mesmo modo como fa
zem os anticorpos. Entretanto, existem vdrios tipos de cdlulas T e os mais importantes de-
les sab as seguintes: (1) celulas T citotaxicas, que se fixam diretamente ao agente invasor,
destruirido-o; (2) celulas T ajudantes, que interagem corn o sistema imune das celulas B
nos gdnglios linfaticos, para a producao de anticorpos pelas cdlulas B, contra os antfgenos
que sensibilizam as celulas T; e (3) celulas T supressorac , que atuam no sentido de contra -
lar todo o processo imune, impedindo, principalmente, as reacOes imunes desreguladas..

Normalmente, embora todos os tecidos do corpo humano possuam protefnas, nosso
sistema de imunidade esta adaptado para ndo formar anticorpos ou linfacitos sensibili-
zados que possam atacar os tecidos do prOprio corpo. Isso 6 chamado de tolerdncia
imune, Contudo, em certas circunstdncias, de modo mais freqiiente na idade avancada do
que na juventude, o sistema imune fica anormal, e alguns anticorpos ou linfOcitos sensi-
bilizados sa-o formados, tendo a capacidade de atacar os tecidos do prOprio corpo. Isso 6
causa das vdrias formas de doencas auto-imunes, como, por exempla, a febre reumdtica , a
artrite reumatOide, a doenca tireoidiana, a doenca paralisante miastenia grave e a doenca
auto imune chamada lupus eritematoso , que ataca todos os tecidos do corpo e d letal,
caso rid° seja tratada.

A alergia é outra condicffo que resulta de anormalidade do sistema de imunidade. Al-
gumas pessoas possuem forma hereditand de alergia. Outras pessoas formam quantida-
des muito grandes de anticorpos cujas moldculas tdm grandes dimensoes, os anticorpos
IgE, que possuem namero vdrias vezes maior de pontos reativos que os anticorpos
comuns. Esses anticorpos anormais fixam-se fortemente a muitas das cdlulas corporals,
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em especial aos basOfilos. Entab, quando ocorre reacab imune entre esses anticorpos e o
antigen° — que, neste caso, 6 chamado de alergeno — que provocou sua forma9aO, os ba-
sOfilos rompem e liberam diversas substancias tOxicas, todas exercendo efeitos potentes
sobre o corpo. Entre essas substancias, merecem destaque a histamina ,que pode causar a
febre do feno e a urticdria, e a substdncia de acdo lenta da anafilaxia , que pode causar
asma.

329

IMUNIDADE

No capftulo anterior, discutimos os papeis dos gib-
bulos brancos e do sistema dos macrOfagos teciduais
(o sistema reticuloendotelial) na protecdo do corpo
contra organismos que tendam a lesar tecidos e &-
gabs. Entretanto, o corpo possui outro sistema pro-
tetor, urn sistema que opera ndO apenas contra orga-
nismos, mas tambem contra muitas toxinas. Esse 6
o chamado sistema de imunidade adquirida. resul-
tante da formacab de anticorpos e de linfOcitos sen-
sibilizados, que atacam e destroem os agentes invaso-
res e as toxinas.

0 sistema imune nao reage a invaao inicial de or-
ganismos. Nem tambem reage as toxinas quando o or-
ganismo 6 exposto a elas pela primeira vez. Contudo,
dentro de periodo de alguns Bias a poucas semanas,
ap6s a exposicao inicial, o sistema imune desenvolve
resistencia muito potente contra o invasor. Ainda
mais, essa resistencia 6 especffica contra o agente
invasor determinado, nab tendo qualquer ago sobre
outros. Por exemplo, a protecab imune contra a to-
xina paralisante da bacteria botulMica ou contra a
toxina tetanizante da bacteria . do tetano pode ser pro-
duzida contra doses ate 100.000 vezes maiores do
que as que seriam letais sem a imunidade. Essa 6 a
raza-o pela qual o processo de vacinacdo e de tab
grande importancia na proteca° dos serer humanos
contra doer-19as e contra toxinas, como sera explica-
do adiante.

Infelizmente, o processo imune nem sempre atua
do modo •preciso como deveria. Por vezes, elementos
do sistema imune atacam os tecidos da prOpria
pessoa, ao inves de o fazerem contra urn determinado
invasor. Nessas condicOes, efeitos lesivos graves po-
dem ocorrer, como resultado da auto-imunidade ou
da alergia, temas que sera° explicados no correr deste
capftulo.

Os Dois Tipos Basicos de Jmunidade —A
I munidade Humoral e a Imunidade
Celular

Dois tipos bdsicos, intimamente relacionados, de imu-
nidade esta-o presentes no corpo. Em urn deles, o cor-
po forma anticorpos circulantes, que sffo mol6culas de
globulinas, capazes de atacar o agente invasor. Esse
tipo de imunidade e a imunidade humoral. 0 segundo
tipo de imunidade 6 conseguida pela formago de

grande niamero de linf6citos altamente especializa-
dos que sab sensibilizados, de forma especffica, con-
tra o agente estranho. Esses linfOcitos sensibilizados
possuem a capacidade especial de se fixarem ao agen-
te estranho e de destruf-lo. Esse tipo de imunidade
chamado de imunidade celular ou, algunias vezes, de
imunidade linfocitica.

Logo, veremos que tanto os anticorpos como os
linfOcitos sensibilizados sab formados nos tecidos
linfOides do corpo. Primeiro, vamos discutir o infcio
do processo imune pela nab de anagenos.

Antigenos

Cada toxina ou cada tipo de organismo contem urn
ou mais compostos qufmicos especfficos em sua
estrutura, diferentes de todos os outros. Em geral,
esses compostos sao proteinas, ou grandes polissaca-
rfdios ou grandes complexos de lipoprotefnas, e urn
ou mais de urn desses compostos sab a causa da imu-
nidade. Essas substancias sal) chamadas anagenos.

Essencialmente, todas as toxinas secretadas por
bacterias sa° protefnas, grandes polissacarfdios ou
mucopolissacarfdios e todas sab intensamente antige-
nicas. De igual modo, os corpos du bacterias e dos
virus contem, na maioria dos casos, diversos compos-
tos antigenicos. Tamb6m, tecidos animas como o co-
rac-ao transplantado de outro ser humano tambem
contem numerosos antfgenos que podem provocar o
processo imune e a destruicao subseqiiente.

Para que uma substancia seja antigenica, na maio-
ria dos casos, deve ter peso molecular elevado, de
8.000 ou mais. Ainda mais, o processo de antigenici-
dade depende da ocorrencia regular de disposigOes
especificas de atomos na superffcie da grande mole-
cula, o que talvez explique por que muitas protelnas
e polissacaridios sab antigenicos ., pois possuem essa
caracterfstica.

Papel do Tecido LinfOide na Imunidade

A imunidade e absolutamente dependente do funcio-
namento do tecido linfdide do corpo. Em pessoas on-
de ocorra a falta genetica do tecido linfdide, nenhu-
ma imunidade adquirida de qualquer tipo pode ocor-
rer. E, quase que imediatamente apds o nascimento,
essas pessoas morrem devido a uma infeccffo grave e
abrupta, a ngo ser que seja tratada corn medidas he-
rOicas.
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0 tecido linfdide flea localizado de forma mais ex-
tensa nos ganglios linfaticos, mas tambem a encontra-
do no tecido linfdide especial, como o do baco, nas
areas submucosas do tubo gastrintestinal e, em menor
grau, na medula Ossea. 0 tecido linfdide 6 distribui-
do, de modo muito vantajoso , pelo-corpo, de forma a
interceptar os organismos invasores ou as toxinas,
antes que possam disseminar de modo amplo.

Os Dois Tipos de Linf6citos que Promovem,
Respectivamente, a Imunidade Celular e a
l munidade Humoral — Os LinfOcitos "T"
e, os LinfOcitos "B"

Embora a maiOr parte dos linfOcitos no tecido lin-
fOide normal tenha apardncia semelhante quando
observados ao microscdpio, essas celulas sao, de for-

) ma muito distinta, divididas em duds populacOes.
Uma dessas populaccies 6 responsavel pela formago
de linfOcitos sensibilizados, os agentes da imunidade
celular, enquanto a outra 6 responsavel pela forma-
Cao de anticorpos, agentes da imunidade humora1.

Esses dois tipos, de linfOcitos sffo derivados, origi-
riariamente no embrid-o, de celulas primordiais linfo-
citicas. As descendentes dessas celulas primordiais
eventualmente migram para o tecido linfdide. Contu-
do, antes que isso ocorra, os linfOcitos que sffo desti-
nados 'a, formar linfOcitos sensibilizados migram, em
primeiro lugar, onde v"go ser pre-processados, na
glandula,timo, razdo por que sao chamados linf6citos

Essas Cao as c6lulas responsaveis pela imunidade
celular.

A outra populacäo de linfOcitos — aqueles desti-
nados-a formar anticorpos 6 processada em area
desconhecida do corpo, mas com major
Bade no figado fetal. Essa populacaO de celulas foi

identificada, pela primeira vez, em ayes, onde seu pre-
processamento ocorre na bursa de Fabricius, estru-
tura inexistente em mamfferos. Por essa raza-o, essa
populacâb de linfOcitos forma os chamados linfOcitos
"B", responsaveis pela imunidade celular.

A Fig. 25-1 mostra os dois sistemas de linfOcitos,
responsaveis, respectivamente, pelos linfOcitos sensi-
bilizados e pelos anticorpos.

Papel do Timo no Prd-Processamento dos Linfd-
citos "T". A maior parte do pre-processamento dos
linfOcitos "T" no bind ocorre pouco antes do nasci-
mento e por alguns poucos meses apds o nascimento
da criinca. Portanto, apds esse period° de tempo, a
remogo do timo nab ird comprometer, de forma gra.-
ve, o sistema de imunidade dos linfOcitos "T", o sis-
tema necessdrio para a imunidade celular. Contudo,
a retirada do timo alguns meses antes do nascimento
pode impedir, de modo completo, o desenvolvimen-
to de. toda a imunidade celular. Visto ser o tipo celu-
lar de imunidade o principal responsavel pela rejeicao
de Organs transplantados, como os coracOes e os rins
transplantados, pode-se realizar transplantes corn
risco minim° de rejeigo, caso o timo seja removido
do animal a urn tempo adequado, antes de seu nasci-
mento.

Papel da Bursa de Fabricius no Pre-Processamento
dos LinfOcitos em Ayes. Tambdm a na partefi-
nal da vida fetal que a bursa de Fabricius pr6-processa
os linfOcitos "B" e os prepara para a produgo •de an-
ticorpos. Nesse caso, novamente, o processo persiste
por algum tempo apds o nascimento. Em mamfferos,
experimentos recentes indicam que 6, provavelmente,
o tecido linfOide do figado fetal que realiza essa Ines-
ma func-ao.

Dispersao dos LinfOcitos Processados para o Teci-
do Linfaide. Apds a formacgo dos linfdcitos pro -
cessados no timo e na bursa, essas celulas, inicialmen-

Figura 25-1. FormagNo de anticorpos e
de linfOcitos sensibilizados por urn gin-
glio Entitle°, em resposta a antfgenos.
Essa figura tambem mostra a origem de
linfOcitos timicos ("T") e da bursa
("B"), responsaveis pelos processos imu-
nes celulares'e hum orais dos &Ojos lin-
fiticos.

AREAS DESCONHECIDAS
DE PROCESSAMENTO

IMUNIDADE HUMORAL
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te, circulam pelo sangue e, de forma gradual, passam
para os tecidos. Em seguida, atingem a linfa e, por ela,
sa° levadas para o tecido linf6ide. Esse tecido linf6i-
de . 6 construfdo de fina malha de fibras coldgenas en-
trelacadas. Essa malha filtra os linfOcitos que vem
.pela linfa, retendo-os em seus espacos. Assim, os lin-
fOcitos nab sao originados, primordialmente, no te-
cido linfOide, mas pelo contrario, sao transportados
para esse tecido por meio das areas de pr6-processa-
mento do timo e, provavelmente, do ffgado fetal.
Mas, uma vez tendo atingido. os ganglios linfaticos,
confirm= a formar linfOcitos pelo resto da vida, da
pessoa.
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tecido linfOide. Entretanto, apds a penetraca° de urn
antigen° estranho, os linf6citos especfficos para esse
antfgeno aumentam de volume imediatamente, trans-
formando-se em novo tipo de celula, chamado de
plasmoblasto. Essa celula sofre diferenciacan ulte-
rior, para formar, dentro de quatro dias, populago
total de cerca de 500 plasmOcitos para cada plasm°.
blast° original. 0 plasmOcito adult°, entäb, passa a
produzir anticorpos de gamaglobulina em grande
intensidade — cerca de 2.000 moldculas por segundo
para cada Esses anticorpos sao secretados para
a linfa, e carreados por ela para o sangue circulante.
Esse processo continua por varios dias ate a morte dos
plasmOcitos.

Mecanismos para a Determinacao da
Especificidade dos LinfOcitos Sensibilizados
e dos Anticorpos — Os Clones de LinfOcitos

Antes, neste capftulo, foi destacado que os linfOcitos
do tecido linfOide podem formar linf6citos sensibili-
zados e anticorpos, que podem reagir, com alta espe-
cificidade, contra tipos determinados de agentes inva-
sores. SupOe-se que esse efeito ocorre • do seguinte
modo.

Acredita-se que, em termos literais, centenas e ate
mesmo milhares de tipos diferentes de linfOcitos pre-
cursores preexistam nos ganglios linfaticos. Cada urn
deles e, teoricamente, capaz de formar urn tipo espe-
cffico de linfOcito sensibilizado ou de anticorpo,
tambem especffico. Contudo, esses linfOcitos sensi-
bilizados ou anticorpos especfficos nano sera° forma-
dos em quantidade significativa ate que o ga-nglio
linfatico seja exposto ao antigen° apropriado. Quan -
do ocorre essa exposicab, o linf6cito precursor cor-
respondente a esse determinado antigen° comeca a
proliferar de modo descontrolado, originando ntl-
meros imensos de descendentes; por sua vez, isso pro-
voca a formacdo de grandes quantidades de anticor-
pos, se o linfOcito precursor for do tipo "B", ou a for-
macgo de numerosos linfOcitos sensibilizados, caso o
linfOcito precursor seja do tipo "T".

A- grande massa dos novos linf6citos, todos do
mesmo tipo, que d formada em resposta a urn Unico
antigen° especffico, constitui urn clone de linfOcitos.
Dessa forma, o tecido linfOide 6 capaz de formar, ver-
dadeiramente, centenas ou milhares de tipos distintos
de clones, cada urn deles capaz, por sua vez, de for-
mar urn anticorpo especffico ou tipo, tambem especf-
fico, de linf6cito sensibilizado.

Atributos EspecIficos da Imunidade
Humoral — Os Anticorpos

Formacao de Anticorpos pelos PlasmOcitos. An-
tes da exposica° a urn antigen° especffico, os linf6ci-
tos precursores "B" permanecem em forma latente no

NATUREZA DOS ANTICORPOS

Todos os anticorpos sao protefnas do grupo das gama-
globulinas, chamadas de imunoglobulinas. Seu peso
molecular oscila entre 150.000 e 900.000.

Todas as imunoglobulinas sao formadas por dois ti-
pos de cadeias polipeptklicas — leves e pesadas — e,
ern sua maioria, em sua constituica° entrant duas ca-
deias leves e duas cadeias pesadas, como representado
na Fig. 25-2.

Essa figura iamb= mostra uma parte marcada na
extremidade de cada uma das cadeias leves e pesadas:
a "parte variavel". A parte restante de cada cadeia 6 a
"parte constante".

Especificidade dos Anticorpos. Cada anticorpo
que é especffico para um antigen° determinado pos-
sui organizacffo diferente dos residuos de aminoacidös
nas partes variaveis, das cadeias leves e pesadas. Esses
residuos t6m forma estOrica especffica para cada anti-
gen° diferente, de , modo que quando esse antigen° es-
pecffico entra em contato corn ela, os radicals proste-
ticos desses antfgenos ajustam-se, como se fora sua
imagem especular, corn os do anticorpo, o que permi-
te a formaca° de- ligacffo qufmica, rapida e ajustada,
entre o antigen° e o anticorpo.

De modo especial, deve ser notado na Fig. 25-2
que existem duas metades ianticas do anticorpo; isso
permite que o anticorpo se fixe a duas moleculas di-
ferentes de antigen°. Assim, a maioria dos anticorpos
e bivalente. Pequena proporcab dos anticorpos 6 cons-
trufda por mais de duas cadeias leves e de duas ca-
deias pesadas, possuindo mais de dois pontos reativos.
Entretanto, nunca existem menos de dois pontos rea-
tivos.

MEGAN ISMOS DE AcAo DOS
ANTICORPOS

Os anticorpos podem agir por trés modos distintos, a
fim de proteger o corpo contra os agentes invasores:
(1) por ataque direto ao invasor, (2) por ativaca° do
sistema do complement°, que destrOi esses invasores,
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Figura 25-2. Estrutura de urn tipico anticorpo, mostrando ser
constituido por duas cadeias polipeptidicas pesadas e por
duas cadeias polipeptidicas leves. 0 antigen° fixa-se em dois
pontos distintos nas partes variaveis dessas cadeias.

, inou (3) por ativagai do sistema anafilatico, que odi-
)fica o anibiente local em torno do antigen° invasor, o
que modifica spa viruldncia.

Acab Direta dos Anticorpos sobre os Agentes Inva-
sores. Devido a natureza bivalente dos anticorpos, e
dos multiplos pontos antigenicos da maior parte dos
agentes invasores, os anticorpos podem inativar os
agentes invasores por um ou mais dos mecanismos ex-
plicados a seguir:

1. Aglutinacdo, onde natiplos agentes antigénicos
sab presos entre si, formando urn grupo, por suas
reacOes corn os anticorpos.

2..ftecipitacdo, quando o complexo formado pela
Nag° antigeno-anticorpo fica insoluvel e precipi-
ta.

3. Neutralizaccio, onde os anticorpos recobrem os
pontos de nab tOxica do agente antigénico.

4. Lise, 'Onde alguns anticorpos especialmente poten-
tes s'ao capazes de aca° direta sobre a membrana
celUlar dos agentes invasores, causando a ruptura
de suas celulas.

Entretanto, as nib-es diretas dos anticorpos no ata-
que aos invasores antigénicos rid° sac), nas condicties
normais, suficientemente fortes para desempenhar pa-

pel significativo na proteca-o do corpo contra esses in-
vasores. A maior parte dessa protecffo deriva, princi-
palmente, dos efeitos amplificadores dos sistemas do
complemento e efetoT anafilatico, descritos adiante.

Sistema do Complemento para a Aga° dos Anti-
corpos. 0 complemento é urn sistema formado por
nove diferentes precursores enzimaticos (designados
de C-1 a C-9) mais varias substâncias associadas, en-
contradas, normalmente, no plasma e em outros liqui-
dos orgánicos, mas as enzimas, em condipes normals,
sao inativas. Entretanto, quando urn anticorpo reage
com seu antigen°, fica descoberto um ponto reativo
da parte "constante" da molecula desse anticorpo, is-
to e, fica ativado, o que desencadeia uma "cascata''
de reacties seqiienciais do sistema do complemento,
mostrado na . Fig. 25-3. As enzimas ativadas atacam o
agente que esta fixado a molecula do anticorpo, por.
diversos mecanismos, bem como desencadeiam rea-
cOes locais nos tecidos, que tambem promovem a pro-
tego contra as lesoes produzidas pelo invasor. Entre
os mais importantes efeitos que sifo produzidos, me-
recem destaque os seguintes:

1. Lise. As enzimas proteoliticas do sistema do com-
plemento podem digerir parte das membranas celu-
lares, o que provoca a ruptura de agentes celulares,
como as bacterias e outros tipos de celulas invaso-
ras.

2. Opsonizacdo e fagocitose. As enzimas do comple-
mento atacam a superficie das bacterias e de ou-
tros antigenos a que esta fixado o anticorpo, tor-
nando-as extremamente suscetiveis a fagocitose pe-
los neutrOfilos e pelos macrOfagos. Esse processo
chamado de opsonizacdo. Muitas vezes, pode fazer
corn que o numero de bacterias que pode ser des-
truido aumente muitas centenas de vezes.

3. Quimiotaxia. Um ou mais de urn dos produtos do
complemento podem produzir quimiotaxia de neu-
trOfilos e de rnacrOfagos, o que aumenta de muito
o ninnero desses fagOcitos que se concentra na re-
regiffo onde esta localizado o agente antigdnico.

4. Aglutinacdo. As enzimas do complemento tambem
alteram as superficies de alguns dos agentes antige-

C4 1 C2  C42 +Fragmentos C4a e C2.

•
C3 • C3b + C3a'■

• I

C5 'AV C5b + C5a

Figura 25-3. Cascata de reagOes du-
rante a ativaggo da via clissica do
complemento. (De Alexander e
Good : Fundamentals of Clinical Im-
munology, Philadelphia, W.B. Saun-
ders Co, 1977.)
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Figura 25-4. Destruica-o de celula invasora por iinfOcitos sen-
sibilizados.
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nicos, de modo que passam a aderir entre si, o que
provoca a aglutinago.

5. Neutralizardo de virus. As enzimas do complemen-
to, freqiientemente, atacam as estruturas molecula-
res dos virus, tornando-os nffo-virulentos.

6. Efeitos inflamatOrios. Os produtos do complemen-
to desencadeiam rear-go inflamatOria local,. causan-

. do hiperemia, coagulacffo das proteinas nos tecidos
e outros aspectos do processo inflamatOrio, o que
impede o movimento do agente invasor atraves dos
tecidos.

Ativacdo do Sistema Anafilâtico pelos Anticor-
pos. Alguns dos anticorpos fixam-se as membranas.
das celulas dos tecidos e do sangue. Entre as mais im-
portantes dessas celulas estab os mastOcitos, nos teci-
dos que circundam os vasos sangiiineos, e os basOfilos
do sangue circulante. Quando urn antigen° reage corn

)uma das mol6culas de anticorpo que esta:o fixadas a
essas celulas, ocorre, de imediato, tumefacffo e ruptu-
ra da celula, corn a liberacffo de grande annero de fa-
tores que modificam o meio ambiente local. Esses fa,
tores incluem, de modo especial, a histamina, bem co-
mo outras subsdncias que produzem reacries inflama-
tOrias locais. Esses efeitos, por sua vez, s'a-o supostos
como capazes de produzir a imobilizago de invasor
antigenic°.

Atributos Especiais do Sistema dos
LinfOcitos "T" — A Imunidade
Celular e os LinfOcitos Sensibilizados

Liberacäo de LinfOcitos Sensibilizados pelo Tecido
Linf6ide. ApOs exposicffo aos antigenos adequados,
os linfOcitos sensibilizados sff.o liberados pelo tecido
linfOide por meios que paralelisam a liberacao de anti-
corpos. A imica diferenca real é que, ao inves de libe-
rar anticorpos, linfOcitos sensibilizados sao formados
e liberados para a linfa. Em seguida, passam para a cir-
culacffo, onde permanecem desde alguns minutos ate
varias horas, no maxim°, passando da circulacao para
todos os tecidos do corpo.

Mecanismo da Sensibilizacdo dos LinfOcitos
"T". Acredita-se que os linfOcitos "T" fiquem sen-
sibilizados a antigenos especificos por formarem, em
sua superficie, urn tipo de "anticorpo". Esse anticor-
po é formado por uma unidade variavel, semelhante
parte variavel do anticorpo humoral, mas rid° tern a
parte constante. Ao contrario, multiples unidades va-
ria.veis estab presas diretamente a membrana do linfO-
cito "T".

Persistencia da Imunidade Celular. Uma diferen-
ca importante entre a imunidade celular e a humoral é
sua persistencia. Os anticorpos humorais, raramente,
persistem por mais do que alguns meses, ou, no maxi-
m°, alguns anos. Por outro lado, os linfOcitos sensibi-
lizados tem tempo indefinido de sobrevida, e parecem
persistir ate que, eventualmente, entrem em contato

corn seu antigeno especffico. Existem razeSes para se
acreditar que tais leucOcitos sensibilizados podem per-
sistir por ate dez anos, em certos casos.

Tipos de Organismos que Resistem a LinfOcitos
Sensibilizados. Embora o mecanismo de imunidade
humoral seja especialmente eficaz contra as doer-19as
bacterianas mais agudas, o mecanismo da imunidade
celular é ativado de forma bem mais potente pelas
doencas bacterianas de desenvolvimento mais lento,
como a tuberculose, a brucelose etc. Por outro lado,
esse sistema é ativo contra as Midas cancerosas, con-
tra as celulas de Orgffos transplantados e contra os
fungos, todos corn dimensries bem maiores do que as
bacterias.

TIPOS MULTIPLOS DE CÈLULAS-T
E SUAS FUNQOES

Embora, originariamente, se tenha acreditado que.
existiria apenas urn tipo de celula-T sensibilizada, no
momento presente, varios tipos ja foram identifica-
dos. Entre esses tipos, merecem rnencao:

1. Cêlulas-T citotoxicas
2. Celulas-T da hipersensibilidade retardada
3. Celulas-T ajudantes
4. Celulas-T supressoras

Destruicâo Direta do Invasor por Cdlulas-T Citoto-
xicas.. A Fig. 25-4 representa celulas-T citotOxicas
sensibilizadas que estd° fixadas a antigenos na mem-
brana de celula invasora, como uma celula cancerosa,
ou uma celula de (nab transplantado ou cOlula para.
sitica de qualquer outro tipo. 0 efeito imediato dessa
Cana° é a tumefacao do linfOcito sensibilizado e a



liberagao de substancias citotOxicas pelo linfOcito pa-
ra atacar a celula invasora. As substancias citotOxicas
sao, provavelmente e em sua maioria, enzimas lisossO-
micas produzidas pela cOlula-T.

Alem dos efeitos destrutivos diretos dessas subs-
tancias liberadas pela celula-T citotOxica, algumas de-
las tambem promovem a quimiotaxia de numero ex-
tremamente grange de macrofagos para essa area, e es-
ses macr6fagos vat) produzir destruigao adicional do
tecid o.

Quando as celulas-T citotOxicas de uma pessoa fo-
ram destruidas por medicamentos especiais, o trans-
plante de Organ é muito mais bem-sucedido do que
na maioria dos casos. Mas, tambem nessa condiga-o, a
pessoa fica muito mais suscetivel de desenvolver can-
cer, tendo em vista que muitos canceres iniciais desen-
cadeiam o processo da imunidade celular, e as celulas-
T citotOxicas que sat) entaa formadas destroem esse

)cancer.
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Tolerãncia do Sistema de Imunidade
Adquirida aos .Tecidos do PrOprio
Corp° — Papel do Timo e da Bursa

Efeitos Citotimicos das Celulas-T da Hipersensibili-
dad Retardada. Alguns tipos de alergia sao causa-
this pelas celulas-T de hipersensibilidade. Elas pos-
suem efeitos citotoxicos semelhantes, mas menos in-
tensos do que os das celulas citotOxicas. Elas sao for-
madas em'resposta a determinadas substancias alergi-
cas, como sera discutido adiante neste capitulo, cau-
sando alergias do tipo da alergia medicamentosa e da
reag-So alergica a urtiga.

Estimulacao dos Anticorpos Humorais por alulas-
Ajudantes. As celulas-T ajudantes desempenham

papei especifico no incremento da formagao dos anti-
corpos humorais. Alguns tipos de antigenos podem
ativar o sistema das mas na-o o das
Apos terern ativado o sistema das celulas-T, corn a
.ormagao de celulas-T do tipo ajudante, essas
arta°, reagem corn os linfOcitos "B" dos ganglios lin-
faticos, ,de algum math) que ainda nab foi elucidado,
para fazer , corn que passem a formar anticorpos con-
tra .o antigen° especifico que havia ativado o sistema
das celulas-T. Dessa forma, essas celulas aumentam os
limites de aga° do sistema de anticorpos humorais na
protega° do corpo contra agentes estranhos.

Papel das alulas-T Supressoras. 0 papel especi-
fico das celulas-T supressoras ainda nab e bent com-
preendido, mas essas celulas suprimem alguns aspec-
tos da resposta imune das celulas-T. Acredita-se que
desempenhem importante papel regulador ao impedir
reagOes imunes descontroladas, que poderiam causar
danos serios ao organismo.

Dessa forma, o sistema de celulas-T funciona por
varios meios para promover imunidade e para o con-
trole da resposta imune. Seus atributos especiais sao:
(1) as celulas-T sensibilizadas podem durar por muitos
anos, ate cerca de 10 a 20 anos, em alguns casos, e (2)
o sistema de celulas-T reage corn certos tipos de anti-
genos que nä° ativam o sistema das celulas-B.

Obviamente, se uma pessoa ficasse imune a seus pro-
prios tecidos, o processo da imunidade adquirida iria
destruir seu prOprio corpo. Felizmente, o mecanismo
imune, nas condigOes normais, "reconhece" os teci-
dos da prOpria pessoa, como sendo completamente
distintos dos do agente invasor, e seu sistema de imu-
nidade nao forma anticorpos nem linfOcitos sensibili-
zados contra seus prOprios antigenos. Esse fenOmeno
é a toleráncia aos tecidos do prOprio corpo.

Mecanismo da Tolerância. E possivel que a tole.-
rancia aos pr6prios tecidos seja determinada genetica-
mente — isto 6, por meio da ausdncia de genes respon-
saveis pela formaga° de linfOcitos sensibilizados ou de
anticorpos contra os tecidos da prOpria pessoa. Con-
tudo, existem muito mais raztes para se acreditar que
a tolerancia vai se desenvolver durante o processamen-
to dos linfOcitos no timo e na area de processamento
dos linfOcitos "B". A raza° para essa crenca é a de
que a injegao de urn antigen° forte em urn feto, no
period° em que os linfOcitos estao send° processados
nessas duas areas, vai impedir o desenvolvimento no
tecido linfOide dos linfOcitos precursores especificos
para o antigen° injetado.

Portant°, acredita-se que, durante o processamen-
to dos linfOcitos no timo e na area de processamento
dos linfOcitos "B", todos os linfOcitos precursores
que sejam especificos para os tecidos do prOprio cor-
po sao autodestruidos, devido a exposigao aos antige-
nos do prOprio corpo.

Incompetência do Mecanismo da Toleráncia — As
Doencas Auto-Imunes. Infelizmente, as pessoas per-
dem, muitas vezes, parte de sua tolerancia imune a
seus prOprios tecidos. Isso resulta, na maioria dos ca-
sos, da destruiga° de alguns dos tecidos do corpo, o
que libera antigenos que passam a circular pelos liqui-
dos corporais em quantidades significativas. Por
exemplo, as proteinas da cOrnea nao parecem circular
nos liquidos do feto; isso tambem ocorre corn a mole-
cula de tiroglobulina da tireOide;por conseguinte, nun-
ca se desenvolve tolerancia para elas. Mas, quando
.ocorre lesao a qualquer uma dessas estruturas durante
a vida da pessoa, essas moleculas de proteina podem
desencadear a imunidade e essa imunidade, por sua
vez, pode atacar a cornea ou a glandula tireOide, pro-
duzindo, respectivamente, a opacidade da cornea ou a
tireoidite destrutiva.

Outras doengas que resultam da auto-imunidade
incluem a febre reumdtica, onde o corpo fica ununi-
zado contra os tecidos do coragao e das articulagoes,
apOs exposigao a tipo especial de toxma estreptocOci-
ca; a glomerulonefrite aguda, onde a pessoa fica imu-
nizada contra seus glornerulos, como resultado de ex-
posiga-o a outra toxina estreptococica; a miastenia gra-
ve, onde a imunidade e contra os mitsculos, o que
causa a paralisia, e o lupus eritematoso, onde a pessoa
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fica imunizada contra muitos e diversos tecidos do
corpo, ao mesmo tempo. Uma doenca que produz le-
sOes extensas e, muitas vezes, a morte em pouco
tempo.

335

Existem, pelo menos, tres tipos de alergia, dos quais
dois podem ocorrer em qualquer pessoa e. o terceiro
so ocorre em pessoas que tenham tendencia alergica
aspecifica.

Vacinacao

0 processo de vacinag.ao tern sido usado por muito .
anos para a produgao de imunidade adquirida contra
doencas especificas. Uma _pessoa pode ser vacinada
pela. injegao de organismos mortos que nao sat) mais
capazes de causar doenca, mas ainda possuem seus an-
tigenos quimicos. Esse tipo de vacinagao é usado para
a protega° contra a febre tifOide, a coqueluche, a dif-
teria e muitos outros tipos de doencas bacterianas.
Por outro lado, pode ser produzida imunidade contra
toxinas que foram previamente submetidas a trata-
mento quimico, de modo a destruir sua capacidade
toxina, sem interferir, contudo, na estrutura de seus
antigenos, responsäveis pela produga° da imunidade:
Esse procedbnento é usado na vacinaga° contra o te-
tano, o botulismo e outras doencas tO)dcas similares.
E, finalmente, a pessoa pode ser vacinada pela injecffo
dos organismos vivos causadores da doenca, mas que
foram "atenuados". Isto é, esses organismos ou foram
criados em meio de cultura especial ou foram passa-
dos atraves de serie . de animals ate que tenham sofri-
do inutagöes suficientes para que deixem de causar a
doenca, embora ainda possuam o mesmo carater anti-
gdnico. Esse metodo é utilizado na protegao contra a
poliomielite, a febre amarela, o sarampo, a variola e
muitas outras doencas virOticas.

I munidade Passiva

Ate agora, toda a imunidade adquirida que foi discuti-
da tern sido imunidade ativa. Isto é, o corpo da pes-
soa forma anticorpos ou linfOcitos sensibilizados, em
resposta'a invasffo do corpo por antfgenos estranhos.
Entretanto, é possfvel a produga° de imunidade tem-
poraria,sem a injega° de qualquer tipo de antigen°.
Isso , feito pela injeca° de anticorpos, linfOcitos sen-
sibilizados ou ambos, que foram extraidos de outra
pessoa ou de•algum animal que tiverem sido ativamen-
te imunizados contra o antigen°. A protego imune
que pode ser conseguida por esse meio é chamada de
imunidade passim Os anticorpos duram por duas a
tits semanas e, durante esse tempo, a pessoa fica pro-
tegida contra o agente invasor. Os linfOcitos sensibi-
lizados tambem perdurara° por algumas semanas, ca-
so tenham sido transfundidos de outra pessoa, e ape-
nas algumas horas a poucos dias, caso tenham sido
transfundidos de animal.

ALERGIA

Um dos importances efeitos colaterais da imunidade 6
o desenvolvimento, sob certas condicOes, de alergia.

Alergias que Ocorrem em
Pessoas Normais

Alergia de Reacão Retardada. Esse tipo de aler-
gia, freqiientemente, causa erupgdes cutaneas em res-
posta a determinados medicamentos ou agentes qui-
micos, em especial, cosmeticos e produtos quimicos
de use domestic°, a que a pele da pessoa d exposta re-
petitivamente, a pequenos intervalos. Outro exemplo
desse tipo de alergia é a erupc-go cutanea em resposta
a urtiga..

A alergia de reacao retardada é causada por linfOci-
tos sensibilizados do tipo da celula-T de hipersensibi-
lidade (discutida antes) e nao por anticorpos. No caso
da urtiga, sua toxina nao produz muita lea° tecidual.
Contudo, pela exposica-O repetida, ela vai provocar a
formaga° de linfOcitos sensibilizados. Entffo, as alu-
las-T difundem para a pele, em niimero suficiente pa-
ra se combinar corn a toxina da urtiga e produzir rea-
Oo do tipo da imunidade celular. Chamando atengo
para o fato de que a imunidade celular pode causar a
liberagao de muitas substancias tOxicas pelas cê1u-
las-T, algurdas delas capazes de provocar invasao ex-
tensa dos tecidos por macrOfagos, corn todos os efei-
tos subseqiientes, bem pode ser compreendido que o
resultado eventual de algumas alergias de reaga° retar-
dada pode ser a inflamacao extensa e, algumas vezes,
lesZles graves dos tecidos.

Alergias Causadas por Reacao entre Anticorpos e
Antigenos. Quando uma pessoa fica fortemente
imunizada contra um antigen° e tern desenvolvido ti-
tulo muito elevado de anticorpos, a exposica° subse-
qiiente e abrupta dessa pessoa a uma alta concentra.-
ga° do mesmo antigen° pode fazer com que ocorra
reacao tecidual grave. 0 complexo antigeno-anticor-
po, que e formado nessas condigOes, precipita, e parte
desse precipitado é depositada como granulos nas pa-
redes dos vasos sangiiineos delgados. Esses granulos
tambêm podem ativar o sistema do complemento, o
que desencadeia extensa liberagao de enzimas proteo-
Micas. 0 resultado desses dois efeitos é uma inflama-
cffo grave e a destruigo dos pequenos vasos sangai-
neos.

Uma manifestago desse tipo de reacao é a doenca
do soro. Soro injetado em uma pessoa pode causar a
formaga° subseqiiente de anticorpos. Quando esses
anticorpos comegam a aparecer, eles reagem corn a
proteina do soro injetado, produzindo reap) anage-
no-anticorpo disseminada em todo o corpo. Felizmen-
te, essa reacao tern desenvolvimento lento, durante
dias, enquanto sao formados os anticorpos e, na maio-
ria dos casos, nab e letal. Entretanto, em determina-
das condicOes, pode ser letal e, em outras, pode cau-
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sar inflamago disseminada e edema em todo o corpo,
corn o desenvolvimento de sindrome circulatOria se-
melhante a do choque.

Alergias na Pessoa "Alergica"

Algumas pessoas apresentam tendencia "alergica". Es-
se fenOmeno é transmitido geneticamente de pai a fi-
llio. E caracterizado pela presenca de grande niimero
de anticorpos IgE no sangue circulante; esses anticor-
pos sab moleculas proteicas muito grandes, corn mui-
tos locais reativos devido as numerosas e
cadeias, leves e pesadas das moleculas de anticorpos.
Os, anticorpos IgE sa-P chamados de reaginas ou . de:
anticorpos sensibilizadores, para distingui-los do tipo
mais comum• de anticorpos, os IgC. Quando urn der-
geno (definido como urn antigens que reage especifi-
camente corn tipo determinado de anticorpo

penetra no corpo, ocorre reap) alergeno-rea-
gina, o que da inicio a reacffo alergica subseqiiente.

Os anticorpos IgE (as reaginas) possuem propensdo
especial para se fixar a celulas em todo o corpo, espe-
ciahnente aos mastocitos e aos basOfilos; como resul-
tado, a reago alergeno-reagina lesa as celulas. 0 pro-
duto final é representado pelos tipos anafilactbides de
regOes imunes. Essas reaccies ocorrem, principalmen-
te, como conseqUencia da ruptura de mastocitos e dos
basOfilps, corn a liberacffo conseqiiente de histamina,
da substeincia de actio lenta da anafilaxia, da substán-
cia.quimiotaxica dos eosinófilos, de enzimas lisossO-
micas e de outras substa'ncias de menor importincia.

Entre os diversos tipos de reacries alergicas desse ti-
po merecem destaque:

Anafilaxia. Quando urn alergeno especifico é in-
jetado diretamente na .circulacao, ele pode reagir e

yeas; bastante extensas e dispersas do corpo corn os
}basOfilos do sangue e corn os mastocitos situados ime-
diatamente por fora dos vasos sangiiineos. Poi' conse-
guinte, o tipo anafilatico de reacaP alergica ocorre em
todos os pontos do corpo. A histamina liberada na
circulacdo provoca vasodilatago periferica dissemina-
da, bem, como permeabilidade aumentada dos capila-
res, corn perda acentuada de plasma pela circulacdP.
Muitas vezes, as pessoas que sofrem dessa rend° inor-
rem dentro de poucos minutos, por choque circulatO-
rio, a nab ser quando tratados corn norepinefrina, que
antagoniza os efeitos da histamina.

Urticiria. A urticaria resulta de alergenos que pe-
netram em regides especfficas da pele, causando rea-
cOes anafilactOides localizadas. A histamina quando é
liberada localmente causa (1) vasodilatacaO, o que
provoca hiperemia imediata e (2) permeabilidade du-
mentada dos capilares, o que produz tumefacdO loca-
lizada da pele, em outros poucos minutos. Essas tu-
mefacOes sdb, comumente, chamadas de "boihas" de
urticaria (a pele fica "empolada"). A administrago
de medicamentos anti-histaminicos a uma pessoa, an-
tes da exposicab, impede esse quadro.

Febre do Feno. Na febre do feno, a reacdO alór-
geno-reagina ocorre no nariz. A histamina, em respos-
ta a essa reago produz dilatago vascular localizada,
corn o resultante aumento da pressaO capilar, o que
tambem provoca permeabilidade capilar aumentada.
Esses dois efeitos resultam em rapida passagem de li-
quids para os tecidos do nariz, e a mucosa:nasal fica
intumescida e secretora. Nessa situacff.o, igualmente
anterior, a administracaO previa de medicamentos an-
ti-histaminicos impede o desenvolvimento do quadro.

Asma. Na asma, a- reacao alergeno-reagina ocorre
nos bronquiolos pulmonares. Neste caso, o produto
mais lesivo que é liberado é a substrincia de accio lenta
da anafilaxia, produtora de espasmo do miisCulo liso
bronquiolar. Como conseqiiencia, a pessoa tern difi-
culdade respiratOria. Infelizmente, neste caso, a admi-
nistracaP próvia de medicamentos anti-histamlnicos
pouca influencia tern sobre o curso da asma, visto que
a histamina nab parece ser o fator principal no desen-
cadeamento dessa reago.

TEMAS PARA ESTUDO

1. 0 que a que se quer dizer por imunidade?
2. Como é que os antfgenos ativam o mecanismo da imuni-

dade?
3. Quais sao os dois tipos distintos de linfOcitos que desem.-

penham papas importantes no processo imune?
4. Qual e fungáb dos clones, de linfOcitos na determinagäo

da especificidade dos linfocitos sensibilizados e dos an-
ticorpos?

5. 0 que sEo os anticorpos e como sffo formados?
6. Como a que os anticorpos reagem com os antfgenos?
7. Quais sffo algumas das fungiies do sistema do comple-

mento?
8. Quais sEo os diversos tipos de celulas-T?
9. Descreva os mecanismos de destruicao, dos agentes inva-

sores pelas celulas-T citotOxicas.
10. 0 que se quer dizer corn tolefincia imune?
11. Como a que a vacinagEo a usada para proteger uma pes-

soa contra a doenca?
12. Faca distingEo entre os tipos de alergia que podem ocor-

rer em pessoas normais e os que so podem ocorrer em
pessoas "alergicas".
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Coagulaceio do Sangue,
Transfusao e Transplante

de Orgdos

Resumo

A coagulapio sangiiinea nab ocorre na circulacab normal. Contudo, quando urn vaso san-
gillneo 6 rompido e ha sangramento, forma-se urn coagulo — nas condigöes usuais — den-
tro de poucos minutos, no local da ruptura, que faz cessar esse sangramento. A coagula-
c •ab do sangue 6 o resultado de uma serie de reacöes quimicas, que envolvem, principal-
mente, grupo de enzimas plasmaticas especificas, chamadas de fatores de coagulactio. As
diferentes etapas do mecanismo da coagulacffo ao as seguintes:

1. A primeira etapa é a formacdo do ativador de protrombina Isso pode ocorrer como re-
sultado de dois mecanismos quimicos distintos que sab, respectivamente, (a) o meca-
nismo extrinseco e (b) o mecanismo intrinseco. 0 mecanismo extrinseco comeca corn
a ruptura do vaso sangiiineo e a exposigab conseqiiente do sangue aos tecidos rotos de
sua vizinhanca. Dois fatores. desses tecidos rotos, o fator tecidual e os fosfolipidios te-
ciduais, in ciam reacab no plasma sangilineo, que promove a reacab conjunta dos fato-
res V, VII e X, sob a influencia catalisadora dos ions calcio, para a formagffo do ativa-
dor de protrombina. 0 mecanismo intrinseco a desencadeado por traumatismo ao pro-
prio sangue, o 'clue determina uma serie de reacôes que envolvem os fatores V, VIII, IX,
X, XI e XII, bem como os Ions calcio, corn o produto final sendo tambem o ativador
de protrombina.

2. Uma vez que o ativador de protrombina tenha sido formado, transforma a protrombi-
na em trombina.

3. A trombina age como enzima, para transformar o fibrinogenio em filamentos de fibri-
na, que enredam os glObulos vermelhos e o plasma, para formar o codgulo propriamen-
te dito.

A qualquer tempo, 6 sempre formada pequena quantidade de trombina no sangue cir-
culante. Entretanto, uma outra substancia, a heparina, exerce seus potentes efeitos, a fim
de impedir a coagulacab provocada por essa trombina. Como resultado, na maioria das si-
tuacaes, nab ocorre coagulacab ate que concentracOes limiares de trombina tenham sido
formadas de modo abrupto, devido a ruptura de vaso ou de trauma grave ao sangue.

A transfusao de sangue de uma pessoa para outra esta sempre sob ameaca de dois tipos
de perigo: primeiro, o da coagulagio do sangue durante o prOprio processo da transfusao
e, segundo, o de reaceies imunes contra o sangue que . 6 transfundido por anticorpos no
sangue do recipiente. 0 problema da coagulacab do sangue 6 solucionado pela adicab de
ions citrato ao sangue que vai ser transfundido, no momento de sua colheita no doador.
Esses ions reagem com o calcio iOnico, presente no sangue do doador, transformando-o
em forma na-o4Onica e, sem os ions calcio, nab ocorrera coagulacab por muitas semanas,
se o sangue é conservado sob refrigeracab.

A maioria das reardes de transfusao que envolvem o mecanismo imune 6 causada por
dois sistemas distintos de antigenos, chamados aglutinOgenos, que existem na membrana
dos glObulos vermelhos: (1) o sistema A-B-0 e (2) o sistema Rh. No sistema A-B-0, exis-
tern quatro tipos diferentes de glObulos vermelhos: o tipo 0, o tipo A, o tipo B e o tipo
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AB. Se os sangues do doador e do recipiente nao sffo compativeis, a aglutinacdo dos glO-
bulos vermelhos tem alta probabilidade de ocorréncia ; devido a existência de anticorpos,
as aglutininas, no sangue do recipiente, e isso é seguido por hemOlise das celulas aglutina-
das, apOs algumas horas. No sistema Rh, as pessoas que possuem o fator Rh em seus g16-
bulos vermelhos sao ditas Rh positivas, enquanto as que nffo o possuem sab as Rh negati-
vas. Quando sangue Rh positivo e transfundido para pessoa Rh negativa, ocorre reacao de
transfus -do, semelhante a observada no sistema A-B-O, em especial se o recipiente foi pre-
viamente exposto ao sangue Rh positivo.

Quando um feto corn sangue Rh positivo se desenvolve no frtero de mae com sangue
Rh negativo, anticorpos anti-Rh, formados no organismo materno, sao ., corn muita fre-

transferidos para o feto, atraves da placenta, produzindo grande destruicffo dos
glObuloi vermelhos , do feto, causa da condicab chamada de eritroblastose. fetal

0 transplante de organs e de tecidos obedece, em suas linhas gerais, aos mesmos prin-
.cfpios que regem a transfusa-o de sangue..Contudo, um outro sistema . de antigenos — os
antigenos HLA — é especialmente importante na producffo de reac5es imunes contra o or-
gab transplantado, levando, quase sempre, a morte do Orga-o em menos de uma semana, a
nffo ser que sejam empregados medicamentos especificos na supressab do sistema imune.

HEMOSTASIA

A expresso hemostasia significa prevencffo da perda
de sangue. Sempre que urn vaso é rompido ou corta-
do, ocorre hemostasia pela atuacffo de seqtiéncia de
mecanismos diferentes, que incluem (1) o espasmo
vascular, (2) formacEo do tamp -So de plaquetas, (3)
coagulac -ao do sangue, e (4) crescimento de tecido fi-
broso na regidO do coagulo a fim de fechar o vaso de
modo permanente.

ESPASMO VASCULAR

Imediatamente apOs um vaso ser cortado ou rompido,
o trauma da parede desse vaso faz corn que o vaso
contraia; de modo instantaneo, reduz o fluxo sangiif-
neo do vaso roto. Quanto mais o vaso é traumatizado,
maior é o grau de espasmo; isso significa que um vaso
sangiiineo que a cortado por instrumento afiado san-
gra muito mais que urn vaso que e rompido por esma-
gamento. Esse espasmo vascular local perdura Tor ate
20 minutos a 1 hors, tempo usualmente suficiente pa-
ra que ocorra o desenvolvimento do tampffo de pla-
quetas e da coagulacffo do sangue.

FORMACAO DO TAMPAO DE
PLAQUETAS

O segundo evento na hemostasia é a tentativa das pla-
quetas em tampar o buraco no vaso. Para a compreen-
sffo de como isso acontece, é importante que, primei-
ro, entendamos a natureza das prOprias plaquetas.

As plaquetas s-go diminutos discos redondos ou
ovais, corn diametro da ordem de 2p. Sao fragmentos
de megacariOcitos, celulas sangtifneas da serie branca,
extremamente grandes, formadas na medula Ossea. Es-
ses megacariOcitos desintegram-se nas plaquetas en-
quanto ainda estffo no interior da medula &sea., libe-

rando essas plaquetas para o sangue. A concentracffo
normal das plaquetas no sangue circulante é da ordem
de 200.000 a 400.000 por milimetro

Mecanismo do Tampffo Plaquetario. 0 reparo
plaquetario dos buracos vasculares depende de diver-
sas funcOes importantes das prOprias plaquetas: quan-
do as plaquetas entram em contato corn uma superff-
cie molhdvel, como as fibras colagenas na parede vas-
cular, imediatamente comecam a inchar e a ficar gos-
mentas, de modo que ficarn acoladas as fibras colage-
nas e. as outras plaquetas. Tamhern liberam grandes
quantidades de ADP e esse ADP, por sua vez, atua so-
bre as plaquetas vizinhas, ativando-as, e a adesividade
dessas plaquetas adicionais faz corn que se fixem as
plaquetas que foram ativadas inicialmente. Por esse
mecanismo, grande amen) de plaquetas fica acumu-
lado, formando urn tampdo de plaquetas. Se o buraco
ou o rasgo do vaso é pequeno, o tampaO de plaque-
tas pode, por si mesmo, parar por completo a perda
de sangue, mas caso a lesffo seja muito extensa, é ne-
cessario um coagulo lo de sangue, alem do tampab de
plaquetas, para fazer parar o sangramento.

0 mecanismo de tamponamento pelas plaquetas é
extremamente importante para o fechamento das rup-
turas diminutas, nos vasos sangiiineos de menor cali-
bre, que ocorrem centenas de vezes a cada dia. Por-
tanto, uma pessoa que possua urn niimero muito pe-
queno de plaquetas desenvolve, em termos literais,
centenas de pequenas areas hemorrägicas por baixo de
sua pele e por todos os seus tecidos internos, o que
na-o acontece na pessoa normal.

COAGULACAO NO VASO. ROTO

terceiro mecanismo para a hemostasia é a forma-
go do coagulo de sangue. Esse coagulo comeca a se
formar em cerca de 15 a 20 segundos, nos casos em
que o trauma da parede vascular tenha sido muito in-
tenso, ou dentro de 1 a 2 minutos, quando nab tiver
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Segundo, o ativador de protrombina catalisa a con-
versao da protrombina em trombina.

Terceiro, a trombina atua como enzima .para con-
verter o fibrinogenio em filamentos de fibrina, que
enreda os glObulos vermelhos e o plasma, para formar
o prOprio coagulo.

Vamos, inicialmente, discutir as duas 61timas des-
sas etapas — isto é, as que sao as responsaveis pela for-
maga) do prOprio coagulo, comegando coin a conver-
sao de protrombina em trombina; em seguida voltare-
mos a etapa inicial do processo de coagulago, que le-
va a formago do ativador de protrombina.

CONVERSA0 DA PROTROMBINA
EM TROMBINA

3. Aparecimento 5. Retracao do
de fibrina coagulo

'Figura 26-1. Estigios no desenvolvimento e na retragffo do
coagulo, apes ruptura de urn vase sangilineo. (Redesenhado
de Seegers e Sharp: Hemostatic Agents, SPringfield, Ill, Char-
les C. Thomas.)

sido. Substancias ativadoras, corn origem na .parede
vascular traumatizada e nas plaquetas e nas proteinas
plasmaticas aderentes ao colageno da parede vascular
trainnatizada, desencadeiam o processo da coagula-
go. Os eventos fisicos desse processo sao representa-
dos na Fig. 26-1, enquanto os eventos quimicos seal)
discutidos, em detalhe, adiante.

Dentro de 3 a 6 minutos apes a lesao do vaso, toda
a extremidade seccionada ou rompida do vaso esta
cheia pelo coagulo. Apes periodo• de 20 minutos a
uma hora, ocorre retrago do coagulo: isso fecha o va-
lo aindamais.

ORGANIZACAO FIBROSA DO
COAGULO SANGUINEO

Uma vez que o coagulo sangilineo se tenha formado,
6, em geral, invadido por fthroblAstos que, subseqiien-
temente, forma tecido fibroso por todo o coagulo.
Esse processo, dentro de algumas horas apes o
lo se ter formado, e o fechamento fibroso da lesao
vascular) sao completados dentro de, aproximada-
mente, 7 a 10 dias.

Mecanismo da Coagulacbo Sanguinea

Quase todos os pesquisadores'em coagulacdo sangiii-
nea estdo de, acordo em que a coagulacdo ocorre em
tres estagios essenciais:

Primeiro, uma substancia chamada de ativador da
protrombina é formada em resposta a ruptura do vaso
ou lesao do prOprio sangue.

ApOs ter sido formado o ativador de protrombina, co-
mo resultado da ruptura de, urn vaso,. ou de lesao do
prOpriO sangue, esse ativador provoca a conversao da
protrombina em trombina, o que, por sua vez, causa a
polimerizaga-o de moleculas de fibrinogenio, do que
resulta a formago de filamentos de fibrina, tudo
ocorrendo dentro de 10 a 15* segundos.

A protrombina d uma proteina plasmatica, corn
peso molecular de 68.700. t uma iiroteina instavel,
que pode se fracionar em componentes menores, urn
dos quais é a trombina, com peso molecular de
33.700, quase que exatamente metade do da pro-
trombina.

A protrombina é formada continuamente pelo fi-
gado e, caso o figado deixe de produzi-la, dentro de
24 horas sua concentraga-o no sangue fica insuflciente
para garantir a coagulaga-o normal do sangue. 0 figa-
do necessita de vitamina K para formar a protrombi-
na; como resultado, tanto a deficiéncia de vitamina K
como a doenga hepatica que impega a formago nor-
mal de protrombina podem,muitas vezes, reduzirtanto
o teor de protrombina que o resultado seja a tendên-
cia ao sangramento.

Efeito do Ativador de Protrombina na Formacdo
da Trombina, a Partir da Protrombina. A Fig. 26-2
apresenta a conversao da protrombina em trombina,
sob a influéncia do ativador de protrombina e dos
ions calcio. A intensidade dessa formagao de trombi-

Ativador de protrombina --o- Ca
extrinseco ou intrInseco

Fator de estabilizacao
de fibrina

Figura 26-2. Esquema para a conversao de protrombina em
trombina, coin a polimerizagffo do fibrinogenio, para formar
os filamentos de fibrina.
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na, a partir da protrombina, é quase que diretamente
proporcional a quantidade existente de ativador de
protrombina que é, por sua vez, aproximadamente
proporcional ao grau do trauma sofrido pela parede
vascular ou pelo sangue. E a rapidez do processo de
coagulacao é proporcional a quantidade de trombina
que é formada.

CONVERSA0 DE FIBRINOGENIO EM
FIBRINA — FORMACÃO DO COAGULO

Fibrinogénio. uma protefna de peso molecular
muito elevado (340.000), formada em sua maior par-
te, se rid° toda, no ffgado. A doenca hepatica, ocasio-
nalmente, reduz a concentrago do fibrinogênio cir-
culante, como pode fazer corn a de protrombina, co-
mo foi mencionado antes.

Acdo da Trombina sobre o Fibrinogénio para For-
mar Fibrina. A trombina é uma enzima proteica,
corn capacidade proteolitica. Atua sobre o fibrinoges

-nio, clivando dois pequenos peptfdios. Isso produz
uma molecula ativada, chamada de monennero da fi-
brina, possuidora da capacidade automatics de se po-
limerizar corn outras moleculas de monOmero de fi-
brina. Como resultado, dentro de segundos, muitas
moleculas de monOmeros de fibrina combinam-se pa-
ra format longos filamentos de fibrina, que-vao cons-
tituir o reticulo do coagulo. Entffo, um outro fator
plasmatic°, do grupo das globulinas, o fator de estabi-
lizaciio da fibrina, atua tambem como enzima, para
fortalecer as ligacties entre as moleculas dos monOme-
ros de fibrina, ao mesmo tempo que produz ligacaes
entre as cadeias polimericas vizinhas. Isso fortalece
muito os filamentos de fibrina.

Coagulo Sangtifneo. 0 coagulo é formado pela
riialha dos filamentos de fibrina, dispostos em todas
as direciies, corn os glObulos vermelhos, as plaquetas e
ate o prOprio plasma, enredados nela. Os filamentos
de fibrina aderem as superffcies lesadas dos vasos san-
giifneos; em conseqiiacia, o coagulo sangiifneo impe-
de a perda de sangue..

I nick) da Coagulac'äo: Formacao do
Ativador de Protrombina

Agora que ja discutimos o processo prOprio da coagu-
lacdo,. podemos retornar aos mecanismos mais corn-
plexos que desencadeiam o processo da coagulacao. A
coagulacffo pode ser iniciada por (1) trauma dos teci-
dos, (2) trauma do sangue, ou (3) contato do sangue
corn sub stãncias especiais, como o colageno situado
por fora do endotelio vascular. Cads uma dessas situa-
vies produz a formacao do ativador de protrombina,
que desencadeia o processo de coagulacao.

Existem dois modos basicos para a formacao do
ativador de protrombina: (1) pela via extrinseca, que
comeca corn o trauma ao vaso sangUlneo e o tecido

por fora desse vaso, e (2) pela via intrinseca, que co-
meca corn o trauma do prOprio sangue.

MECANISMO EXTRINSECO
DA COAGULA00

O mecanismo extrfnseco para o infcio da formago
do ativador de protrombina comeca corn o sangue en-
trando em contato corn as paredes rotas dos vasos, ou
corn outros tecidos traumatizados, e ocorre segundo
as etapas representadas na Fig. 26-3:

1. Liberaceio do Fator Tecidual e dos Fosfolipidios
Teciduais. Os tecidos traumatizados liberam dois
fatores que poem em marcha o processo da coagu-
lacao. sac) o (a) fator tecidual, que é uma enzima
ou mistura de enzimas de nä° proteolitica e (b)
fosfolipidios, em sua maioria, representados por
fosfolipidios da membrana celular.

2. Converseio dos fatores de coagulacao proteicos pre-
sentes no plasma, para a formacao do ativador de
protrombina. 0 fator tecidual e os fosfolipidios
teciduais, liberados na primeira etapa, reagem corn
fatores de coagulaceio proteicos, presentes no plas-
ma e chamados de fator V, fator VII e fator X. 0
produto dessa reagffo é o ativador de protrombina.

Como ja foi discutido, o ativador de protrombina
provoca a conversffo de protrombina em trombina, e
urn completo coagulo sangtifneo pode ser formado
dentro dos prOximos 10 a 15 segundos. Dessa forma,
sempre que urn vaso sangiifneo é rompido, o trauma
da parede desse mesmo vaso pode desencadear o pro-
cesso de coagulacao, o que faz cessar o sángramento.

MECANISMO INTRINSECO DA
COAGULAgAo

0 segundo mecanismo para o infcio de formacao do
ativador de protrombina e, portanto, do processo de
coagulacao, comeca corn o trauma do prOprio sangue
e continua pela serie de reacOes em cascata, mostrada
na Fig. 26-4.

Neste caso, de novo, diversos fatores de coagulacao
proteicos, presentes no plasma, estä° envolvidos: o
fator V, o fator VIII, o fator IX, o fator X, o fator XI
e o fator XII. Lesä° de praticamente todo e qualquer
tipo do sangue, ou o contato do sangue corn colageno
ativa urn ou mais de um desses fatores, que, por sua
vez, ativa o seguinte, e assim sucessivamente, ate que,.
por o resultado seja a formacao do ativador de
protrombina. E, como acontece para o mecanismo ex-
trfnseco da coagulacao, esse ativador de protrombina
desencadeia o processo da coagulacao. Deve ser nota-
do, de modo especial, na Fig. 26-4, o papel impor-
tante desempenhado pelas plaquetas no mecanismo
intrinseco, fornecendo os fosfolipidios para a reap),
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o desencadeamento da coagulacffo san-
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Figura 26-4. Mecanismo intrinseco para o desencadeamento da coagulacdo sangiiinea.
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fungo que n-go é exigida das plaquetas pelo mecanis-
mo extrinseco.

PAPEL DOS IONS CALCIO NOS
MECANISMOS INTRINSECOS E
EXTRI-NSECOS

Exceto pelas duas primeiras etapas do mecanismo in-
trinseco, os ions calcio sao necessarios para a promo-
cffo de todas as reacOes dos dois mecanismos de coa-
gulago. Por conseguinte, na ausencia dos ions calcio,
naO vai ocorrer a coagulago do sangue. Felizmente,
no organismo vivo, a concentrago do ion ado, ape-
nas em raras situacties, cai a valor suficientemente bai-
xo para afetar, de forma significativa, a cinetica da
coagulacab sangiiinea.

DESENCADEAMENTO DA COAGULACÃO
SANGUINEA: UM RESUMO

A partir dos esquemas acima, para os mecanismos ex-
trinseco e intrinseco de desencadeamento do prom-
so de coagulaca-o, pode ser notado que essa coagula-
cab pode ser iniciada, apOs a ruptura dos vasos, pelos
dois mecanismos. 0 fator tecidual e os fosfolipidios
dos tecidos ativam o mecanismo extrinseco, enquanto
que o contato do fator XII e as plaquetas corn o cola-
geno da parede vascular ativa o intrinseco. Como con-
traste, quando o sangue é removido do corpo e man-
tidO em tubo de ensaio, apenas o mecanismo intrinse-
co e o responsavel pela coagulaca-o.

Diferenca especialmente importante entre os meca-
nismos extrinseco e intrinseco é a de que o mecanis-
mo extrinseco é de natureza explosiva: uma vez tendo
sido desencadeado, a velocidade de seu desenvolvi-
mento so 6 limitada pela quantidade disponivel do fa-
tor tecidual e dos fosfolipidios teeiduais, liberada pe-
los tecidos traumatizados, e dos fatores X, VII e V no
sangue. Corn trauma grave dos tecidos, a coagulacffo
pode ocorrer dentro de periodo extremamente curto,
de ate 15 segundos. Por outro lado, o mecanismo in-
trinseco tern desenvolvimento bem mais lento, neces-
sitando, na inaioria dos casos, de ate 1 a 3 minutos
para todo o processo da coagulaca-o.

Prevenc-ao da Coagulac"So do Sangue
no Sistema Vascular Normal

Obviamente, é importante que o sangue nab coagule
na circulacab normal. Felizmente, diversos e impor-
tantes mecanismos anticoagulantes impedem que isso
ocorra. Os três mais importantes sao os seguintes:

Fatores da Superficie Endotelial. Provavelmente,
o fator mais importante para a prevencifo da coagula-
cab no sistema vascular normal seja .a natureza do re-
vestimento endotelial dos prOprios vasos sangiiineos.

As celulas endoteliais sob extremamente lisas, o que
impede a ativago por contato do sistema de coagula-
cab. Mas, talvez de maior importancia, seja a existen-
cia de delgada camada molecular de proteina com car-
gas negativas, adsorvida superficie interna do endo-
telio, o que repele os fatores de coagulacab, igualmen-
te proteicos corn carga negativa, e as plaquetas. Isso
tambem impede o inicio da coagulago. Entretanto,
quando a parede endotelial é lesada, esses dois meca-
nismos protetores sao perdidos, e a coagulago come-
ca imediatamente.

Co-Fator Antitrombina-Heparina. Urn dos mais
importantes anticoagulantes do sangue é uma protei-
na chamada de co-fator antitrombina-heparina. Quan-
do apenas pequena quantidade de trombina 6 forma-
da, antes mesmo que possa fazer com que se forme
urn coagulo, essa trombina reage corn o co-fator anti-
trombina-heparina, que, primeiro, impede o efeito da
trombina sobre o fibrinogenio e, depois, dentro dos
prOximos 12 a 20 minutos, inativa a trombina fixada.
Portanto, é apenas quando a intensidade da formago
de trombina ultrapassa determinado limiar crftico que
vai ocorrer coagulaca-o.

Heparin. Pequenas quantidades de heparina, urn
potente anticoagulante, estab presentes normalmente
no sangue. A heparina é urn polissacaridio conjugado,
encontrado no citoplasma de muito g tipos de celulas,
ate mesmo no citoplasma de animais unicelulares.
Quantidades especialmente grandes de heparina sao
formadas pelos mastOcitos basofflicos, localizados no
tecido conjuntivo pericapilar de todo o corpo, o que
permite a difusab da heparina para o sistema circula-
tOrio. As celulas basOfilas do sangue, que parecem ser
funcionalmente quase que iddnticas aos mastOcitos,
tambem liberam heparina no plasma.

Os mastOcitos sao particularmente abundantes nos
tecidos que circundam os capilares pulmonares e, em
menor grau, os capilares hepaticos. E facil de compre-
ender por que grandes quantidades de heparina po-
dem ser necessarias nessas areas, visto que os capilares
do ffgado e dos pulmOes recebem muitos coagulos
embOlicos formados no sangue venoso de fluxo bas-
tante lento; formacffo de heparina em quantidades
adequadas impediria o crescimento adicional desses
coagulos.

Mecanismo de *do da Heparin. A heparina im-
pede a coagulagab do sangue quase que inteiramente
por combinar corn o co-fator antitrombina-heparina,
o que faz corn que else co-fator reaja 1.000 vezes
mais rapidamente corn a trombina, do que o faria em
condicOes normais. Por conseguinte, em presenca de
excesso de heparina, a remocab de trombina do san-
gue circulante ocorre de forma quase instantanea. Es-
se complexo de heparina e de co-fator antitrombina-
heparina tambem reage, de modo semelhante, corn di-
versos outros fatores ativados de coagulacffo, dos me-
canismos extrinsecos e intrinsecos, o que provoca a
inativacab de suas funcöes proteoliticas (e coagulan-
tes).
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grandes quantidades de heparina, embora isso nab seja
muito pratico para a maioria das transfusOes. Pelo
conträrio, o procedimento usual é o da remocffo dos
ions calcio do sangue que esta sendo recolhidO. Como
foi discutido acima, os ions calcio sffo necessarios pa-
ra a promocab da maioria das etapas do processo de
coagulacao. 0 metodo mais comum para remocab
do calcio é pela adicao de ions citrato ou de ions oxa:.
lato. Os ions citrato reagem corn os de calcio, forman-
do citrato de calcio, que é urn sal soliwel, mas nao
ionizado, o que, obviamente, impede a ocorrencia
posterior da coagulacao. 0 oxalato combing corn o
calcio, formando oxalato de calcio que precipita, o
que tambem impede a coagulacao.

. Quando esse sangue vai ser usado na transfusao, o
citrato é usado em lugar do oxalato, visto que o reci-.
piente pode metabolizar esse citrato, removendo-o do
sangue transfundido, enquanto que o oxalato a extre-
mamente tOxico. Apes a metabolizagab do citrato, o
sangue volta a coagular normalmente.

Condicbes que Provocam Sangramento
Excessive nos Seres Humanos

0 sangramento excbssivo pode ser o resultado de defi-
ciencia de qualquer um dos diversos fatores de coagu-
lacao. Contudo, a defici6ncia de alguns deles tem
maior probabilidade de provocar tend6ncias ao san-
gramento de importancia clinica, entre as quais mere-
cem destaque as seguintes.

Hemofilia. A hemofilia é o resultado da falta
genêtica dos fatores VIII, It ou X no sangue. (Cerca
de 85% dos pacientes tem falta do fator VIII.) Muitas
pessoas portadoras de hemofilia morrem na primeira
infancia por sangramento que nao cessa. Entretanto,
se uma pessoa corn hemofilia recebe transfusao de
plasma normal, o que fornecera o fator que falta, o
sangue tera coagulacao normal por alguns dias. Esse é
o. in6todo para tratamento dos episOdios de sangra-
mento nao coritrolado nesses . pacientes. De igual mo-
do, o tratamento corn fatores purificados de coagula-
cao (como, por exemplo, o fator usado, de
.forma profilatica, na prevencao das crises de sangra-
mento.

, Trombocitopenia. Trombocitopenia significa fal-
ta do namero adequado de plaquetas no sangue cir-
ctilante. Essa.  na maioria das vezes, a causada
por anticorpos contra as plaquetas, que as atacam e
destroem. Assim, a uma das "doer-19as auto-imunes".
Ocasionalmente, contudo, pode ser causada por toxi-
nas i-rnedicamentos ou outras substâncias quimibas.

paciente corn trombocitopenia apresenta, usual-
*nth, grande nitmero de diminutas hemorragias, tan
tana pele quanto nos tecidos profundos, visto que o
metodo do tarripffo plaquetario para o reparo de pe-
quenos pontos de sangramento nos vasos fica defici-
entei . As hemorragias cutâneas produzem manchas
Urptireas por toda a superficie do corpo, geralmente,

corn :diametros de 0,5 a 1,0 cm. Essa tendencia ao
sangramento pode ser interrompida por perio'dos de
alguns ,dias pela transfusao de sangue fresco total para
esses pacientes ou pela transfusao de' plaquetas isola-
das, embora esses dois metodos sejam de dificil exe-
cucab. •

Sangramento em Pessoas com Doenca Hepatica ou
corn Falta . de Vitamina K. Na doenca hepatica, ou
quando a vitamina K nao esta disponivel para o figa-
dO, varios. fatores de coagulacao deixam de ser sinteti-
zados, em especial, a protrombina e os fatores VII, IX
e X Portanto, qualquer doenca hepatica grave tern
grande possibilidade de causar tendência grave ao san-
gramento.

Prevencao da Coagulacão no
Sangue Removido do Corpo

Quando o sangue é recolhido para uma transfusao, é
necessario que seja impedido de coagular. Isso pode
ser conseguido, durante algumas horas, pela adicao de

PROVAS PARA A COAGULAQA0
SANGUINEA

Tempo de Sangramento. Quando um objeto pon-
tiagudo 6 usado para produzir pequena picada na pon-
ta de um dedo ou no lobulo da orelha, o sangramento
perdura, normalmente, por 3 a 6 minutos.

Tempo de Coagulacdo. Urn metodo de largo em-
prego para a determinago do tempo de cowing() e
o de coletar sangue em tubo de ensaio quimicamente
limpo, invertendo e endireitando esse tubo, depois de
arroihado, alternadamente, ate que o sangue coagule.
Por esse metodo, o tempo normal de coagulacao fica
compreendido entre 5 e 8 minutos.

Tempo de Protrombina. Urn teste que visa deter-
mina'. a quantidade de protrombina no sangue é reali-
zado a partir de sangue que foi tornado -incoagulavel
com oxalato, que precipita o calcio Em segui-
da, grande quantidade de .calcio, extrato de tecido, fa-
tor V e fator VII sac) subitamente misturados corn o
sangue que vai ser testado. 0 Unico fator adicional,
necessario a formago de trombina, que nao 6 juntado
ao sangue e a protrombina. Como resultado, o tempo
necessario para que o sangue coagule vai depender da
quantidade de protrombina que ja esteja presente no
sangue. Quanto mais tempo for necessario, menor se-
ra a quantidade de protrombina disponivel. 0 tempo
normal de protrombina é de aproximadamente 12 se-
gundos — isto e, esse é o tempo necessario para o apa-
recimento do coagulo, apes sido feita a mistura.
Se o tempo de protrombina é da ordem de 20 a 30 se-
gundos, a pessoa pode ser considerada como urn san-
grador.

As quantidades de fator V, de fator VII e dos du-
tros diferentes fatores que participam da coagulacao
do sangue podem ser dosadas por metodos semelhan-
tes.
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Quadro 26-1. Grupos Sangiiineos e seus
Aglutinergenos e Aglutininas Correspondentes

Grupos
sangiiineos Ag,lutinogenios Aglutininas

0 Anti-A
e

Anti-B
A A Anti-B

AB A e B
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TRANSFUSAO

Muitas vezes, uma pessoa perde tanto sangue que, pa-
ra salvar sua vida, é necessario que receba transfusáb
de sangue novo imediatamente. Em outras situacOes,
•sa° feitas transfugies para o tratamento da anemia ou
de qualquer outra deficiencia sangiiinea, como a he-
mofilia  a trombocitopenia. Infelizmente, o sangue
das diferentes pessoas nff° é exatamente idêntico, e a
falha de transfundir o tipo adequado de sangue é ca-
paz de provocar a morte do recipiente. Por esta razffo,

muito importante que seja bem.entendida a fisiolo-
gia da tipagem do .sangue e da compatibilizacffo do
sangue, antes que seja realizada a transfusffo.

A razab principal pela qual o sangue de uma pessoa
pode nab ser adequado para outra é o fato de que o
recipiente pode ser imune a algumas das proteinas dos
globulos sangiiineos do doador. Os anticorpos do san-
gue do recipiente podem causar a aglutinaceib e hem&
lise das celulas injetadas, o que oclui alguns vasos e
bera grande quantidade de hemoglobina na circula-
cffo. •

Grupos Sangiiineos 0-A-B

0

A

B

AB

Figura 26-5. Aglutinacffo de determinados globulos e falta de
aglutinacffo em outros, no processo da tipagem do , sangue (ver
texto).

mostrado no Quadro 26-1, na dependdncia da presen-
ca ou ausencia dos dois aglutinOgenos.

Quando nem o aglutinOgeno A nem o.B estab pre-
sentes, o grupo sangilineo e ogrupo 0.

Quando apenas o aglutinOgeno A esta presente, o
sangue é do grupo A.

Quando apenas o. aglutinOgeno tipo esta presen-
te, o sangue 6 do grupo B.

Quando . tanto o aglutinOgeno tipo A quando o
aglutimigeno tipo B estXo presentes, o sangue é do
grupo AB.

Aglutininas. Quando o aglutinOgeno tipo A nab
estii presente nos globulos vermelhos de uma pessoa,
anticorpos, conhecidos como aglutininas "anti-A", de-
senvolvem-se em seu plasma. De igual modo, quando
os globulos vermelhos nab contem o aglutinOgeno B,
existem aglutininas "anti-B" em seu plasma.

Assim, fazendo referéncia ao Quadro 26-1, sera
observado que o,sangue do grupo 0, embora nab con-
tenha qualquer aglutinOgeno, contem as aglutininas
anti-A e anti-B.

O sangue do grupo A contem o aglutinOgeno A e
as aglutininas anti-B.

O sangue do grupo B contem o aglutinOgeno tipo
B e as aglutininas anti-A.

O sangue do. grupo AB contem os agluthiOgenos A
e B, mas n'do contem qualquer aglutinina.

Tipagem do Sangue. Antes de ser efetuada uma
transfusffo, 0 necessario que seja determinado o grupo
sangUineo, tanto do sangue do doador como do re-
ceptor, de modo que os sangues sejam compativeis.

O metodo usual para a tipagem do sangue é a tec-
nica da lamina, mostrada na Fig. 26-5. Nessa tecnica,
uma gota de sangue 0 coletada da pessoa que deve ser
tipada. Essa amostra e diluida cerca de 50 vezes corn
solugao salina, para que seja obtida uma suspensffo de
globulos vermelhos. Duas gotas dessa suspensifo sat)
colocadas separadamente sobre lamina de microsc6-

Antigenos A e 13 — AglutinOgenos. Dois antige-
nos diferentes mas relacionados — o tipo A e o tipo B
— ocorrem nas membranas dos globulos vermelhos
das pessoas. Pelo modo como esses antigenos sa° her-
dados, uma pessoa pode ter em seus globulos ou ne-
nhum deles, ou apenas urn deles, ou os dois ao mesmo
tempo.

CP1110 sera discutido adiante, alguns sangues tam-
bem contem potentes anticorpos, que reagem especi-
ficamente corn o antigen° tipo A ou o antigen° tipo

) B das membranas dos globulos vermelhos: sab as aglu-
tininas, e causam aglutinac-do e hemOlise. Visto que a
presenca dos antigenos tipo A e tipo B nos globulos
os tornam suscetiveis de aglutinacff.o, esses antigenos
sffo chamados de aglutinergenos.

Os Quatro Grupos Principals 0-A-B. Ao se trans-
fundir o sangue de uma pessoa para outra, os sangues
dos doadores e dos receptores sao, nonnalmente, clas-
sificados em quatro gupos principais 0-A-B, como
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pio e uma gota de soro com aglutinina anti-A é adicio-
nada a uma das gotas, enquanto que uma gota de soro
com aglutinina anti-B a adicionada a outra. ApOs dei-
xar por alguns minutos para que ocorra a reacao de
aglutinacao, a lamina é observada ao microscOpio, a
fin de ser determinado se houve ou nao a aglutinaca°
dos glObulos. Caso tenha ocorrido, a sinal de que hou-
ve reacao imune entre o soro e os glObulos.

O Quadro 26-2 mostra as reacOes que podem ocor-
rer corn cada urn dos quatro grupos de sangue, pelo
seguinte;

Os glObulos vermelhos do grupo 0 nao possuent
aglutinOgenos e, portanto, nao sao aglutinados pelo
soro anti-A ou pelo soro anti-B.

O sangue do grupo A possui aglutinOgenos •A e,
portanto, a aglutinado pelas aglutininas anti-A.

O sangue •tipo B possui aglutinOgenos B e é agluti-
nado por aglutininas anti-B.

O sangue do grupo AB possui aglutinOgenos A e B
e 6 aglutinado pelas aglutininas,anti-A e anti-B.

Tipos Sangiiineos Rh

Alem dos . grupos sangtifneos do sistema 0-A-B, varios
outros sistemas podem ser importantes na trans-
fusao sangillnea e, de todos, o de maior impor-
tancia 6 o sistema Rh. A principal diferenca entre o
sistema O-A-B e o sistema Rh é a seguinte: no sistema
O-A-B, as aglutininas responsaveis pela producao das
rendes de transfusa° sao formadas espontaneamente,
enquanto que, no sistema_Rh Los a.nticorpos anti-Rh
quase que nunca ocorrem de forma esporictilia. Pero
contrarro, as pessoas devem, primeiro, softer exposi-

_ jc:• jnactca ao fator Rh usualmente_por transfusab,
antes que possum formar aglutminas em quantidade
suficteritTpara causar rend° de transfusffo sigrufica-

vrA%..M

Quadro 26-2. Tipagem do Sangue. — Mostrando a
Aglutinacrio dos GlObulos dos Div ersos Grupos

corn Aglutininas Anti-A e Anti-B

Soro

Anti-A Anti-B

Hemoglobina liberada por eritrOcitos

Tampa() de
hemoglobina

Figura 26-6. Mecanismo das reagOes de transfusdo, causadas
por sangue incompativel.

naca° deles, 6 Rh positiva. Uma pessoa que nao possua
os antigenos Rh C, D E 6 Rh negativa.

Resposta Imune Rh. Formacdo das Aglutininas
Anti-Rh. Quando os glObulos vermelhos que con-
tern fator Rh sac) injetados em pessoa Rh negativa, as
aglutininas anti-Rh desenvolvem-se muito lentamerite,
corn concentrago maxima ocorrendo dentro de 2 a 4.
meses depois. Essa resposta imune ocorre corn maior
intensidade em certas pessoas que em outras. Por ex-
posicties mtiltiplas ao fator Rh, a pessoa Rh negativa
torna-se eventualmente muito "sensibilizada" a esse
fator Rh, e, a partir dal, apresentard reaca° de trans-
fusa° grave, sempre que receber trandusao de sangue
Rh positivo.

Eritroblastose Fetal. A eritroblastose.fetal 6 uma
doenca do feto e do recem-nascido, caracterizada pela
destruicao progressiva de seu sangue.

Essa doenca ocorre em criancas cuja mae 6 Rh ne-
gativa e o pai 6 Rh positivo. Se a crianca herdou a ca-
racteristica Rh positiva de seu pai, a mae tern grande

• ossibilidade de vir a ficar imunizada contra o sangue
Rh positivo de seu filho. Isso é verdade, principalmen-
te, quando a mae teve varios filhos Rh positivos segui-
dos. Uma "vez que a mae tenha ficado imunizada con-
tra o fator Rh, aglutininas anti-Rh, formadas pelo sis-
tema imune da mae, difundem atraves da placenta,
ate o sangue do feto, comecando a destruir seus glO-
bulos vermelhos. Em muitds casos, isso provoca a
morte do feto antes de seu nascimento, em outras o
feto nasce extremamente anemic°, devido a destrui-
go de seus glObulos vermelhos. Por outro lado, a
crianca, ao nascer, apresenta-se intensamente icte.rica,
o que significa que sua pele tern coloracao amarelo
intensa, visto que o sistema de macrOfagos converte a
hemoglobina liberada dos glObulos vermelhos destrul-

iiva.
Antigenos Rh — "Rh Positivo" e "Rh Negati-

vo". Existem,WRok comuns de antigenos Rh, ca-
da um deles send° cfignado de fator Rh; mas apenas
tres — os antigenos Rh C, D e E — sao suficientemen-
te antigénicos para produzir formacaO significativa de
anticorpos anti-Rh, capazes de produzir reaca° de
transfusao. Portanto, diz-se que qualquer pessoa que
possua urn desses trés antigenos, ou qualquer combi-

EritrOcitos

0
A
B

AB
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dos em pigmento amarelo que colore
a pele.

0 tratamento para recem-nascido icterico e and-
rnico 6 a substituicab de seu sangue por sangue Rh ne-
gativo, que nab possui as aglutininas anti-Rh. De ou-
.tro modo, a muito alta a probabilidade de morte do
nascituro.

Tecnica para a Transfusgo

A tecnica usual para a transfusao 6 a colheitado san-
gue de Um doador em recipiente esteril, onde exista.
solucab de citrato. 0 citrato deioniza o calcio, de mo-
do que o sangue permanece sem coagular. Esse sangue
pode ser conservado durante varias semanas a 4°C,
ate que. seja necessario. Por outro lado, o sangue fres-
co pode ser transfundido, usando-se heparina como an-
ticoagulante.

erni5lise dos GlObulos Vermelhos apOs Reap:les
de Transfudo. Quando ocorre reacab antigeno-anti-
corpo envolvendo urn dos grupos sangiiIneos, o efeito
mais comum e a aglutinaceio dos globulos vermelhos.
Grumos . de células aglutinadas, entab, cornecam a fi-
car retidos. nos pequenos capilares de todo o corpo,
como 6, mostrado na Fig. 26-6. Durante period() de
horas, essas celulas se rompem, liberando seu conteir-
dto-delular principalmente, a hemoglobina — para o
sarigue. Portanto, o resultado final da reacao de trans-
fudo 6 quase sempre o de liberar grandes quantidades
de hemoglobina no sangue circulante. Algumas vezes,
a wag() antigeno-auticorpo a tab intensa que chega a
causar a hemblise direta dos •glObulos vermelhos, sem
provocar, primeiro, sua aglutinacffo; essa hemOlise di-
reta ocorre dentro de minutos, ao inves de horas.

Bloqueio Renal Agudo ApOs ReacOes de Transfu-
do. A grande quantidade de hemoglobina circulan-
te, apOs rea0o de transfusab, pode, muitas vezes, pro-
vocar urn bloqueio renal agudo, o que pode causar,
em muitos casos, a morte dentro de uma semana a 12
dias, como resultado de uremia.

0 bloqueio renal 6 causado, principalmente, pelo
tamponamento dos tfibulos renais por hemoglobina,
como 6 representado na parte inferior da Fig. 26-6.
Quando a hemoglobina 6 filtrada no glornerulo para
atingir os ttbulos renais, esta na forma solfivel. Con-
tudo, a medida que grandes quantidades de lfquidos
sao reabsorvidas pelos tfibulos para o sangue, ocorre
desmesurada concentracab da hemoglobina, o que faz
corn que precipite. Conseqiientemente, os ttibulos  fi-
cam ocluidos corn hemoglobina, o que provoca insufi-
ciencia renal aguda.

TRANSPLANTE DE TECIDOS
E DE ORGAOS

Nesta epoca moderna da cirurgia-, tern sido realizadas
muitas tentativas de transplantar tecidos e organs de
uma pessoa a outra, ocasionalmente, de um ani-
mal inferior para urn ser humano. A maior parte das
proteinas antigenicas dos globulos vermelhos, produ-
toras de reacties de transfudo, alem de muitas outras,
tambem esti() presentes em outras celulas. Como con-
seqtiência, qualquer celula estranha transplantada pa-
ra urn recipiente pode provocar reacOes e respostas
imunes. Em outras palavra s, a maior parte dos recipi-
entes 6 do capaz de resistir a invasao por celulas de
outra pessoa como de resistir a invado por bacterial.

No caso de transplante de uma pessoa para outra,
exceto quando é empregada terapeutica medicamen-
tosa especial, ocorrem quase sempre reacOes imunes
causando a morte de todas as celulas do transplante
dentro de 3 a 10 semanas apOs o transplante. Esse
processo é a "rejeigo" do transplante. .

Transplante de gemeo identico para o outro é a ex-
cego, visto que esse tipo de transplante 6, quase sem-
pre, bem-sucedido, sem qualquer terapOutica medica-
mentOsa especial. A raz -So para isso é que as proteins
antigenicas dos dois gemeos identicos sffo determina-
das por genes tambem identicos, derivados, originaria-
mente, de um. Ovulo fecundado

Alguns dos diversos tecidos e organs que tern sido
transplantados incluem pele, rim, coracäb, figado, te-
cido glandular, medula &sea e pulmao. Quando pro-
cedimentos especiais sao utilizados para impedir as
reacöes de anticorpos que produzem a rejeicab, os
transplarites de rim tern sido bem-sucedidos pot mais
de 10 anos, e os de figado e de coracffo por periodos
de 1 a 8 anos.

Procedimentos para Impedir a
Rejeiclo do Tecido
Transplantado

Tipagem de Tecido. Do mesmo modo como os
globulos vermelhos podem ser tipados para prevenir
as reacOes entre recipiente e doador, tambem a possi-
vel a "tipagem" de tecidos, a fim de ajiidar a prevenir
a rejeicab do transplante, embora, ate o presente, esse
procedimento tenha tido sucesso significativamente
menor do que o da tipagem dos globulos vermelhos.
Os mais importantes antigenos que provocam a rejei-
cdo do enxerto sac) o grupo de antigenos chamado de
antigenos HLA. Sffo constitufdos por grupo de 50 ou
mais antigenos encontrados nas membranas celulares.
0 melhor sucesso tern sido obtido na compatibiliza-
qo de tecidos entre membros de uma mesma familia.
E claro que a compatibilidade entre gemeos identicos
6 total.

Uso de Soro Antilinfocitario. No capitulo prece-
dente foi notado que os tecidos transplantados que
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eram rejeitados sofriam destruigab por meio das celu-
las-T linfociticas que haviam sido sensibilizadas ao
transplante. Essas celulas invadem o transplante e gra-
dualmente destroem suas celulas. As celulas do trans-
plante comegam a ficar tumefatas, suas membranas
tomani:se . extiemamente permeaveis, ate que, fmal-
mente, rompem. Simultaneamente, niimeros imensos
de macreifagos tamb6m invadem essa regiab e partici-
pain dessa destruigab celular. Dentro de alguns dias a
poucas semanas, apOs o inicio desse processo, o teci-
do é destruldo completamente.

Por conseguinte, urn dos procedimentos mais efi-
cazes para impedir a rejeigao de tecido transplantado
tern sido o de infundir, no recipiente, soro antilinfoci-
tad°. Esse soro é obtido de cavalos em que foram in-
jetados leucOcitos humanos; os anticorpos formados
nesses animais atacam e destroem os linfOcitos huma-
.nos. Quando soro de urn desses animais é injetado no
recipiente de transplante, o mimero de pequenos lin-
fOcitos circulantes pode ficar tab diminuido quanto
5 a 10% do mimero normal, com redugab correspon-
dente da probabilidade da reacab de rejeigao.

Supressao da Fonnacdo de Anticorpos e de Linfb-
citos Sensibilizados. Ocasionalmente, urn ser huma-
no apresenta formagab de anticorpos naturalmente
suprimida, resultante de depressao hereditaria de seu
sistema imune. Nesses individuos, os transplantes po-
dem ser, por vezes, bem-sucedidos, sem qualquer tera-
pia adicional ou, pelo menos, sua destruicab é retarda-
da. De igual modo, a irradiagao destrutiva da maior
parte do tecido linfbide por raios X ou por raios gama
torna a pessoa bem mais suscetivel a transplantes.
Tratamento corn determinados medicamentos, em es-
pecial, a azatioprina (Imuran), a ciclosporina A e os
honnOnios glicocorticOides, todos capazes de suprimir
a resposta imune, tambem aumenta a probabilidade
de o transplante ser. bem-sucedido. Infelizmente, to-
dos esses procedimentos deixam o paciente desprovi-
do de seu sistema imune e muito sensivel doenga.

Em resumo, o transplante de tecido vivo no ser hu-
mane, ate o momento, ainda e, em parte, experimen-
tal, embora certo grau de sucesso ji tenha sido regis-
trado, em especial para os transplantes de rim. Mas,
quando se conseguir bloquear a reagab de rejeigao do
recipiente para o &gab doado, sem que, ao mesmo
tempo, seja destruida a imunidade especifica do pa-
ciente para a doenga, essa histOria sera mudada, da
noite para o dia.

TERMS PARA ESTUDO

1. Qual o papel desempenhado pelo espasmo vascular na
hemostasia?

2. Qual a fungffo do tampEo de plaquetas na hemostasia?
3. Cite as func5es da trombina e do fibrinogenio no pro-

Gesso da coagulagao.
4. Descreva o mecanismo extrInseco para a coagulacab.

Qual a fungab da lesib tecidual nesse processo?
5. Qual 6 a diferenga entre os mecanismos intrinseco e ex-

trinseco para o inicio da coagulacffo?
6. Como 6 impedida a coagulagffo no sistema vascular nor-

mal?
7. Por que as condicOes de hemofilia, trombocitopenia e

doenga hepatica produzem tendencia ao sangramento?
8. 0 que sdb aglutimigenos?
9. 0 que sffo aglutinu* las?

10. Por que o fator Rh causa, algumas vezes, reacties de
transfusffo e, em outras, eritroblastose fetal?

11. Discuta os problemas relacionados ao transplante de or-
gans e de tecidos.
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Mecemica da Respiracdo;

Fluxo Sangiiineo Pulmonar;
e Transporte de Oxigenio

e de Gas CarbOnico

Resumo

0 principal mfisculo da respiracdo é o diafragma, mas outros mitsculos, que comprimem o
abdome ou que elevam ou abaixam a parede anterior do tOrax, podem contribuir para o
processo da ventilacdo pulmonar, especialmente durante a ventilago profunda. A contra-
go do diafragma alonga os pulmoes, o que provoca a inspirago. A compressdo do abdo-
me

	

	 •
 eleva o diafragma, o que provoca a expiracao. A elevago da parede toracica anterior

tambem provoca inspiracdo; isso acontece pela elevacao das costelas, desde a posicao obli-
qua, para baixo, ate a posicdo horizontal, o que aumenta o didmetro dntero-posterior do
tOrax. De modo inverso, a depressdo da parede anterior toracica produz expiracdo.

Ndo existem ligacOes Micas entre os pulmoes e a parede toracica. Em vez disso, os pul-
moes silo mantidos como que empurrados contra essa parede por pequeno vacuo no espa-
co intrapleural que é o espaco extremamente reduzido entre os pulmoes e a parede do to-
rax. Quando a cavidade toracica é aumentada, esse vacuo faz corn que . os pulmoes se ex-
pandam, ao mesmo tempo. A expansdo dos pulmoes, por sua vez, produz discreta pressdo
negativa no seu interior, o que puxa o ar para dentro, causando a inspirac "do. Durante a
expiragio, a pressilo intra-alveolar torna-se ligeiramente positiva, o que empurra o ar para
fora.

0 volume de ar que é inspirado a cada respiracdo é o volume corrente; normalmente,
seu valor é de cerca de 1/2 litro. A freqiiencia respiratOria 6, em media, de cerca de 12 por
minuto. Durante a respiracdo muito profunda, o volume corrente maxim° que pode ser
respirado, chamado de capacidade vital, 6 em tomb de 4,5 litros na pessoa normal, poden-
do atingir ate 6,5 litros no atleta.

A inspiracdo forca o ar a passar pela traqueia, pelos brenquios e pelos bronqufolos, ate
os alveolos. Extensa rede de capilares pulmonares circunda todas as paredes dos alveolos,
o que permite a rapida difusdo do oxigenio, do alveolo para o sangue pulmonar, e do gas
carbOnico, do sangue para os alveolos.

As concentracOes dos, diferentes gases nos alveolos sdo expressos em termos da pressdo
exercida por esse gas isoladamente, b que é denominado de pressdo parcial As pressOes
parciais aproximadas dos gases respirat6rios de importancia, para uma pessoa ao nivel do
mar, sdo as seguintes: oxigenio, 104 mm Hg; gas carbOnico, 40 mm Hg; vapor d'cigua, 47
mm Hg e nitrogenio, 569 mm Hg.

A pressdo do oxigenio no sangue que penetra nos capilares pulmonares é baixa, de ape-
nas 40 mm Hg. Como resultado, o oxigenio difunde para o sangue pulmonar, ate que sua
pressdo iguale os 104 mm Hg da pressdo parcial do oxigenio no ar alveolar. Por outro la-
do, a pressdo do gas carbOnico, no sangue chega aos capilares pulmonares, é alta, de cerca
de 45 mm Hg, de modo que o gas carbOnico difunde dense sangue para os alveolos, ate
que sua concentracdo iguale os 40 mm Hg de pressdo parcial de gas carbOnico no ar--alveo-
lar. Assim, o sangue pulmonar absorve oxigenio e elimina gas carbOnico.
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Figura 27-1. Sistema respiratOrio.
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Quando o sangue arterial sistemico atinge os capilares dos tecidos perifericos, o oxige-
nio difunde para suas celulas, ,visto que elas estdo utilizando o oxigenio de forma conti-
nua, o que mantem o teor de oxigenio muito baixo, da ordem de alguns poucos milime-
tros de mercUrio. De modo inverso, essas celulas produzem gas carbOnico, tambern de
modo continuo, de forma que a pressdo celular do gas carbOnico é bem maior do que a do
sangue capilar; por conseguinte, o gas carbOnico difunde das celulas para o sangue, por on-
de e transportado para os pulmoes.

Cerca de 97% de todo o oxigenio transportado pelo sangue, dos pulmoes para os teci-
dos perifericos, o Cab em cornbinacdo quimica corn a hemoglobina, e apenas 3% em solu-
oo nos liquidos do sangue. Entretanto, a combinac-do do oxigenio corn a hemoglobina é
muito fraca, de modo que pode ser facilmente deslocado da hemoglobina ao • chegar nos
capilares perifericos, sendo, ent -go, liberado para as celulas.

Cerca de 7% do gas carbOnico transportado pelo sangue esta-o em solucdo. 0 restante é
transportado, principalmente, em cornbinacdo corn a aqua, no interior dos glObulos ver-
melhos, formando ions bicarbonato, em processo que é catalisado por enzima dos glObu-
los vermelhos, a anidrase carbemica. Pequena parte do gas carbOnicocombina corn a mole-
cula da hemoglobina, no interior dos glObulos vermelhos, sendo transportada nessa forma.
Assim, os globulos vermelhos sffo importantes para o transporte de oxigenio para os teci-
dos como, tambem, para o transporte.de gas carbOnico desde os tecidos.

A funcao do sistema respiratOrio é, primeiro, a de su-
prir oxigenio para os tecidos e, segundo, de remover o
gas carbOnico. A Fig. 27-1 apresenta as principals es-
truturas desse sistema, representando os pulmoes, a
traqueia, a glote e o nariz. Os pulmoes contem mi-
lhOes de pequenos sacos cheios de ar, os alveolos, co-
nectados, pelos bronquiolos e pela traqueia, corn o
nariz e com a boca. A cada inspiracd-o, os alveolos sao
expandidos, enquanto que, na expira0o, o ar é forca-

do para fora dos alveolos, ate o exterior. Dessa forma,
ocorre renovago continua do ar nos alveolos, proces-
so que é chamado de ventilacdo pulmonar. Mais
adiante, neste capitulo — na Fig. 27-10 — analisare-
mos, corn maior detalhe, a estrutura desses sacos
aêreos terminais dos pulmoes.

Na parte superior direita da Fig. 27-1 é representa-
da a relagao funcional de urn alveolo corn o capilar
pulmonar. Cada alveolo possui, em suas paredes, rede



Figura 27-2. Vista da su-
perficie dos capilares em
unia parede alveolar. (De
Maloney e Castle: Resp.
Physiol., 7:150, 1969. Re-
produzido corn autorizagffo
de ASP Biological and Me-
dical Press, Divisffo da
North-Holland.)
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de capilares — cujo aspecto superficial 6 mostrado na
Fig. 27-2. Tambem, a membrana que separa o ar que
esti no alveolo e o sangue nos capilares é tab delgada
que o codgénio pode difundir corn grande facilidade,
no •sentido ar-sangue, enquanto o gas carbOnico, corn
facilidade ainda maior, pode difundir no sentido

) oposto. Portanto, o papel desempenhado pela estrutu-
ra basica do pulmao é o de, simplesmente, aerar o san-
gue e de permitir a reposicaO do oxignio e a remocab
do gas carbeinico. 0 objetivo da respiracab é o de pro-
mover, de forma continua, o movimento de ar para
dentro e para fora dos alveolos.

FUNCAO DAS VIAS
RESPI RATOR IAS

Fung'do do Nariz

0 nariz n -go e, simplesmente, Jima passagem que deve
ser percorrida pelo ar ao fluir para dentro e para fora
dos pulmbes, mas 6, tamb6m, uma estrutura que pre-
condiciona o ar de varios modos, incluindo (1) ague-
cimento do ar, (2) umidificacao do ar, e (3) limpeza
do ar. Essas funcOes podem ser explicadas pelo se-
guinte argumento:

A superficie interna do nariz e muito extensa. A
cavidade nasal .e dividida por um septo central e por
diversas projecOes — os cornetos — que se estendem

para o interior da cavidade de sua face lateral. 0 ar
que passa pelo nariz, ao entrar em contato corn essas
superficies nasais, 6 aquecido e umidificado. Essas es-
truturas, em especial, os cornetos, produzem turbu-
lência desse ar, o que o forca a reboar em muitas e di-
ferentes direcCies, antes de terminar sua passagem pelo
nariz. Isso faz corn que poeira ou qualquer outro ma-
terial em suspensao no ar seja precipitado, ao entrar
em contato corn as superficies nasais, pelo seguinte
mecanismo: quando ar que contenha particula estra-
nha move-se em direcO7o a uma superficie e, repentina-
mente, altera a direcab de seu movimento, o momen-
to da particula faz corn que continue a se mover na
direcaO original, enquanto o ar, corn momento nlui-
to reduzido, devido a sua massa muito pequena, é
deslocado na nova direcaO. A particula, enta-o,
ge sobre urn dos cornetos ou sobre qualquer outra su-
perficie nasal, ficando retida na camada de muco que
recobre essa superficie. Por sua vez, essa superficie é
revestida por caulas epiteliais ciliadas, cujos ethos
proeminam para o interior da camada de muco, corn
seu batimento dirigido para a faringe, movimentando,
dessa forma, o muco e as partIculas capturadas para a
garganta, onde vai ser deglutido. Esse metodo de re-
mocaO de particulas estranhas trazidas pelo ar é tffo
eficiente que so muito raramente é que part Iculas
corn dimensOes maiores que 3 a 5/./, cerca da metade
de urn globulo vermelho, passa pelo nariz para atingir
as vial respiratOrias inferiores.
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Estklio de murrntirio Fonacao

B

Figura 27-3. FungEo laringea na fona-
go. (Modificado de Greene: The Voi-
ce and its Disorders, edig5o, Phi-
ladelphia, .1. B. Lippincott, 1972.)

FungOes da Faringe e
da Laringe

A faringe, comumente chamada de garganta, divide-
se, posteriormente, na traqueia e no es6fago. Nessa
regido, o alimento a separado do ar; o ar passando pe-
la. laringe, vai para a traquêia, enquanto o alimento
atinge o esedago. Essa separacdo do ar e do alimento
e controlada por reflexos nervosos. Sempre que ali-
Mento toca a superficie da faringe, as cordas vocais
fecham, ao mesmo tempo que a epiglote obtura a
abertura do laringe, o que permite a passagem do ali-
mento para o esOfago.

Fungi° das Cordas Vocais. As cordas vocals sdo
a parte da laringe que produz som. Sao duas pequenas
e delgadas projecOes para a corrente de ar, da parte la-
teral da passagem aerea, como a mostrado na Fig.
27-3. A contragdo de miisculos na laringe faz corn que
essas projegOes se aproximem ou se afastem, Tambem
podem ser estiradas ou relaxadas e suas bordas podem
ser adelgacadas ou espessadas por mtsculos das pro-
prias. cordas vocais. Quando as cordas vocals estab
aproximadas e o are forcado a passar por entre elas,
Abram para produzir som e as diferentes alturas desse
some sdo determinadas pelo .grau de estiramento das
)....ordas ;vocals e da intensidade corn que suas bordas
estdo espessadas ou afiladas. A formagdo das palavras

outros sons complexes é funcdo da boca como tam-
Nin 6 da laringe, visto que a qualidade do som depen-

:46 da posigdo no momento, dos ldbios, das boche-
chas, dos.dentes, da lingua e do palato.

Para que ocorra emissdo de palavras e de outros
sons, a respiracdo, as cordas vocais e a boca devem ser
controladas a urn sO tempo. Isso é realizado por urn
centro cerebral especial, a area de Broca, situada no
lobo frontal esquerdo do ser humano; sua organizacdo
e funcdo foi discutida no Cap. 11

FLUXO DE AR PARA DENTRO E
PARA FORA DOS PULMOES

Os pulmOes ficam no interior da caixa toracica, mos-
trada na Fig. 27-4, formada, na parte da frente, pelo
esterno e, na de tras, pela coluna vertebral; nas partes
laterais, e circundado pelas costelas e e fechada, infe-
riormente, pelo diafragrna. 0 ato de respirar 6 realiza-
do pelo aumento e pela diminuicdo do volume dessa

caixa toracica. A cavidade formada pela caixa toracica
e a cavidade pleural, normalmente, preenchida, de
modo total, pelos pulmOes. Os pulmOes sffo recober-•
tos por membrana lubrificada — pleura visceral — en-
quanto o interior da cavidade pleural tambem

membranatida por embrana corn iguais propriedades: a pleura
parietal. Os pulmOes deslizim facilmente no interior
dessa cavidade pleural, de modo que a cada vez que
essa cavidade estiver expandida, os pulmOes tambem
devem ficar expandidos. Em outras palavras, qualquer
variacdo do volume da caixa toracica imediatamente
acompanhada por variago semelhante do volume dos
pulmOes.

giMfisculos da Respirao. Masculos Inspirat6-
rios. A Fig. 27-4 tambem mostra varios dos miiscu-
los que participam da respiragdo, bem como a forma

ixque assume a caixa toracica na inspiracdo e na
Os principais masculos da inspiracdo sdo o dia-

fragma, os intercostais externos e os diversos mftsCu-
los pequenos do pescogo que tracionam para cima a
parte anterior da caixa toracica. Os miisculos inspira-
tOrios produzem aumento do volume da caixa toraci-
ca por dois meios distintos. Primeiro, a contragdo do
difragma promove o descenso da parte inferior da cai-
xa toracica, o que a expande em sentido vertical. Se-
gundo, os intercostais externos e os minculos cervi-
cais elevam a parte anterior da caixa toracica, fazen-

EXPIRACAO INSPIRACAO

Figura 27-4. Expansdo e contragdo da caixa toracica, durante
a expiragdo e a inspiracdo, mostrando, especialmente, a con-
tragdo diafragmitica, elevagdo da arcada costal e a fungdo dos
intercostais.
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do corn que as costelas formem angulo menor com a
vertical, o que alonga a espessura antero-posterior des-
sa caixa, como mostrado a direita da figura.

Ititisculos ExpiratOrios. Os principais mfisculos •
da expirago sgo os abdominais e, em menor grau, os
intercostais internos. Os mtisculos abdominais produ-
duzem a expiraego por dois modos. Primeiro, puxam
a caixa toracica para baixo, o que reduz sua espessura.
Segundo, forcam o deslocamento para cima do con-
teado abdominal, o que empurra, tambem para cima,
o diafragma, o que diminui a dimens go vertical da ca-
vidade pleural. Os intercostais intemos participam do
processo de expiracgo por tracionarem as costelas
para baixo. Quando as costelas est go tracionadas nes-
sa direcgo, a espessura do tOrax flea muito diminuida,
como é mostrado a esquerda, na Fig. 27-4.

Pressbes Pulmonares

Presslo Alveolar. Durante a inspirac go, a caixa
toracica fica expandida, o que tambem expande os
pulMeies. Sera lembrado, das leis basicas da fisica que,
quando urn volume de gas sofre aumento subito, sua
ptesSgO fica menor. Dessa forma, durante a inspita-
ego, a Oipansgo da caixa toracica faz corn que a pres-
sgoAlVeolar diminua ate cerca de -3 mm Hg — isto 6,

nun Hg menor que a pressgo atmosfórica e 6.essa
pressaO'negativa , que puxa o ar para os alveolos, 'por
mein das vial respiratOrias.

Durante a expiracgo, ocorrem efeitos exatamente
opoStOs; a compressgo da caixa toracica, em tomo
as pulmoes, aumenta a presSab alveolar a cerca de

+3 mm Hg, o que, obviamente, empurra o ar para fo-
ra dos alveolos, ate a atmosfera.

Se uma pessoa respira corn urn esforco maxim°,
)rnas mantendo fechados seu nariz e sua boca, de
modo que o ar nao pode entrar ou nao pode sair de
seus pulmoes, a pressgo alveolar pode atingir valores
to baixos quanto -80 mm Hg ou too' altos quanto
+100'mm Hg. Dessa forma, a forca maxima dos mils-
culos respirat6rios a muito-maior do que a que a ne
cessaria para a respiraego normal em repouso. Isso re-
presenta uma imensa capacidade respirat6ria de reser-
va, que pode ser mobilizada nos momentos em que é
imprescindivel a atividade respiratOria maxima, como
durante o exerckio intenso.

Pressio Intrapleural. 0 espaco limitado pela
pleura visceral, revestindo os pulmoes, e a pleura pa-
rietal, revestindo o interior da cavidade toracica, for-
mam o espaco intrapleural, onde existe uma pressdo
intrapleural. Essa press -go e sempre menor, por alguns
mm Hg, do que a pressao nos alveolos. Assim, a Fig;
27-5 mostra que, durante a inspiracgo, a pressgo al-
veolar é da ordem de -3 mm Hg, enquanto a pressab
intrapleural e da ordem de -8 mm Hg. Durante a ex-
piracao normal, a pressgo alveolar aumenta para +3
mm Hg e a pressgo intrapleural tambem aurnenta para
-2 mm Hg. Deve ser notado que a press go intrapleural

permanece menor que a alveolar, por valor de cerca
de 5 mm. Hg. A razab para isso é que os pulmoes estgo
sempre tendendo a se afastarem da caixa toracica por
duas causas. Primeira, a tensab superficial do liquido
que reveste as superfkies internas dos alveolos atua
no sentido de favorecer o colapso do alveolo, do mes-
mo modo como colapsa uma bolha de sab go quando
qualquer abertura permite o escape do ar de seu inte-
rior:. Segundo, fibras elasticas ocorrem, em todas as
orientacdes, por todo o tecido pulmonar, que tam- •
bém atuam no sentido de contrair o pulmgo: Esses
dois efeitos atuam no sentido de afastar os pulmoes
da parede externa da cavidade pleural, criando pres-
sgo negativa, cujo valor medico — no espaco intra-
pleural — e de -5 mm Hg.

Surfactante nos Alvêolos. Se os alveolos fossem
revestidos corn ägua, em lugar do liquido alveolar nor- .
mal, a tensad supethcial seria t'ao grande que forcaria
os alveolos a permanecerem colapsados a major parte
do tempo, Contudo, uma substancia chamada .de
agente superficie-ativo, ou sirnplesmente de surfac-
tante, é secretada para os alveolos por.cétulas epite-
liais localizadas nas paredes alveolares. Essa substancia -
atua como urn detergente, diminuindo, de modo
acentuado, a tensgo superficial do liquido que reveste
os alveolos, o que impede o colapso pulmonar. Entre,
tanto, exittem ocasibes onde o surfactante nao 0 se
cretado em quantidade suficiente. Por exemplo, mui,
tos rec6m-natos prematuros secretam too pouco sur
factante que nab conseguem expandir seus pulmoes
ape's o nascimento, e a morte ocorre por aSfixia. Essa
condiegO e a Sindrome de angz4stia respirators do re-
cem-nascido.

Colapso Pulmonar pelo PneurnotOrax. Quando
ocorre abertura da parede toracica, as forcas elasticas
do pulmao forcam seu colapso imediato, havendo,
tambem, aping() de ar para o interior da caixa
cica, por essa abertura. Esse quadro e o "pneumotO-
rax". Ness • Condicgo, quando a pessoa tenta respirar,
em lugar do puling() expandir e contrair, o ar flui, pe-

. 1a abertura da parede toracica, para dentro e para fora
da cavidade toracica. Assim, urn ferimento toracico
pode matar uma pessoa por sufocac go; contudo, essa
condicgo pode ser facilmente tratada por aspiracgo do
ar que entrou para a cavidade pleural e por fechamen-
to da abertura.

Respira0o Artificial

Quando os mtisculos respiratOrios ficam insuficientes,
uma pessoa pode ser mantida viva apenas se forem
usados metodos de respirac go artificial. 0 método
mais simples é o de forcar a passagem de ar, para den-
tro e para fora, pela boca ou pelo nariz. Varios equi-
pamentos foram projetados para esse fim, urn dos
quais é chamado de ressuscitador. Para usar esse apa-
relho, e colocada mascara que recobre o nariz e a bo-
ca, e jatos intermitentes de ar s go usados para insuflar
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Figura 27-5. Pressaes alveolar e intra-
pleural durante a respiracSo normal.

ESSOES
INTRA-ALVEOLARES

Durante a inspiraceo = —3 mm Hg
Durante a expiracao = + 3
Media = 0

ESSOES INTRAPLEURAIS
Durante a inspiracdo = —8 mm Hg
Durante a expirageo = —2
Media = —5

os pulin6es. Entre esses jatos, o ar ou' 6 puxado de
• volts para a atmosfera, ou e permitido Nu dos pul-

nicks para a atmosfera, por efeito da retracao elastica
das paredes toracicas e dos pulrn6es.

Para a respiracao artificial prolongada, a pessoa 6
colocada no interior de urn respirador de tanque, do
tipo mostrado na Fig. 27-6. Esse aparelho 6 urn gran-
de tanque provido corn diversos mecanismos para, de
modo repetitivo, aumentar ou diminuir pressao em
seu 'interior, e para o controle da velocidade corn que
aurnenta ou diminui essa pressao. No respirador da
Fig. 27-6, a pressao do ar 6 alternada por movimento
para dentro ou para fora de urn grande diafragma de
couro, na extremidade distal do tanque, enquanto
que as pressOes positiva e negativa sao reguladas por
valvulas de controle, em sua parte superior. Visto que
a respirago a mais dependente da atividade dos mils-
culos inspiratorios que dos mUsculos expiratOrios, es-
se sistema a ajustado de- modo a permanecer, por tern-

po' major, durante urn ciclo, na lase, de pressao nega-.
tiva que na de pressao positiva. Uma pressao negativa
(ou vacuo) de -10 nun Hg produz quase que uma
pingo normal, por tracionar para fora a parede toga-
dca e a parede abdominal, o que aspira ar para o
tenor dos puhn6es. Entao, o aparelho passa para a
fase de pressao positiva, quando exerce pressao de
+2 a +3 mm Hg. Isso produz a expiracab, por compri-
mir a parede torkica e o abdome.

Espirometria e o Volume do
Ar RespiratOrio

A Fig. 27-7 mostra urn espfrOmetro, urn aparelho que
pode ser usado para registrar o volume de ar que flui
para dentro ou para fora dos pulm6es, g formado por
um tambor metalico emborcado em uma tina de agua,
corn tubo que conecta o espaco aóreo no interior do

Figura 27-6. Respirado• artificial.
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Figura 27-7. EspirOmetro.

tambor corn a boca da pessoa que esti sendo testada.
0 tambor 6 suspenso de roldana e contrabalancado
corn pesos. Conforme a pessoa respira, corn o ar en-,
trando e saindo de seus pulme5es, o tambor desce e so-
be, corn o contrapeso tamb6m sendo deslocado para
cima e para baixo, registrando em papel, que é moyi-.
do torn velocidade constante, todas as .variaOes de
volume do ar no tanque. A Fig. 27-8 representa Urn
oPirOmetro tipico, registrando os sucessivos ciclos
iespiratOrios, corn diferentes amplitudes da inspiracao
e da'expiracdo.

Olinne Corrente, Freqiiencia Respirat6ria e Volu-
pie Min uto Respirato'rio. 0 ar que entra e que sai do
pUlmao a cada respiracao a chamado de ar corrente e
sew volume 6 o volume corrente. 0 volume corrente
normal e da ordem de 500 enquanto que a fre-
qtencia normal da respiraga"o no adulto e, usualmen-
te, de 12 por minuto. Portanto, urn volume de 6 litros
de ar passa normalmente para dentro ou para fora
das vias respiratOrias a cada minuto. Esse volume é
volume minuto respiratOrio.

Capacidade Inspiratoria. Na Fig. 27-8, apOs tits
respiracties normais, a pessoa inspira tanto quanto po-
de. 0 volume de ar que consegue inspirar, al6m da-
quele que ja existe nos pulmOes no inIcio da inspira-
cao é a capacidade inspiratOria. Seu, valor é de, apro-
ximadamente, 3.000 ml, na pessoa normal.

Volume de Reserva Expiratoria. ApOs serie de
outras respiraOes normais, a pessoa expira tanto
quanto for possivel (ver Fig. 27-8). A quantidade de
ar que consegue expirar, alem da que 6 normalmente
expirada, é o volume de reserva expiratbria;seu valor
6 de 1:100 ml.

Volume Residual e a Capacidade Funcional Resi-
dual. Alem do liolume de reserva expiratOria, existe
ar nos ,pulmOes que na° pode ser expirado, inclusive
pela exalago mais forte. 0 . volume desse ar 6 de cer-
ca de 1.200 ml,,e constitui o volume residual. A soma
do volume de reserva expiratOria e do volume residual
é a capacidade funcional residual; exprime a quantida-
de de ar que permanece no sistema respiratOrio ao ter-
mino de uma expiracao normal. E esse ar que permite
a continuidade das trocas de oxigdnio e do gas carbO-
nico corn o sangue, no interval° entre as respiraoes.

Capacidade Vital. Finalmente, no extremo direi-
to da Fig. *27-8 é mostrado o espirograma de urn es-
fowl) inspiratOrio maxim°, seguido, imediatamente,
por esforco expiratOrio, igualmente maxim°. Entre os
dois pontos extremos, ocorre variacao do volume pul-
monar que constitui a capacidade vital. Na pessoa
normal, a capacidade tern valor da ordem de 4.500 ml.
Um atleta masculino, bem treinado, pode ter capaci-
dade vital de ate 6.500 ml; uma mulher pequena pode
to-la ate de 3.000 ml.

A capacidade vital 6 uma medida da capacidade
global de uma pessoa de inspirar e expirar ar; seu va-
lor é determinado, principgmente, por dois fatores:
(1) a poténcia dos mdsculos respiratOrios, e (2) a re-
sisténcia elastica da parede toracica e dos pulmoes pa-

Tambor
flutuan

Camara
oxigénio

Agua

Peso de
ontrabalanceamento

TEMPO

Figura 27-8. Espirograma, mostrando as
divis6es principals do ar respirado:
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ra a expansab e para a contrago. Diversas doencas
que podem enfraquecer os mitsculos — como a polio-
mielite — ou que podem diminuir a expansibilidade
dos pulmOes como a tuberculose podem diminuir
a capacidade vital. Por essa raza°, as medidas da capa-
cidade vital representam instrumento imprescindivel
para a avaliagao da capacidade funcional do sistema
mecanico da respiraeao.

ESPACO MORTO

Muito do ar que é puxado para as passagens respiratt5-.
rigs-,, a cada respiracab, nunca atinge os alveolos, por
encher as passagens como o nariz, a faringe, a traqueia
e os bronquios. Em seguida, esse ar é expirado, sem
nunca ter entrado nos alveolos. Do ponto de vista da
codgenacao do sangue, esse ar é completamente mat-

;til e Por isso, as passagens respiratOrias fonnam o espa-
co morto. 0 volume total desse espaco e, nonnalmen-
te,r de 150 ml;o que quer dizer que, durance a inspira-
caO de volume corrente normal de 500 ml, apenas
350 rnl de ar novo chegam aos

Ventilacao Alveolar. A . medida mais importante
da eficidncia da respiragab de uma pessoa 6 sua venti-
lacdo alveolar, definida como a quantidade total de
novo ar que chega aos alveolos a cada minuto. Se a ca-
da respirago, apenas 350 ml de ar novo entrain nos
alveolos e a freqiidncia da respirago é de 12 por mi-
nuto, a ventilago alveolar tern valor medio de 4.200
ml/min. Durante o esforco respiratOrio maxim% esse
Valor pode ser aumentado ate' o maximo de 120 li-
tros/min e, no extremo oposto, urna pessoa pode per-
manecer viva, pelo mends por algumas horas, corn
ventilago alveolar de apenas 1.200 ml/min.

Figura 27-9: Expiragffo de urn gas estranho dos alveolos, du-
rante respiragOes sucessivas.

novo a cada 23 segundos. Essa renovaca° lenta do ar
nos alveolos impede .que as concentracOes gasosas al- .
veolares variem de forma acentuada, subindo ou des-
cendo, a cada respirago.

AR ALVEOLAR

0 ar alveolar é uma mistura de ar inspirado, de vapor
d'agua das passagens respiratOrias, e de gas carbOnico
excretado do sangue. Tambem, uma vez que o oxige-
nio a continuamente absorvido pelo sangue, a concen-
trago de codgdnio no ar alveolar é bastante menor
que a do ar atmosferico. Portanto, antes de ser possi-
vel a compreensao de como as concentracOes de oxi-
gdnio 6 de gas carbbnico sao controladas no ar alveo-
lar, necessitamos fazer revisEo sumaria do principio
das presseses parciais.

Troca de Ar Alveolar corn
Ar Atmosferico

Ao tennino de cada expiraeao, em termos aproxima-
dos, permanecem 2.300 ml de ar nos pulmoes. Esse
volume 6 chamado de capacidade funcional residual,
como foi explicado acitna. A cada respiraea°, 350 ml
de ar novo sab adicionados a esse ar e, a cada nova ex-
piraeao, igual volume de ar é removido. Fica Obvio,
assim, que cada respiracao nao troca todo o velho ar
alveolar por urn novo ar mas, pelo contrario, apenas
troca cerca de urn seam° desse ar. Esse efeito é repre-
sentado na Fig. 27-9, que mostra urn alveolo conten-
do determinada quantidade de um gas estranho, no
inicio da serie de respiracOes da figura. ApOs a primei-
ra respiracab, pequena parte desse gas é removida,
apps a segunda, parte urn pouco maior, na terceira,
parte ainda major e, assim, sucessivamente. Deve ser
notado qua depois da decima sexta respirayab ainda
permanece pequena ftac go desse gas nos alveolos.

Na ven6laczTo alveolar normal, de 4.200 ml/min,
cerca da =.; dos gases alveolares 6 trocada por ar

Pressbes Parciais

A pre.ssaO parcial de urn gas é a pressaO exercida por
esse gas, enquanto fizer parte de urna mistura de ga-
ses: Por exemplo, vamos admitir que temos mistura
de 50% de oxigdnio (em termos do nrimero de mole-
culas) e de 50% de nitrogenio, coin essa mistura exer-
.cendo pressffo de 100 mm Hg. A frago dessa pressaO
total que a exercida pelo oxigdnio 6 de 50 mm Hg e a
fracao exercida pelo nitrogenio tambem 6 de 50 mm
Hg. Por conseguinte, diz-se que a pressab parcial de
cada um desses gases é de 50 mm Hg. Mas, vamos ago-
ra admitir que a composigo dessa mistura passe a ser
de 75% de nitrogenio e de 25% de oxigdnio, enquan-
to que a pressab total que e exercida por essa mistura
venha a ser de 1.000 mm Hg. Nessas novas condicOes,
a pressaO exercida pelo nitrogenio é de 750 mm Hg e
a do oxigdnio de 250 mm Hg.

Assim, a pressffo parcial de urn gas é uma medida
da forca total que cada gas, isoladamente, exerce con-
tra as paredes do recipiente onde esta esse gas. Como
conseqiiencia, o poder de penetrago de urn gas atra-
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yes de uma membrana, como a membrana respiratO-
ria, entre os alveolos e o sangue, tambem é diretamen-
te proporcional a sua pressao parcial. Isto 6, quanto
maior for a pressao parcial desse gas no alv6olo, maior
sera sua tendència a atravessar essa membrana para
atingir o sangue.

As presseies parciais dos gases respirathrios de im-
portancia sffo representadas pelos seguintes simbolos:

Nitrogenio P142
Oxigenio P02
Ceas carbOnico PCO2
Vapor d'agua PH20

Quadro 27-1. Pressei es Parciais (em mm Hg) e
Concentracizo Percentual dos Gases Respiratbrios, na

A tmosfera e nos Alvêolos

Gas Ar atmosferico Ar alveolar

N2 597,0 (78,62%) 569,0 (74,9%)
02 159,0 (20,84%) 104,0 (13,6%)
CO2 0,15 ( 0,04%) 40,0 ( 5,3%)
H 2 0 3,85 ( 0,5% ) 47,0 ( 6,2%)

oxigenio nos alveolos é muito menor que no ar atmos=
ferico e tambem explica por que a pressao do gas car-
bOnico é muito mais elevada no ar alveolar, embora
seja, para efeitos präticos, quase nffo-existente no ar
atmosferico.

A pressao parcial normal do oxigenio nos alveolos
é de aproximadamente 104 mm Hg, em comparago
corn os 159 mm Hg na atmosfera. A do gas carbOnico
e de 40 mm Hg, comparado ao valor de quase zero na
atmosfera. Entretanto, esses valores variam, de, forma
acentuada, no tempo, dependendo da intensidade da
ventilago alveolar e da intensidade das trocas de oxi-
genio e de gas carbOnico corn o sangue. Por exemplo,
a elevada intensidade da ventilacao alveolar forne.ce
maiores quantidades de oxigenio aos alveolos, aumen-
tando a pressao alveolar do oxigenio. Por outro lado,
a intensidade elevada da ventilago alveolar remove o
gas carbOnico do ar alveolar corn velocidade maior
que a usual, o que diminui a pressao alveolar do Os
carbOnico.

TRANSPORTE DE GASES ATRAVES DA
MEMBRANA RESPIRATOR IA

Membrana RespiratOria

A membrana respiratbria, tambem chamada de mem-
brana pulmonar, é formada por todas as superficies
pulmonares suficientemente delgadas para permitir a
clifusffo dos gases respiratOrios para o sangue pulmo-
nar. Elas incluem, como é mostrado na Fig. 27-10, as
membranas dos bronquiolos respiratbrios, dos ductos
alveolares, dos dtrios, dos sacos alveolares e as expan-
sOes desses sacos, os alveolos

A area total da membrana respiratOria é, aproxi-
madamente, de 70 m2 , o que corresponde a area do
cha° de uma sala de aula de tamanho mêdio. A cada
instante, menos de 100 ml de sangue esta° nos capi-
lares. Se se pensar nesse volume de sangue, espalhado
de .modo uniforme sobre o chffo de uma sala de aula,
pode ser facilmente entendido que quantidades muito
grandes de gas podem entrar ou sair desse sangue em
apenas pequena fraeao de segundo.

A Fig. 27-11 representa, de forma esquematica,
uma secao transversa da membrana respiratOria, como
é vista ao microscOpio eletremico, com um glObulo
vermeil° no interior de capilar, muito proximo a'essa
membrana. A membrana aparece formada por varias
camadas, que incluem (1) um delgado revestimento
liquid° na superficie do alvêolo, contendo a substan-
cia "surfactante", discutida acima, (2) uma camada
de cêlulas epiteliais, que é a superficie prOpria do al-
veolo, (3) um pequeno espaco intersticial onde exis-
tern pequenas quantidades de tecido conjuntivo e a
membrana basal,. e (4) uma camada de celulas end ote-
liais capilares, formadoras da parede do capilar. Deve
ser destacado; contudo, que todas essas camadas sffo
muito delgadas, de modo que a maior parte das areas

Composielo do Ar Alveolar. 0 Quadro 27-1
mostra as pressOes parciais e as concentraOes percen-
tuais do nitrogenio, do oxigdnio, do gas carbOnico e
do vapor d'agua no ar alveolar e no ar atmosferico,
medidas ao nivel do mar. Esse quadro mostra que o ar
atmosferico normal é formado, quase que de forma
total, por apenas dois gases, cerca de quatro quintos
de nitrogenio e um quinto de oxigenio, corn quantida-
des negligiveis de gas carbOnic° e de vapor d'agua. Co-
mo contraste, o ar alveolar contem quaritidades con-
sideraveis de gas carbemico e de vapor d'agua, enquan-
to que a concentracffo de oxigenio é bem menor que a
do ar atmosferico. Essas difereneas podem ser explica-
das do modo seguinte:

Umidificaeao do Ar ao Entrar nas PassagensRespi-
ratOrias. Quando o ar é inspirado, é imediatamente
umidificado pelo vapor d'agua oriundo dos revesti-
mentos das passagens respiratOrias. Na temperatura
corporal normal, a pressao parcial do vapor d'agua
de 47 mm Hg e, enquanto a temperatura corporal per-
manecer estavel, essa pressao parcial tambem o sera.

A mistura do vapor d'agua corn o ar atmosferico
) que chega tem o efeito de diluir esse ar, o que faz

com que as pressOes dos outros gases fiquem 1.1111 ,pou-
co diminuidas. Isso explica por que a pressao parcial
do nitrogenio nos alveolos 6 urn pouco menor que sua
pressao parcial no ar atmosferico.

PressOes Parciais de Oxigénio e de Gas Carbeinico
nos Alveolos. 0 ar alveolar perde, de forma conti-
nua, oxigenio para o sangue e esse oxigenio a substi-
tuido por gas carbOnico que difunde do sangue para
os alveolos. Isso explica por que a pressao parcial do
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da membrana respiratOria tern espessura menor que
1p, que é apenas uma fracdo da espessura do glObulo
veimelho. A pouca espessura da membrana respirato-
rs_ a permite, obviamente, a difusao rapida de gas car-

hico e de oxigenio entre o ar alveolar e o sangue.

SolucSo e DifusZio dos
Gases na Ague

Para que se possa compreender como ocorre o trans-
porte de gases atrav6s da, membrana respiratOria, de-
ve-se, primeiro, ficar familiarizado corn os principios
fisicos que regem a solucdo e a difusdo dos gases na
agua. A Fig. 27-12 mostra uma cdmara, contendo
agua em sua parte inferior e ar normal na superior.
Moleculas de nitrogenio e de oxigenio estdo, conti-
nuamente, esbarrando contra a superficie da agua e
algumas delas penetram na agua, onde ficam dissolvi-
das. As moleculas dissolvidas continuam a esbarrar
nas moleculas da agua, deslocando-se em todas as di-
recOes, algumas delas chegando ate a superficie da
agua, de onde voltam para o ar. ApOs o ar ter estado
em contato corn a agua por tempo prolongado, o
mero de moleculas que escapa da agua é exatamente
igual ao de moleculas que penetram na agua. Quando

e atirigido esse estagio, diz-se que os gases do ar estdo
em equilibria corn os gases em solucdo.

Nesse estado de equilibria a pressao parcial que
tende a forcar a passagem de moleculas de nitrogenio
para a agua e de 564 mm Hg, e a pressao das molecu-
las de nitrogenio que tendem a escapar da agua tam-
bem e de 564 mm Hg. Se a pressao do nitrogenio na
fase gasosa flea maior que a da fase clissolvida, ndme-
ro maior de moleculas penetrara na agua que o das
que escapam. Se a pressao fica menor no gas que na
solucdo, mais moleculas de nitrogenio escapardo da
agua do que penetrardo. Em outras palavras, a pressao
de urn gas e a fowl corn que esse tenta escapar de
seu presente ambiente. Sempre que a pressao é maior
em urn Onto que em outro, quer seja em uma solu-
cdo ou em mistura gasosa, ndmero maior de mole-
culas se deslocara em direcdo a regido de menor pres-
sao do que em sentido oposto.

Difusão de Gases Atraves de Tecidos e de Liqui-
dos. A Fig. 27-13 representa uma cdrnara, contendo
solucdo onde existe urn gas dissolvido. Na extremida-
de A dessa camara, existe concentracdo elevada do
gas, enquanto que na outra extremidade B essa con-
centracdo é menor. As moleculas est -do se movendo ao
acaso, em todas as direcoes, devido a sua energia eine-
flea. Obviamente, devido a major concentracdo em A
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Figura 27-13. Difusffo das moleculas de um gas atraves de urn
liquid°.

Figura 27-11. Ultra-estrutura da membrana respiratOria.

do que em B, a muito mais facil que grande ntimero
de moleculas se mova de A para B do que de B para
A, o que a indicado pelo comprimento das setas.
Eventualmente, o annero de moleculas nas duos ex-

, tremidades ficard igual, em termos aproximados. 0
movimento de moleculas, nessas condicaes, de regioes
de maior para as de menor concentrago, a chamado
de difusito.

A intensidade da difusffo das moleculas de gas nos
liquidos e tecidos' corporals é determinada pelas dife-

Figura 27-12. Atnostra de ar, exposta a agua, mostrando o
equilibrio dos gases entre a fase gasosa e a fase dissolvida.

rencas de pressao entre os diversos pontos. Na Fig.
27-13, existe ntimero maior de moleculas 'de gas no
ponto A do que no ponto B. Consequentemente, a
pressao do gas no ponto A é maior que no ponto B. A
diferenca de pressao entre esses dois pontos é chama-
da, simplesmente, de diferenca de pressao, e a intensi-
dade efetiva da difusgo entre esses dois pontos é dire-
tamente proportional ao valor dessa diferenca de
pressao.

Difusdo de Gases Atraves da Membrana RespiratO-
ria. A partir desses dados de referência, podemos
discutir, agora, todos os fatores que determinam a in-
tensidade (ou velocidade) .da difusd'o'de gases atraves
da membrana pulmonar. Esses fatores sao os seguin-
tes:

1. Quanto maior for a diferenca de pressao entre uma
face da membrana e a outra, maior vai ser a inten-
sidade (ou velocidade) da difusffo. Se a pressao do
gas no alveolo é de 100 mm Hg, enquanto gut, no
sangue, é de 99 mm Hg, a diferenca de pressao se-
ra de apenas 1 mm Hg e a difusab sera muito pe-
quena. Caso a pressao desse gas no sangue caia su-
bitamente a zero, a diferenca de pressao passa a ser
de 100 mm Hg, e a difusao passa a ser 100 vezes
mais intensa que na situacab inicial.

2. Quanto maior for a drea da membrana respiratOria,
maior sera a quantidade de gas que pode difundir,
em determinado perlodo de tempo. Em algumas
doencas pulmonares, como o enfisema, grandes
areas dos pulmoes sao destruidas, corn reduca-o
acentuada da superficie da membrana respiratOria.
Muitas vezes, essa reducab a acentuada o bastante
para provocar perturbaca-o respiratoria permanen-
te.

3. Quanto mais delgada for a membrana, maior sera a
intensidade da difusaO do gas. A membrana respi-
ratOria normal é suficientemente Ilona de modo a
permitir que o sangue venoso que chega aos capi-
lares pulmonares possa atingir equilibrio gasoso
quase que completo com o ar alveolar, dentro de
aproximadamente urn quinto de segundo. Ocasio-
nalmente, contudo, a espessura dessa membrana e
da camada llquida que reveste sua superficie alveo-
lar aumenta muitas vezes, especialmente quando

PN2 =— 564 mmHgN2 = 74.2 %

02 = 19.7 % P02 = 1 49 mm. Hg—

H20 = 6.2 PH20 =— 47 mm. Hg

Total = 100 "Yo Total = 760 mm. Hg
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os pulmOes ficam edemaciados, devido conges-
tab pulmonar, a pneumonia, ou a qualquer outra
doenca pulmonar. Nessas condicbes, a pessoa pode
morrer, simplesmente porque os gases nab podem
difundir atraves dessa membrana espessada corn in-
tensidade suficiente.

4. Quanto major for a solubilidade do gas na mem-
brana respiratOria, Canto major sera a velocidade
(ou intensidade) corn que o gas Ira difundir. A ra-
zffo para isso é que quando grandes quantidades de
gas dissolvem em area determinada da membrana,
quantidades proporcionalmente maiores desse • gas
poderab atravessa-la ao mesmo tempo. Tomando o
valor da solubilidade do oxigenio como tendo va-
lor de 1, as solubilidades relativas dos tress mais
importantes gases respiratOrios sffo as seguintes:

Oxigenio = 1
Gas carbOnico = 20
Nitrogenio = 0,5

Por conseguinte, o gas carbOnico difunde pela
membrana respiratOria corn facilidade (ou veloci-
dade, ou intensidade) 20 .vezes major que o oxige-
nio. enquanto que b oxigenio difunde corn o do-
bro facilidade do nitrogenio.

5. Um gas dilunde atraves de uma membrana .aproxi-
madamente na proporceio inversa da raiz quadrada
de seu peso molecular. Os tress gases respiratOrios
usuais, citados acima, tem valores da raiz quadrada

de seus pesos moleculares quase equivalentes. Con-
tudo, para gases com peso molecular muito menor,
como, por exemplo, o helio, isso pode ser fator sig-
nificativo para a determinagab da intensidade da
difusao.

Considerando todos esses fatores em conjunto, po-
de-se obter a formula, mostrada na parte inferior da
pagina, que define a intensidade (ou velocidade) da
difusab atraves da membrana respiratOria.

CI R CU LACAO PULMONAR

A circulacab pulmonar é o sistema vascular dos pul-
mOes. Sua fungo é a de transportar o sangue pelos
capilares pulmonares, onde o oxigenio a absorvido pe-
lo sangue, dos alveolos, ao mesmo tempo que o gas
carbOnico é excretado, pelo sangue, para os alveolos.

A anatomia fisiologica da circulacao pulmonar
apresentada na Fig. 27-14 e é muito simples. 0 yen-
triculo direito bombeia sangue para :a arteria pulmo-
nar. Desse vaso, o sangue flui para os capilares pulmo-
nares e deles para as veias pulmonares, para, final-
mente, atingir o atrio esquerdo. Uma vez que todas
as regiOes pulmonares exercem a mesma fling() —
isto é, a de aeracao do sangue — a disposicab dos va-
sos é praticamente a mesma em todas as areas da
culago pulmonar.
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Flux() de Sangue pelos Pulmbes

Visto que o sangue flui por circuito continuo por to-
do o .corpo, a mesma quantidade de sangue deve fluir
pelos pulmoes que a que flui pela circulago sistemi-
ca. Os vasos pulmonares sao muito distensiveis, de
modo que, a cada vez que o volume de sangue que
chega aos pulmoes fica aumentado, os vasos pulmo-
nares sao automaticamente distendidos, para acomo
dar o fluxo mais rapido, que a exigido na Circulaeao
pulmonar. Isso permite o facil transporte de sangue
atrairds dos pulmoes; sob cOndieties extremamente va-
riavdia.

Regulaeao do Fluxo Sangiiineo Pulmonar. Visto
que todas as porebes pulmonares desempenham, em
teirricis essenciais, a mesma fungo, nab existe necessi-
dade . para uma regulagab extensiva dos vasos
nebt pulmonares. Entretanto, uma caracteristica da
regulacao do fluxo sanguineo nos pulmoes a diferente
do acontece no restante do corpo. F muito im-
portante que o sangue flua apenas por aquelas regiOes
pulmonares que estffo sendo adequadamente aeradas,
e que nab ocorra fluxo naquelas onde nab esta haven-
do essa aeraeab. Estudos experimentais recentes tern
demonstrado que uma baixa concentraeab de oxigd-
nio, que perdure por mais de um minuto, em qual-
quer area dos pulmoes; faz corn que, de modo auto-
matic°, os vasos sangiiineos dessa regiao fiquem con-
traidos. Como resultado, sempre que os bronquios pa-
ra determinada area pulmonar ficam obstruIdos, o
oxigenio alveolar a rapidamente utilizado, e, em con-
seqiiencia, os vasos contraem, o que forca o sangue a
fluir por outxas areas dos pulmOes, que estao sendo
aeradas.

PressOes Vasculares Pulmonares

A resistencia ao fluxo sanguineo, na circulago pul-
monar, e tab reduzida que a pressao arterial media
pulmonar 6, em media, de apenas 13 mm Hg, enquan-
to que a pressao sistOlica (que é o maior valor da pres-
sao medido durante a contrago ventricular) é de ape-
nas 22 mm Hg, para pressao diastOlica (o menor valor
da pressao medido entre as contraeOes) de 8 mm Hg.
A pressao arterial media pulmonar 6, aproximadamen-
te, urn setimo da pressao arterial media sistemica,

cujo valor é de 100 mm Hg, como foi discutido no.
Cap. 19.

A pressao venosa pulmonar é de cerca de 2 mm
Hg, que 6, tambem, a press -go no a-trio esquerdo. A
pressao capilar pulmonar nunca foi medida, mas deve
ser maior que a pressao venosa pulmonar e menor que
a pressao arterial pulmonar — isto 6, seu valor deve
estar compreendido entre 2 e 13 mm Hg. Medidas in-
diretas de press -go capilar pulmonar tem dado valores
em torno de 7 mm Hg.

0 gradiente medio da pressao, entre a afteria pul-
monar e a veia pulmonar, tern valor de 13 mm Hg me-
nos 2 mm Hg, ou 11 mm Hg. Isso deve ser comparado
corn o gradiente de pressao na circulago sistemica de
aproximadamente 100 mm Hg. Exprimindo isso em
outros terrnos, a mesma quantidade de sangue flui pe-
la circulacio sistemica e na circulago pulmonar, em-
bora,_ nesta Ultima seja propelido corn forca corres-
pondente a urn nono da necessaria a propulsa° na pri-
meira. Isso significa que a resistencia total da circula-
cab pulmonar 6, em condieöes normais, apenas urn
nono da resistencia total da circulae -go sistemica.

Pressa° na Arteria Pulmonar Durante o Exerci-
do. Quando se realiza .urn exercicio, a quantidade
de sangue que passa pela circulaeab sistemica pode,
por vezes, estar_ aumentada de ate 5 a`7 vezes a quail-
tidade normal, o que significa que a velocidade (ou in-
tensidade) corn que o sangue vai fluir pelos pulmoes
deve aumentar na mesma proporeio. Entretanto; a
pressao arterial pulmonar aumenta de apenas 50%,
uma vez que os vasos pulmonares dflatam passiVamen-
te, para acomodar qualquer volume de sangue que
necessario fluir. Obviamente, isso impede que o cora-
cab direito fique sobrecarregado durante o exercicio.

DiOmica Capilar Pulmonar Apenas urn decimo
do sangue nos pulmoes esta, em urn determinado ins-
tante, verdadeiramente nos capilares, e o sangue flui
por eles tab rapidamente que so permanece nesses ca-
pilares; no maxim°, durante 1 a 2 segundos; durante
o exercicio, quando o fluxo sanguineo a ainda mais
rapid'; o sangue pode permanecer nos capVares pul-
rnonares por apenas de urn quarto a urn meio de se-
gundo. Entretanto, a membrana respirathria 6 tab per
meavel ao oxigenio e ao gas carbOnico que, mesmo du,
rante esse tempo extremamente curt', o sangue pode
ficar quase que completamente oxigenado e pode eli-
minar a quantidade necessaria de gas carbOnlco.

Mecanismo Capilar Pulmonar para a Manutenego
dos Alveolos. Secos. Outra caracteristica extrema-
mente importante da dinamica capilar pulmonar é urn
mecanismo para a manutenca° dos espaeos aereos dos
pulmoes secos. 0 plasma sanguineo tern pressao coloi-
dosmOtica de cerca de 28 mm Hg, o que produz ten-
dencia continua de liquid() ser absorvido, por osmose,
pelos capilares. Ao mesmo tempo, a pressao capilar
media pulmonar, que tende a forcar a saida de liqui-
do pelos poros capilares, e de apenas 7 mm Hg. Por
conseguinte, a forca que atua no sentido de promover
a absoreao de liquid° é cerca de 21 mm Hg maior que

Os capilares pulmonares estab em contato corn o
revestimento epitelial dos alv6olos e a membrana si-
tuada entre o sangue dos capilares e o ar dos alvOolos
é a membrana respiratbria, corn espessura total de me-
nos de Os poros dessa membrana sao suficiente-
mente grandes para permitirem a facil passagem tanto
do oxigenio como do gas carbOnico. Contudo, tam-
bem sao pequenos o bastante para impedirem o vaza-
mento de liquid° do sangue para os alveolos.
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a forca que atua no sentido de promover a filtracao
de liquid° para fora dos capilares. Dessa forma, esse
excesso de pressao coloidosmOtica produz, de modo
continuo, a absorcao de liquid° dos tecidos e dos al-
veolos pulmonares e, caso pequena quantidade de 11-
quido fique acumulada nos alveolos, é, nas condicOes
normais, absorvida dentro de alguns minutos.

Anormalidades, da Circulacbo
Pulmonar

Congestio pulmonar significa que existe excesso de
sangue e de liquid° nos pulmoes. Costuma ser o re-
sultado de pressao em demasia na circulacao pulmo-
nar que, na maioria das vezes, tern por causa a incapa-
cidade do ventriculo esquerdo em bombear o sangue,
de forma adequada, dos pulmoes para a circalaca° sis-

) temica. Lima vez que a pressao capilar pulmonar te-
nha atingido valor superior ao da pressao coloidos-
mOtica do plasma, de cerca de 28 mm Hg, o liqUido
comeca a vazar para fora dos capilares, o que aconte-
ce C0171 grande rapidez e os alveolos nao mais perm-, 
necem segos. Entao, comeca a se desenvolver o grave
edema pulmonar (excesso de liquido nos pulmoes), o
que acontece, por vezes, com tat , velocidade pode
causar a morte dentro de 30 minutos a 2 horas.

Atelei.tasia significa o colapso de urn pulmao ou de,  
parte . de Um pulmao. Sua causa mais comum e o blo-
qtiiio de urn ou de mais de urn bronquio, o que
di . o fluxo de ar. Quando isso acontece, o ar nos
alveolos bloqueados a absorvido em poucas horas, fa
zendo com que essa area pulmonar colapse. Shatilta-
neamente, a falta de thdgenio nos alveolos colapsados
provoca a conStric'ao vascular, mecanismo que foi dis-
cutido antes, neste mesmo capittilo; alem disso, o.
proprio colapso do tecido pulmonar provoca a com-
pressao e o enCarquilhamento dos vasos. Como resul-
tade da combinacao desses efeitos, o fluxo sangiii-
ne& pelo -pulinao colapsado diminui ate urn quinto
de 'sett o que fez com que a maior parte
do sangue flua atraves das regiOes nab colapsadas; on-
de existe quantidade adequada de codgenio.

A rernOctio cirurgica de grandes areas pulmonares
produz 'sangiiineo em excesso pelas porcOes re-
mariesc6ntes dos pulmoes. Em condicOes normais, o
gangue pode fluir atraves de cada pulmao ate quatro
vezes rapidamente que o faz nas condicOes
usuais, antes que a pressao arterial pulmonar comece
a aumentar de forma significativa. Portanto, uma pes-
soa pode perder urn pulmao inteiro, o que aumenta o
fluxo sanguineo por duas vezes, no pulmao restante,
sem causar qualquer perturbacao sena. Entretanto,
caso essa pessoa tente realizar exercicio demasiada-
mente intenso, ire atingir rapidamente o limite supe-
rior para seu fluxo pulmonar acima do qual ire ocor-
rer hipertensao pulmonar e insuficiencia ventricular
direita. Esse mesmo efeito ocorre no enfisema, doen-
ca pulmonar caracterizada por destruicao de grandes

territOrios pulmonares, na maioria dos casos, como re-
sultado do habits° de fumar.

Efeito da Doenca Cardiaca Congenita
sobre a Circulacbo Pulmonar

Doenca cardiaca congenita significa anomalia do cora-
cao ou dos vasos sangiiineos diretamente conectados
a ele, que se exterioriza ao nascimento. Muitos tipos
de doencas card iacas congenitas afetam a circulaca°
pulmonar; duas delas, a persistencia do canal arterial
e a tetralogia de Fallot, sao representadas nas Figs.
27-15 e 27-16.

Persistencia do Canal Arterial. Durante a vida fe-
tal normal, a maior parte do sangue que é bombeado
pelo ventriculo direito nao passa pelos pulmoes, fluin-
do da arteria pulmonar diretamente para a aorta, por
meio do canal arterial (Fig. 27-15). Imediatamente
apOs o nascimento, a expansao pulmonar dilata os va-
sos sangiiineos pulmonares de modo que o sangue po-
de fluir facilmente por eles. Como resultado, a pres-
sao arterial pulmonar cai, fazendo com que ocorra in-
versa° do sentido do fluxo nesse canal arterial, que
agora passa a ocorrer da aorta para a arteria pulmo-
nar. Esse fluxo invertido faz corn que sangue oxige-
nado circule pelo , canal arterial, o, que promove a con-
tracao irnediata da parede desse canal, que e extrema-
mente sensivel *ao oxigétho. Isso produz o fechamen-
to desse canal dentro de minutos; em seguida, duran-
te algurnas semanas, prolifera tecido conjuntivo nessa
estrutura, o que representa o mecanismo normal de
sua oclusao definitive.

Entretanto, em 1 de cada 2.000 recem-nascidos,
esse canal na° fecha, dando lugar a condica° da per-
sistência do canal arterial, e esse canal que conecta a
aorta a arteria pulmonar permanece aberto durante
toda a vida, como a mostrado na Fig. 27-15. Confor-
me a crianca se desenvolve e seu coracao fica mais for-
te, a pressao na aorta fica muito maior que na arteria
pulmonar, o que fora a passagem de quantidades
enormes de sangue da aorta para a arteria pulmonar;
esse sangue recircula pelos pulmoes, passa ao cora-
cao esquerdo e, talvez, volte a recircular pelos pul-
moes, muitas vezes passando por esse circuito duas ou
mais vezes, antes de atingir a circulaca° sistemica. Em
outras palavras, quantidades extremamente excessivas
de sangue sao bombeadas para os pulmoes. Obviamen-
te, isso traz grande sob recarga para o coraeao, mas, no
inicio da vida, nab é causa de dano extenso aos pul-
moes. Entretanto, corn o progredir da vida, a pressao
muito elevada nos vasos pulmonares é produtora,
muitas vezes, de fibrose dos vasos e congestffo dos
pulmoes. Finalmente, a pessoa pode ter tal dificulda-
de em aerar seu sangue que pode morrer precocemen-
te, embora varios pacientes possam ter sobrevida nor-
mal.
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Figura 27-15. Persistencia do canal arte-

AORTA

CANAL
ARTERIAL

ARTERIA PULM.

ARTERIA PULM.
ESQUERDA

TRONCO E
EXTREM.
INF.

Tetralogia de Fallot — A "Crianca Azul". A Fig..
27-16 mostra a anormalidade congenita chamada de
Tetralogia de Fallot. Essa doenca a caracterizada por.
quâtro anormalidades do coracffo:

uri orificio no septo (parede divisOria) entre os
ventriculos direito e esquerdo.
ititeria pulmonar extremamente constringida.
deslocamento da .aorta para o lado direito, corn a
aorta . situada diretamente sobre o officio septal,
de 'mod° 'que o sangue que flui para a aorta vem
tarito do ventrfculo direito como do esquerdo.

CASECA E EXTREM,
SUP

PULMAO ESQUERDO

4. infisculo ventricular direito muito hipertrofiado.

Muito pouco sangue passa do ventrfculo direito
para a arteria pulmonar constringida. Pelo contrario,
é forcado a passar pelo officio do septo para a aorta.
Dessa forma, a major parte do sangue bombeado pelo
ventriculo direito nao passa pelos pulmOes e riff()
aerada. Como o sangue nao aerado tern colornao azul
fosca, todo o corpo do recem-nascido assume essa to-
nalidade. Assim, a tetrgogia de Fallot é urea das mal-
formaceies congenitas do coracao que produzem a
chamada "crianca azul".

Tratamento Cirfirgico. Nos filtimos anos, grandes
progressos tern sido conseguidos no reparo cirlrgico
das anormalidades cardfacas. Por exemplo, qualquer
paciente portador de persist8ncia do canal arterial pa
de ser tratado, simplesmente, pela colocacao de liga-
dura oclusiva em tomb Besse' canal. 0 tratamento da
Tetralogia . de Fallot é mais coniplicado, mas a conse--
guido, de modo razoavelmente satisfatOrio, pela cirur-
gia cardfaca a ceu aberto, quando a extensa reconstru-
ca° do cornao pode ser realizada dentro do prOprio
cornao.

TRANSPORTE DE OXIGENIO
PARA OS TECIDOS

Difusao do Oxigônio dos Alvóolos
para o Sangue e do Sangue
para os Tecidos

TRONCO E EXTREM
INF. 

j

0 transporte global do oxigenio dos alveolos para a
celula tecidual implica tres eventos distintos: (1) difu-
sac) do oxigenio dos alveolos para o sangue pulmonar.
(2) transporte do sangue pelas arterias ate os capilares
teciduais e (3) difusao do oxigenio dos capilares para
as celulas teciduais.

Os dados do Quadro 27-2 explicam por que o oxi-
Figura 27-16. Tetralogia de Fallot. genio difunde dos alveolos para o sangue pulmonar. A
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Quadro 27-2. Pressdes Gasosas nos Alveolos
e no Sangue

Ar Sangue Sangue
Gas alveolar venoso arterial

02 104 40 100.
CO2 40 45 40
N2 569 569 569

pressao do oxigenio (P 02 ) do sangue "venoso" que
entra nos pulrnöes é de apenas 40 mm Hg, em compa-
racao corn a P02 do ar alveolar de 104 mm Hg. A di-
ferenca de pressao e, portanto, de 64 mm Hg, o que
Tomove a rapida difusao do oxigenio para o sangue.

Jurante o tempo muito curto em que o sangue per-
inaftece nos capilares, da ordem de apenas 1 segundo,
esse sangue atinge P02 de cerca de 100 mm Hg, quase
que O valor vigente nos prOprios alveolos.

0 sangue aerado pode entao fluir dos pulmoes pa-
ra os capilares teciduais, onde o oxigenio difunde,
atraves da membrana capilar e dos espacos teciduais,
para as celulas do tecido. A raza° para essa direcao da
difusao 6 a de , que a pressao do oxigénio nas celulas
nrruto baixa, o que pode ser explicado do seguinte
modo: quando o oxigenio penetra nas Midas, reage
muito rapidamente coin os acithares, corn a gordura e
corn as proteinas, formando gas carbOnico e agua, co-
mo representado na Fig. 27-17.. Como resultado, a
maior parte do oxigenio a imediatamente removida, o
que mantem, a , P02 intracelular em torno dos 20 mm
Hg,,na maioria dos casos. A alta pressffo, da ordem de

2) lop mm Hg, do oxigenio no sangue arterial, conforme
entra nos capilares, faz corn que difunda para o liqui-
do intersticial e, portanto, atraves da membrana ce-
lular para o interior das celulas.

Em resumo, o movimento .do oxigenio, para' o san-
gue dos , pulmoes e do sangue para os tecidos, é causa-
do por difusao. A diferenca de pressao do oxigenio,
dos pulmoes para o sangue pulmonar, é suficiente pa-
ra  o oxigenio sempre difundindo para o san-
gue, a diferenca de pressao do sangue capilar para as
celulas dos tecidos. tambern a sempre suficiente para
manter o oxigenio difundindo do sangue para as ce-
lulas.

Transporte do Oxigénio no Sangue
pela Hemoglobina

Quando o oxigenio difunde klos pulmoes para o san-
gue, uma pequena proporcao fica em solucao nos 11-
quidos do plasma e dos glObulos vermelhos, mas,
quantidade de oxigenio sessenta vezes maior combina
imediatamente corn a hemoglobina dos glObulos ver-
melhos, do modo que foi explicado no Cap. 24 e

orNIN aCCQ forma cnmbinada. para os card-

Extremidade arterial Extremidade venosa

Figura 27-17. Difusffo do oxigenio dos capilares para as celu-
las dos tecidos, formagab do gas carbOnico no interior das ce-
lulas e difusao desse gas carbOnico de volta paxa o sangue.

lares dos tecidos. Na verdade, semi a hemoglobina, a
quantidade de oxigenio que poderia ser transportada
seria apenas uma pequena finao daque seria neces-
sada para manter a vida.

Quando o sangue passa pelos capilares dos tecidos,.
o oxigenio se separa dahernoglobina e difunde para as
celulas. Dessa forma, a hemoglobina atua conao urn
carreador de oxigenio ,aumentando a quantidade de
oxigenio que pode ser transportada desde os pulmoes
ate os tecidos ate cerca de 60 vezes mais do que pode-
ria ser transportado apenas em solu0°.

Combinacdo do Oxigenio corn a Hemoglobiria:
Curva de Dissociacao Oxigenio-Hemoglobina. A Fig.
27-18 apresenta a curva de dissociactio oxigenio-he-
moglobina. Essa curva é estabelecida a partir da por-
centagem de hemoglobina que esta combinada ao oxi-
genio, para determina.da pressao do oxigenio. 0 sin-
gue aerado que deixa os piracies tem; usualmente,
pressao do oxigenio da ordem de 100 min Hg. Fazen-
do referencia curva, visto que, nessa pressao, aprO-
ximadamente 97% da hemoglobina estdo combinados
corn o oxigenio. Conforme o sangue passa pelos capi-
lares dos tecidos, a pressao do oxigenio cai, normal-
mente, para cerca de . 40 mm Hg. A essa pressao, ape-
nas 70% da hemoglobina estdo combinados corn o
oxigenio. Assim, cerca de 27% da hemoglobina per-
dem seu oxigenio para as celulas teciduais, nas condi-
cöes normais. Bata°, ao retornar para os pulmoes,
combina-se corn novo oxigenio, e o transporta, mais
uma vez, para as celulas dos tecidos.

Note-se na Fig. 27-18, uma outra escala, na parte
esquerda do grafico, alern da que exprime a porcen-
tagem da saturacao. Essa segunda escala define. os
"volumes por cento", que significam o raimero de Mi.-
lilitros de oxigenio captados em cada 100 ml de san-
gue normal, nos diferentes niveis percentuais de satu-
raga°. Quando o. sangue é oxigenado ate o nivel arte-
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rial normal de 97% de saturago, cerca de 19 ml de
oxigenio estargb fixados a hemoglobina. Enta-o, con-
forme o sangue perde oxigenio para os tecidos e a sa-
turago da hemoglobina cai a 70%, a quantidade de
oxigenio que permanece fixada ao sangue ainda é da
ordem de 14 ml para cada 100 ml de sangue. Por con-
seguinte, cada 100 ml de sangue que passam pelos te-
cidos, normalmente, libertam cerca de 5 ml de oxi-
genio para as celulas. Durante o exercicio intenso,
essa liberaygb pode aumentar ate 15 a 18 ml para ca-
da 100 nil de sangue que passa pelos tecidos, como
iremos discutir em maior detalhe na secgo seguinte.

Coeficiente de Utilizacdo e a Capacidade de Re-
serva da Hemoglobina. A proporgo da hemoglobi-
na que perde seu oxigenio para os tecidos, durante
cada passagem atraves dos capilares, é o coeficiente de
utilizactio. Na pessoa normal, o coeficiente de utiliza-
go e de 27% ou, expresso de outra maneira, aproxi-
madamente urn quarto da hemoglobina é usado no
transporte do oxigenio para os tecidos, nas condigOes
normais.

Quando os tecidos sofrem de extrema necessidade
de oxigenio, a pressao do oxigenio nesses tecidos cai
a valores muito baixos, permitindo que o oxigenio di-
funda do sangue capilar corn muito maior rapidez que
a usual. Como resultado, a saturago da hemoglobina,
no sangue capilar, pode cair a 10 a 20%, em lugar dos
70% normais, e o coeficiente de utilizago pode atin-
gir os 80 a 90%. Portanto, sem qualquer aumento da
intensidade do fluxo sangiiineo, a quantidade de oxi-
genio que é transportada para os tecidos, em periodos
de necessidade grave, pode ser aumentada por mais de
tres vezes.

Se tamb6m for lembrado que o debit° cardiac°
pode aumentar de ate cinco a sete vezes nos periodos
de estresse entffo fica claro que a quantidade de oxi-
genio que pode ser transportada para os tecidos pode
ser aumentada de ate 15 a 20 vezes a normal, parte
desse aumento correspondendo ao incremento do

1 o
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PRESSAO GASOSA DO OXIGENIO (mm Hg)

coeficiente de utilizago e parte ainda maior pelo au-
mento do debit° card iaco.

Hemoglobina como Tampdo do Oxigénio nos Te-
cidos. Para que a fling° celular prossiga em sua in-
tensidade normal, as concentrayties de todas as subs-
táncias nos liquidos extracelulares devem permanecer
relativamente constantes todo o tempo. Uma das fun-
Oes da hemoglobina é a de manter pressao do oxi-
genio nos tecidos quase sempre entre os valores de
20 a 45 mm Hg. Isso pode ser explicado do seguinte
modo: A medida que o sangue flui pelos capilares,
27% do oxigenio sac) perdidos pela hemoglobina, o
que faz corn que sua saturacdo caia ate 70%. Fazendo,
de novo, referéncia a Fig. 27-18, pode ser observado
que, para promover a liberago de todo esse oxigenio,
a pressao do oxigénio nos tecidos nunca pode ser
maior do que 45 mm Hg. Por outro fad°, sempre que
a pressao do oxigenio cai ate 20 mm Hg, mais do que
três quartos do oxigenio sab liberados da hemoglobi-
na e essa liberago muito rapida impede que a pressao
do oxigenio caia a valores ainda mais baixos, exceto
em casos de extrema necessidade de oxigenio. Assim,
a hemoglobina, automaticamente, libera oxigenio
ra os tecidos, de modo que a P0 2 desses tecidos nun-
ca caia abaixo de 20 mm Hg ou ascenda alóm de 45
mm Hg. Se nab fosse por essa ago tamponadora da
hemoglobina, uma pessoa n gb conseguiria sobreviver
quando a pressao do oxigénio na atmosfera fica mui-
to elevada ou muito diminuida, como ocorre, muitas
vezes, quando a pessoa respira oxigenio puro ou, no

outro extremo, subindo montanha corn altura de al-
guns quilOmetros.

MonOxido de Carbono como Veneno para a Hemo-
globina. 0 monOxido de carbono combina-se corn a
hemoglobina de forma quase iddntica a do oxigenio,
exceto que a combinago do monOxido de carbono
corn a hemoglobina e cerca de 210 vezes mais tenaz
que a combinago do oxigenio coin a hemoglobina.
Igualmente, visto que as duas substancias reagem corn
o mesmo ponto da molecula, nab podem se combinar
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com a hemoglobina ao mesmo tempo. Por conseguin-
te, o monoxido de carbono, em mistura corn o ar, em
concentrago. de apenas 0,1%, 200 vezes menor que
a do oxigenio no ar normal, fard corn que metade da
hemoglobina combine-se corn de, deixando apenas a
metade da hemoglobina existente disponlvel para a
conabinago corn o oxigenio. Quando a concentraca°
de monOxido de carbono aumenta ate aproximada-
mente 0,2%, o que ainda 6 100 vezes menor que a do
oxigenio, a quantidade de hemoglobina que ainda es-
ti disponivel para a combinacdo corn o oxigenio é do
diminuta que a morte sobrevem ern pouco tempo.

Quando a morte iminente tern por causa o envene-
namerito por monOxido de carbono, sua ocorréncia
pode, muitas vezes, ser evitada pela respiracao corn
oxigenio puro. Esse oxigenio puro, ao atingir os al-
veolos, tem pressao parcial de aproximadamente 600
mm Hg, o que é seis vezes maior que a pressao normal
do oxigenio alveolar. A forca corn que o oxigenio po-
de se combinar corn a hemoglobina fida, assim, au-
mentada de seis- vezes, o que promove o deslocamen-
to do monOxido de carbon° da molecula da hemoglo-
bina, seis vezes mais rapidamente do que ocorreria
sem tratamento.

TRANSPORTE DO GAS CARBONIC°

Fazendo, uma vez mais, referencia a Fig. 27-17, pode
ser .visto que, quando o oxigenio é utilizado pelas ce-
lulas para .seu metabolism°, é formado o gas carbeini-
co. A pressao do gas carbOnico(Pco ) nas celulas au-
menta ate 50 min Hg, corn o desenvohimento de dife-

pressffo entre as celulas 'e o sangue capilar.
Isso promove a difusao do gas carbOnico para fora das
celulas, passando para o intersticial e dele pas-
sando : para o sangue capilar. Por esse sangue é trans-
portado para os' pulmoes. Dessa forma, a Pc02 do
sangue .que chega aos o capilares dos tecidos 6 . de 40
mm Hg, mas aumenta ate 45 mm Hg, a medida que
esse sangue recebe o gas carbemico que difunde das
celulas. Como resultado, a Pc02 do sangue que chega
aos pulmoes tambem é de, aproximadamente, 45 mm
Hg, enquanto que a Pc02 do ar dos alvOolos 6 de ape-
nas 40 : mm Hg. 'Assim, existe diferenca de pressao da
order de 5 mm Hg entre , o sangue e o alveolo, o que
promove a difusao do gas carbOnico para fora do san-
gue. Ainda mais, devido a grande solubilidade do gas
carbOnico na membrana respiratOria, a Pco do san-
gue pulmonar cai ate' equilthrio quase completo corn
a Pc02 do ar alveolar, isto 6, ate 40 mm Hg, antes de
sair do capilar pulmonar.

Capilar

ses meios sa°: (1) como gas carbOnico em solucao,
(2) sob a forma de ion bicarbonato (HCO 3 e (3)
combinado com a hemoglobina (Hgb-0O2).

Apenas cerca de 7% do gas carbOnico sao transpor-
tados no sangue em solucao. Cerca de 93% do total
difundem do plasma para o globulo vermelho, onde vao
participar de duas reacOes quimicas: primeira, o gas
carbOnico reage corn a agua para formar acid° carbO-
nico. Os glObulos vermelhos contdm uma enzirna, a
anidrase carbbnica, que acelera Tessa rea9So por cerca
de 250 vezes. Como resultado, cerca de 70% do gas
carbOnico reagem com a agua para formar acid° car-
bOnico, no interior dos globulos vermelhos, enquanto
que, no plasma, apenas sal) forrnadas quantidades mi-
nimas. 0 Acid° carbOnico nas, celulas reage imediata-
mente corn os tampOes acido-bäsicos dessas celulas,
transfonnando-se, principalmente, em ron bicarbona-
to (HCO3

Segundo, cerca de 23% de todo o gas carbOnico
que penetra no glObulo vermelho combinam-se dire-
tamente corn a hemoglobina, para formar um com-
post° chamado de carbamino-hemoglobina. Essa rea-
cffo nab ocorre no mesmo ponto da molecula onde
ocorre a rend° corn o oxigenio. Por *conseguinte, a
hemoglobina pode se combinar, ao mesmo tempo
corn o oxigenio e corn o gas carbOnico. Assim, a he-
moglobina" atua como carreador tanto para o oxige-
nio como para o gas carbOnico. Contudo, essa reap)
ocorre de forma bastante lenta, de modo que como
transporte do gas carbOnico, esse processo é menos
importante do que o do ion bicarbonato.

Recapitulando, o gas carbOnico é transportado pe-
lo sangue sob tres formas principais. Primeira, quanti-
dade muito pequena 6 transportada em solucao. Se-
gunda, de longe, a maior proporcdo e transportada
sob a forma de Ion bicarbonato. Terceira, alguns pou-
cos percentos so.-o transportados sob a forma de carba-
mino-hemoglobina.

Combinaclies Qu Imicas do Gas
CarbOnice• corn o Sangue

A Fig. 27-19 representa os diferentes meios pelos
quais o gas carbOnico 6 transportado pelo sangue. Es-
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Quando o sangue atinge os capilares pulmonares,
todas as combinacdes quimicas do gas carbOnico corn
o sangue s5o desfeitas, e o gas carbOnico é liberado
para os alveolos.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva a anatomic TisiolOgica do sistema respiratOrio.
2. Explique como os diferentes rmisculos produzem a ins-

piracdo e a expiragdo.
3. Como a pressdo alveolar se modifica durante o ciclo res-

piratório?
4. Qual e a fungdo do surfactante nos alveolos?
5. Explique o significado das expressOes volume corrente,

fre4iiencia respiratOria, volume minuto respiratOrio, ca-.
pacidade funcional residual e capacidade vital. De os va-
lores medios de cada urn.

6. Explique como a que o e-spago morto ocorre nas vias res-
piratOrias e qual e o seu significado.

7. Explique o que quer dizer "pressdo parcial". Quais sdo
as pressaes parciais aproximadas dos gases importantes
nos alveolos?

8. Explique os fatores que determinam a intensidade do
transporte de um Os atraves da membrana respirathria.
Discuta o transporte global do oxigenio, desde a atmos-
fera ate as celulas dos tecidos...
Explique o papel da hemoglobina no transporte do cod-
genio.
Explique o transporte de gas carbOnico, desde os tecidos
para o sangue e dal, pelos pulmoes, ate a atmosfera.
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Regulacdo da

Respiracelo e a Fisiologia dos
Distfirbios RespiratOrios

Resumo

0 ritmo basic() da respirago é gerado pelo centro respiratOrio, situado na substancia reti-
cular do bulbo raquidiano e da protuberancia do tronco cerebral. Esse centro a formado
por tres grupos principais de neur'Onios, chamados de (1) a area inspiratbria, (2) a drea ex-
piratOria e (3) a area pneumotaxica.

Na respirago normal em repouso, a area inspiratOria é ativada a cada 5 segundos, pro-
duzindo a inspiractio, corn duracdo de 2 segundos Isto e, a respirago normal e causada
quase que inteiramente pela contrago dos musculos inspiratorios, com contribuicffo mi-
nima dos musculos expiratOrios. Entretanto, na respirago profunda, o centro expiratOrio
entra em atividade nos periodos intercalados entre os de atividade inspiratoria e, nessas
condicOes, os musculos expiratOrios tern contribuicffo equivalente a dos musculos inspira-
tOrios. 0 centro pneumotaxico controla a amplitude dos movimentos respiratorios, bem
como o intervalo de tempo entre as respiracOes.

Durante a respiracdo normal, uma pessoa respira cerca de 6 litros/min, o que constitui
o volume minuto respiratbrio. Durante a respirago muito profunda, esse valor ppde atin-
gir ate 150 litros/min.

A freqiiencia e a amplitude da respirago sffo con troladas por quatro fatores diferentes:
(1) a pressito do gas carbOnico (Pc02 ) no sangue, (2) a concentracdo dos ions hidrogenio
(pH) no sangue, (3) a press -do do oxigenio (Po 2 ) no sangue, e (4) sinais neurais das areas
cerebrais controladoras dos masculos. Para o controle respirat6rio, a pressaO sangtifnea
do gas carbbnico e a concentrago sangiiinea dos ions hidrogenio tern importancia muito
maior que a pressa6 do oxigenio, o que é contrario ao que poderia ser esperado. Entretan-
to, é muito born que isso aconteca, visto que as concentracries de gas carbOnico e de ions
hidrogenio nas celulas dos tecidos sao determinadas, quase que exclusivamente, pela capa-
cidade pulmonar de eliminar o gas carbOnico (o que tambem reduz o acido carbOnico do
sangue e a cOncentrago dos ions hidrogenio ao mesmo tempo). Por outro lado, a hemo-
globina do sangue funciona como um "tamper° de oxigenio' muito potente, que ajuda a
regular a concentrago do oxigenio nos tecidos, de modo que um controle preciso da res-
piraca-o ilk, é necessario para a manutencffo das quantidades normais de oxigenio nas ce-
lulas desses tecidos. Durante o exercicio intenso, quando.6 necessaria uma respiracab mui-
to aumentada, os sinais neurais, corn origem nas areas cerebrais controladoras dos mus-
culos, exercem efeito estimulatorio direto sobre o centro respiratOrio, no sentido de au-
mentar a respirago, o que permite que as concentracOes do gas carbOnico, dos ions hi-
drogenio e do oxigenio sejam mantidas quase que exatamente normais durante esse exer-
cicio.

Alguns dos mais importantes distUrbios res piratOrios sab os seguintes:

1. Hipoxia, que quer dizer baixo teor de oxigenio e que pode ser causada por (a) pressaO
parcial reduzida do oxigenio no ar, (b) anormalidades pulmonares que diminuem a di-
fusao de oxigenio para o sangue pulmonar, (c) quantidade diminufda de hemoglobina
no sangue, para o transporte de oxigenio para os tecidos, (d) incapacidade cardfaca de

•
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bombear quantidades adequadas de sangue para os tecidos, e (e) incapacidade dos teci-
dos em utilizar o oxigdnio, mesmo que ele esteja disponivel.

2. Dispneia, que quer dizer "fome de ar". Essa condigo é, corn major freqiiencia, o resul
tado de excesso de gas carbOnico no sangue, o que produz a sensacffo dispndica. Entre-
tanto, algumas pessoas podem apresentar a "dispnóia psiquica", em decorrência de es-
tado neurOtico.

3. Pneumonia, que significa infeccffo dos pulmoes. Isso faz corn que os alveolos fiquem
cheios corn o exsudato infeccioso, que impede a absorgo do ar alveolar para o sangue
pulmonar.

4. Edema pulmonar que, na maioria dos casos, é causado por pressa° capilar pulmonar
muito elevada, resultante da insuficiencia do ventriculo esquerdo. 0 liquid° transuda
dos capilareS para os tecidos e alvdolos pulmonares, bloqueando o transporte de oxi-
genio de Os carbOnico atravds da membrana respiratOria.

5. Enfisema, cuja ocorrdncia é devida, na maior parte dos casos, ao fumo. Nessa condi-
go, ate cerca de 4/5 das Paredes alveolares podem estar destnados, de modo que a
pessoa pode ter, apenas, um quinto de tecido pulmonar funcionante.

6. A sma, que resulta do espasmo dos bronquiolos terminais dos pulmoes, que acontece
em decorrencia da estimulago alergica do mitsculo liso bronquiolar.

CENTRO RESPIRATORIO E
RITMO BASIC° DA RESPIRACÃO

0: sistema nervoso ajusta a intensidade da ventilago
alveolar quase que precisamente as demandas corpo-
rig; de modo que as pressoes sanguineas do oxigdnio
P02) e gas carbOnico (Pco ) quase que na° sa°2
alteradas,- mesmo durante exercicio extenuante ou
outros tipos de estresse respiratOrio.

sistema de controle respiratorio a representado
na fig. 28-1. E formado por tits grupos distintos de
neUrOnios, situados bilateralrnente no bulbo raquidia-,,,:
nife na promberancia, no tronco cerebral:

A area inspiratOria.
2. A area expiratOria.
3. A area pneumotaxica.

AS areas inspiratOria a expirat6ria ficam localizadas na
substancia reticular do bulbo raquidiano, corn a area
inspiratOria tendo. situago dorsolaterd, em cada me-
tade do bulbo, enquanto a area expiratOria tern situa-
cffo, ventrolateral, igualmente bilateral. Por outro la-
do, a area pneumotaxica fica localizada na substancia
reticular do taco superior da prOtuberancia.

AREA INSPIRATORIA E SUA
osc I LAgAo RiTMICA

0 ritmo basic.° da respiracab é gerado na area inspira-
Oda. A cada poucos segundos, essa area fica excitada
e transmite sinais neurais para os miisculos inspiratO-
rios, em especial para o diafragma. No inicio de cada
ciclo de excitaca-o, os sinais comecam muito fracos,
mas aumentam progressivamente durante os prOximos
1 a 2 segundos, fazendo corn que os miisculos inspira-
tOrios contraiam corn forca crescente, puxando ar pa-

ra o interior dos pulmoes. Em determinado instante,
esses sinais inspiratOrios cessam de modo abrupto, o
que causa o relaxamento sail() dos miaculos inspira-
tOrios. Na respiraca:o normal a retracd° elastica dos
pulmoes e da caixa toracica produz a deflaca° dos
pulmoes, dentro de 2 a 3 segundos, ate seu volume
normal, o que produz a expiracffo normal. Assim, é
completado o ciclo respiratOrio, corn duracao de 2 se-
.gundos para a inspiraca° e de 3 segundos para a expi-
raca-o. ApOs algum tempo, o centre inspiratOrio fica
novamente excitado e o ciclo é repetido, o que ocorre
por toda a vida do individuo.

Figura 28-1. Organizagffo do centro respirat6rio.
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FUNcAO DO CENTRO PNEUMOTAXICO
NO CONTROLE DA AMPLITUDE
E DA FRECIOENCIA DA RESPIRACAO

A estimulacffo do centro pneumotaxico aumenta a
freqiiencia da respirago. mas, simultaneamente, dimi-
nui a amplitude da respirago na mesma proporgo.
Como resultado, o volume total de ar que 6 respirado

• a cada minuto varia muito pouco. Qual seria o prop&
sito de ser adotada respirac -go rapida e superficial? De-
:ye ser lembrado, no entanto, que em muitos animais
inferibies, como no ao, o metodo para manter a tem-
peratura, em ambientes quentes, e o de "arfar", isto
e, uma respirago rapida e superficial, que produz o
maximo de evaporago da umidade das superficies
respiratOrias superiores, o que refresca todo o animal.
0 centro pneumotaxico esta intimamente relacionado
ao chamado centro do arfar, tambem localizado na
parte superior do tronco cerebral, produzindo respira-

icat, semelhante, rapida e superficial.

AREA EXPI RATORIA

Os neurtinios expiratOrios estaO, quase sempre, inati-
vos durante a respirago normal ern repousO, visto
que essa respirago normal realizada apenas pela
contrago dos musculos inspiratorios, como foi dis-
cutido antes. Por outro lado, quando o impulso respi-
ratorio a mais forte do que o normal, especialmente,
durante o exercicio intenso, os sinais atingem a area
expiratOria, produzindo intensa excitago dos miiscu-
los expiratOrios, na fase expiratOria do ciclo respirate•-
rio. Assim, durante a respirago profunda, o ar nab
apenas 6 puxado para os pulmoes pelos miisculos ins-
piratOrios, mas tambem é empurrado para fora, pelos

}inisculos expiratOrios.

0 SISTEMA RESPIRATORIO

mo protetor, atuando no sentido de impedir a expan-
sao exagerada dos. pulmoes, o que impede a lesao des-
se organ.

Insuficiéncia do-Centro RespiratOrio

Ocasionalmente, o mecanismo oscilador do centro
respiratorio falha. Uma das causas mais freqiientes
disso 6 a concussaO cerebral ou qualquer outra anor-
malidade intracerebral que produza pressao excessiva
sobre o bulbo raquidiano. Esse excesso de pressao
comprime os vasos sangiiIneos que suprem o centro
respiratorio, o que elimina qualquer atividade bulbar
e, por conseguinte, interrompe qualquer ritmo respi-
ratorio. Outra causa comum dessa insuficiência 6 a
poliomielite que, algurnas- vezei, destrOi as celulas
neuronais na substancia reticular do arebro poste-
rior, que deprime o centro respiratorio. Finalmente,
uma das causas mais freqiientes da insufici6ncia respi-
ratOria 6 a tentativa de suiddio corn medicamentos
produtores de sono. Eles anestesiam os neuremios res-
piratOrios e, por esse mecanismo, interrompem o rit-
mo da respirago.

A insuficiência do ritmo respiratorio uma das
anorinalidades de mais (Hid tratamento, exceto
quando a usada a respira* artificial. Em .geral, mui-
tos poucos medicamentos podem ser usados para ex-
citar o centro respiratorio, e os que sao disporaveis —
cafelna, picrotoxina e arguns outros — exercem efei-
tos muito fracos sobre o centro respiratorio, de modo
que sua valia a extremamente reduzida. Felizmente, a
depressab respiratOria pioduzida pela poliomielite,
por pressao sobre o cerebro ou por medicamentos de-
pressores 6, em grande parte dos casos, röversivel,
desde que a respirago artificial seja mantida por tem-
po suficiente.

LIMITAgA0 DA EXPANSAOPULMONAR
PELOS RECEPTORES DE ESTIRAMENTO
DO PULMAO — REFLEX° DE
HERING-BREUER

Existem receptores neurais de estiramento, situados
nas paredes dos br'Onquios e dos bronqufolos, por to-
do o pulmffo que sac) excitados sempre que os pul-
mOes ficam. excessivamente insuflados. Esses recepto-
res enviam sinais pelos nervos vagos para o centro ins-
piratOrio, que, de modo imediato, linuta qualquer au-
mento adicional do volume pulmonar. Esse é o refle-
xo de Hering-Breuer. Esse reflexo produz o mesmo
efeito do centro pneumotaxico, por aumentar a fre-
qii -encia da respiracao, visto que diminui a amplitude
dos movimentos respiratOrios, ao mesmo tempo que
aumenta sua freqiiência, como compensago.

A finalidade do reflexo de Hering-Breuer nab é a
de controlar a respirag-do. Pelo contrario, e mecanis-

REGULAcAO DA VENTILAQA0
ALVEOLAR

Quando se precisa de grande quantidade de ar respi-
ratorio, os dois centros, tanto o inspirafOrio quanto 0
expiratOrio, ficam intensamente excitados, do que re-
sulta a troca' de volumes muito aumentados de ar.
Nao ocorre apenas o aumento da amplitude dos movi-
mentos respiratOrios, mas tambem de sua freqiiéncia
— corn a amplitude, podendo, 'por vezes, aumentar
desde o valor normal de 0,5 litro a cada respirago,
ate mais de 3 litros, corn a freViência aumentando da
normal de 12 por minuto, ate tao rapido quanto 50
por minuto. Como resultado, o volume total de ar
que é respirado a cada minuto, o volume minuto res-
piratbrio, pode passar do normal de 6 litros ate 150
litros, aumento de 25 vezes, e a quantidade de novo
ar que vai chegar ate os alvOolos, a ventilacdo alveolar,
aumentando proporcionalmente.
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Efeito do Gas CarbOnico e dos ions
Hidrogônio, sobre o Centro RespiratOrio,
Aurnentando a Ventilac5o Alveolar

Entre os mais poderosos -estimulos conhecidos que
atuarn sobre o centro respirat6rio, merecemn destaque
as concentrac6es excessivas de gas carbOnico e dos
ions hidrogenio no sangue. Ambos estimulam a respi-
ra0o por agirem sobre a chamada drea quimiossenst-
ve — mostrada na Fig. 28-2, localizada bilateralmente
na face ventral do bulbo raquidiano. Essa area, quan-

o'esthnulada, envia sinais excitatOrios tanto para o
centro inspiratOri6

Resposta dos NeurOnios Quinaiossensfveis aos Ions
Hidrogenio. 0 estimulo prirnatio para a excita,cab
os neurOnios da area quimiossensivel e a concentra-
o dos ions hidrogenio no interior do corpo celular

esses neurenios. Assim, sempre que o ion hidroge-
nio ficar muito concentrado no sangue, o que faz corn
ue sua concentracffo tambem aumente no interior

Figiura 28-2. Estimulagffo da area inspirat6ria pela drea qui-
miossensivel, localizada bilateralmente no bulbo raquidiano,
situada poucos micra abaixo de sua superficie ventral. Dove
ser notado que os ions hidrogenio estimularn a area quimios-
serisivel e que esses ions tom origem pela agS.o do la's carbO-
nico nos liquidos.

dos neurOnios quimiossensiveis, ocorre excitago res-
' piratOria.

Entretanto, os ions hidrogenio' no sangue nao sao
estimulo tifo potente para a respirago, como poderia
ser esperado, pela seguinte razdb: as membranas celu-
lares dos neurOnios go p.ouco permeaveis aos ions hi-
drogenio. Como restiltado, a concentracao desses ions
no interior das celulas nao varia na mesma proporgo
da variacaO no sangue. Mesmo assim, a resposta que é
produzida é suficiente para fazer corn que a concen-
tracdo dos ions hidrogenio no sangue seja urn dos
mais importantes controladores da respirago.

Efeito do Gas CarbOnico . na Estimulacão da Area
' Quinioisensivel. 0 gas carbOnico, ao contrario do
que acontece corn os ions hidrogenio, pode difundir
muito rapidamente para o interior das celulas neuro-
nais, visto que o gas carbOnico é muito sohivel nas
merribranas celulares. Como resultado, sempre que a
concentrago do gas carbOnico fica aumentada no
sangue, tambem aumenta — de forma imediata e pro-
pOrcional — sua concentrago no interior das celulas
neuronais da area quimiossensivel. Mas, como é que
esse gas carbOnico excita esses neurOnios? A resposta

• é: o gas carbOnico reage corn a agua intracelular;for-
mando-acido-earhOnico-que-se_dissocia_em_bicarbona
to e em ions hidrogenio. Levando-se em conta que os
ions hidrogenio representarn estimulo primario . pa-
ra as celulas neuronais, pode-se entender, corn muita
facilidade, que o gas carb6nico em excesso é tarnbêm
urn estimulo muito potente para essas celulas.

Como resultado, muito embora os ions hidrogenio
sejam os estimuladores prinagrios dos neurOnios qui-
miossensiveis, o gas carbOrtico, por mais estranho que
possa parecer, tem efeito duas vezes mais forte do que
os ions hidrogenio, na estimulago do centro respira-
tOrio.

Estimulacão da Area Quirniossensfvel pelas Con-
centracifies do Gas CarbOnico no Sangue e no Lfquido
Cefalorraquidiano. A area quimiossensivel fica loca-
lizada muito prOxima da superficie do bulbo raqUidia-
no. Por essa razffo, o gas carbOnico ern excessOspOde
penetrar nos neurOnios dessa area, vindo de duas fon-
tes distintas: ou diretamente, dos capilares
neos que vascularizam o bulbo, ou pela difugo do gas
carbOnico do liquid° cefalorraquidiano, desde a su-
pérficie da medula ate a area quimiossensivel. Esse
duplo mecanismo para o transporte do gas carbOnico
ate a area quimiossensivel é importante, por urn mOti-
vo especial: o transporte de gas carbOnico suficiente,
pelo sangue capilar ate o centro respiratOrio; para pro-
vocar uma resposta respiratOria maxima, leva ate urn
minuto; esse retardo no aumento da respirago pode-
ria ser muito danoso em condic6es estressantes, como
durante o exercicio , intense.' Felizmente, contudo, o
fluxo sangUineo para os vasos aracnOideos, que . pas-
sam pelo liquido cefalorraquidiano, é suficientemente
intenso para aumentar a concentrago de gas carb6-
nico nesse liquido cefalorraquidiano ate valores muito
altos, em tempo muito reduzido. esse gas carbOnico

Muitos fatores diferentes contribuem pars o con-
trole da . respiracffo, 'mas, indiscutivelmente, os mais
importantes sao os quatro fatores seguintes:

1. A pressdo do gas carbbnico (PCO2 ) no sangue.
2. A concentrago dos ions hidrogenio (pH) no san-

gue.
3. A presstio do oxigénio (P02 ) no sangue.
4. Sinais neurais das areas cerebrais, controladoras

dos masculos.
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que estimula imediatamente e corn muita intensidade
a respirago, muito antes que o gas carbOnico que
vem diretamente pelo sangue possa faze-1o.

Controle da Concentrago de Gds Carbbnico nos
Lfquidos Organicos, pelo Mecanismo de Feedback en-
tre o Gas CarbOnico e a Respirago. E extremamen-
te importante que o sistema respiratOrio seja estimula-
do pela concentrago do gas carbOnico no sangue, vis-
to que isso forma mecanismo que permite o controle
da concentrago do gas carbOnico em todos os liqui-
dos do corpo. Isso pode ser explicado do seguinte mo-
do:

A concentrago do gas carbOnico no sangue é con-
trolada pela intensidade da ventilago alveolar. Isto e,
uma ventilago aumentada faz corn que os pulmOes
eliminem maiores quantidades do gas carbOnico que
vem pelo sangue. Como resultado, quando urn exces-
so de gas, carbOnico excita o, centro respiratOrio, o au-

>Trento resultante da ventilago faz corn que essa con-
centrago de gas carbemico caia, ate seu valor normal.
De , modo Inverso, quando a concentrago do gas car-
bonito esti muito baixa, a redugO resultante da ven-
tilago permite que a concentrago sangilinea de gas
carbOnico aumente ate o normal.

0 corpo nao possui qualquer outro mecanismo de
significagb para o controle da concentrago do gas
carbOnico no sangue e nos liquidos orgänicos, o que
faz corn que esse mecanismo seja todo importante.
Caso a concentrago de gas carbOnico ficasse muito
elevada, isso traria como resultado a parada de prati-
camente todas as reacOes metabOlicas do corpo, visto
que o gas carbOnico 6 urn dos produtos finals de qua-
se. todas as. reac"Oes metabOlicas. Por outro lado, caso
essa concentrago de gas carbOnico ficasse muito di-
minuida, outras conseqtiencias perigosas iriam ocor-
rer, como o desenvolvimento de alcalose, por falta de
icido carbOnico nos liquidos corporals. Essa alcalose,
por sua vez, iria provocar initabilidade aumentada do
sistema nervoso o que resulta, em certos casos, em te-
tania e ate em convulsOes epilepticas.

ImPrtincia do Mecanismo de Feedback dos Cons
Ilidrogènio para a Replanan  da Respiracan. A regu-
lago da respirago pela concentrago sanghinea dos
ions hidrogenio participa da manutengo do equili-
brio acido-basico nos liquidos orgânicos, como foi
discutido, ern mthores detalhes, no Cap. 23. Quando
o gas carbOnico é eliminado pelos pulmOes, a perda
dense gas carbemico dos liquidos corporais desvia o
equilibrio quimico dos tampOes acido-basicos de tal
modo que grande parte do acido carbemico desses 11-
quidos corporals dissocia em agua e em gas carbOnico.
Isso retira grande parte da contribuigo do acid° car-
bemico aos acidos corporals, o que reduz a concentra-
go do ion hidrogenio. Dessa forma, a estimulago do
centro respiratOrio por concentrago aumentada do
ion hidrogenio ativa um mecanismo de, feedback que,
de modo automatico, diminui a concentrago do ion
hidrogenio ate o normal.. De forma inversa, a concen-
trago diminuida do ion hidrogenio reduz a ventila-

go alveolar, o que permite o aciimulo de gas earbei-
nico nos liquidos .corporais, o que aumenta a concen-
trago do ion hidrogenio ate o normal.

Como resultado, esse mecanismo de controle da
respirago pela concentrago do ion hidrogenio é WTI

dos mecanismos para a regulago do equilibrio acido-
basic° do corpo, como foi mostrado em detalhe no.
Cap. 23.

Regulack da Ventila0o Alveolar
pela Deficifincia de Oxigénio

A primeira vista, a maioria dos estudantes, intuitiva-
mente, acredita que a respirago é regulada, em sua
maior parte, pela necessidade corporal de oxigenio.
Contudo, a intensidade da ventilago influencia — nas
condicOes normals — muito pouco a quantidade de
oxigenio , que chega aos tecidos. A razffo para isso 6 a
seguinte: na intensidade normal da ventilago ou, ate
mesmo corn intensidade metade da normal, a hemo-
globina no sangue flea quase que completamente satu-
rada corn oxigenio, a medida que o sangue passa pelos
pulmOes. Aumentando indefmidamehte a intensidade
da ventilago, ate valor infinito, riff() produzira au-
mento da saturago da hemoglobina pelo fato de que
toda a hemoglobina disponivel para combinago corn,
o oxigenio ja esti cornbinada. Como resultado, gran-
des aumentos ou diminuicOes moderadas da ventila-
go alveolar modificam muito pouco a quantidade de
oxigenio que a carreada dos pulmOes pela hemoglobi-
na. Dessa forma, nab existe qualquer necessidade para
um mecanismo muito sensivel de regulago da respira-
go, para manutengo de concentrago constante do
oxigeniomge o no sangue.

Em raras ocasiOes, entretanto, a concentrago do
oxigenio alveolar cai ate valores muito baixos, insufi-
cientes para suprir quantidades suficientes de mile-
nib para a hemoglobina. Isso ocorre, especialmente,
quando a pessoa ascende ate altitudes muito elevadas,
onde a muito baixo o teor de oxigenio atmosferico.
Tambem pode ocorrer quando a pessoa contrai pneu-
monia ou alguma doenca que diminua o oxigenio al-
veolar. Nessas condiOes, o sistema respiratOrio neces-
sita ser estimulado pela deficiencia de oxigenio. Um
mecanismo para esse efeito é o sistema quimiorrecep-
tor, mostrado na Fig. 28-3. Os pequenos corptisculos
abrticos e carotideos, cada um deles corn apenas pou-
cos milimetros de didmetro, ficam situados ao lado
das after-las aorta e carotideas, no peito e no pescoco,
cada urn deles possuindo intensa vascularizago arte-
rial e contendo celulas neuronais receptoras — os qui-
miorreceptores — sensiveiS a falta de oxigenio no san-
gue. Quando estimulados, esses receptores enviam §1-
nais pelos nervos vago e glossofaringeo, para o bulbo
raquidiano, onde vffo estimular o centro respiratOrio,
para aumentar a ventilago alveolar.



Figga 2•8-3. Sistema quimiorreceptor pars estimular a respi-
racao."
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ESTIMULATOR105 DO GAS dARBONICO,
DOS:-IONS E DA

LTA.peoxiGENio

-4 . mostra ,que a falta maxima de oxigenio
enasqvde aumentar a ventilacao alveolar de 1,6 vez
nprrnal, em comparacao ao aumento de 10 ve-

es; causado pelo gas carbOnico, e de 5 vezes, causado
pelos Al•ns hidrogenio. Isso demonstra que, nas condi-,
cOes normals, o sistema dependente da falta de oxige-,
mci para o controle da respiracao é muito fraco.

ritretaii.to, a Fig. 27-4 é, ate certo ponto, engana-
dora, pOis nas condic-des especiais em que, ao mesmo
tempo, ocorrem a falta de oxigenio e um pequeno ex-
cesso-de gas carbOnico e de ions hidrogenio nos liqui-

. dos corporals, o mecanismo de falta de oxigenio passa
a ser urn estimulante muito potente da respiracao.
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Ainda mais, em outras condicaes especiais, como as
que vigoram no perfodo que se segue a permanencia
de uma pessoa em altitudes elevadas por varios dias, o
mecanismo do gas carbOnico perde sua potencia, com
aumento da potencia do mecanismo da falta de oxige-
nio, chegando a aumentar a ventilagao alveolar de 5
a 7 vezes.

Efeito do Exercicio sobre a
Ventilac5o Alveolar

A ventilagao alveolar aumenta em proporcao quase di-
reta corn a quantidade de trabalho que é realizada pe-
lo corpo, durante o exercfcio, podendo atingir, no
exercfcio mais extenuante, ate 120 litros/min. Esse
valor é cerca de 20 vezes maior que o correspondente,
durante a respiracao normal em repouso, como é mos-
trado a direita, na Fig. 28-4.

Os fisiologistas ainda tern dificuldade de explicar o
mecanismo para o aumento acentuado da ventilacao
pulmonar que ocorre durante o exercfcio. Na verda-
de, apesar da producao extremamente rapida de gas
carbOnico durante o exercfcio, corn utilizacao igual-
mente rapida do oxigenio, a ventilacao alveolar au-
menta de forma tab acentuada que impede o desvio
das concentracOes sanglifneas desses gases de sews va-
lores normais, por valores significativos.

Se nab sao os fatores qufmicos que aumentam a
ventilacao durante o. exercfcio, esse aumento deve
ocorrer como resultado de algum estfmulo que che-
gue ate o centro respiratOrio por meio de vias neurais.

.Duas dessas vias, mostradas na Fig. 28-5, ja foram
identificadas: (1) ao mesmo tempo que o cortex cere-
bral transmite sinais para os masculos em exercicio,
tambem envia sinais em paralelo para o centro respi-
ratOrio, aumentando a amplitude e a freqiiencia da
respiracao; (2) movimento dos membros e de outras
pastes do corpo durante o exercicio enviam sinais
sensoriais que ascendem pela medula espinhal, para

Figura 28-4. Efeito sobre a ventilacäb al-
veolar de aumento maximo do ion hidro-
genio, da falta maxima de oxigenio, do
excesso maximo do 'gas carbiinico e do
exercicio maximo.
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Figura 28-5. Mecanismos para a estimulacTo da respiragffo pe-
la atividade muscular.

excitar o centro reSpiratOrio. No momento, acredita-
se que esses dois tipos de sinais, urn com origem no
cortex cerebral, o. outro nas partes mOveis do corpo,
sao' os fatores responsaveis que aumentam a respira-
cap durante o exercfcio. Se esses dois fatores nao con-
seguem aumentar a respiracao ate intensidade adequa-
di, so enta° o gas carbemico e o ion hidrognio co-
mecam a ficar acumulados nos liquidos corporais en-
quanto diminui o oxigenio; assirn, esses fatores qufmi-
cos passam a estithular o centro respiratOrio, como
uma segunda linha de defesa para aumentar a respi-
raga°.

Outros Fatores que Influenciam a
Ventilacgo Alveolar

Efeito da Pressao Arterial. A pressao arterial e
outro fator que participa da regulacao da ventilacao
alveolar. Atua por meio do sistema barorreceptor,
descrito no Cap. 19. Quando a pressao arterial esta
elevada, os "sinais desse sistema deprimem o centro
respiratOrio, com a reducao correspondente da venti-
lack). De 7b do inverso, quando a pressao arterial es-
ta diminuida e o fluxo sangilineo para os tecidos es-
ta reduzido, a ventilacao é aumentada; isso representa
uma compensacffo parcial para o pequeno fluxo san-
gtifneo, permitindo uma meihor oxigenaca-o e remo-
cab mais intensa do gas carbbnico pelos pulmoes.

Efeito da Estimulacao Psiquica. Impulsos inicia-
dos pela estimulacao psiquica do cortex cerebral tarn-
bera podem modificar a respiracao. Poi exemplo, os
estados de ansiedade, muitas vezes, podem causar hi-
perventilago muito intensa, em certos casos de tal in-
tensidade que os liquidos corporals ficam alcalâticos,
pela eliminacao de quantidades exageradas de gas car-
beinico, o que pode precipitar as contraries tetanicas
alcalOticas de miisculos em todo o corpo.

Efeito dos Estimulos Sensoriais. Os impulsos
sensoriais corn origem em todas as partes do corpo
podem influenciar a respiracao. 0 efeito de se entrar
em chuveirO frio é bem conhecido; provoca intensa
arfada inspiratOria, seguida por period() de inspiracao•
.prolongada, corn seqiiancia de respiracao rapida e for-

Ste. Mesmo . uma alfinetada pode provocar variacOes
abruptas na freqiiència e na profundidade da respira-
cao. Entretanto, esses fatores afetam a ventilagao al-
veolar de forma apenas transitOria, visto que os fato-
res qufmicos, discutidos acima, logo se tornam domi-
nantes sobre esses efeitos aberrantes.

Efeito da Fonacao. Os centros da fala do cerebro
tambem controlam, As vezes, a respiracao. Quando
uma pessoa fala,. é importante que seja controlado o
fluxo de ar pelas cordas vocals, do mesmo modo que
é tamb6m importante• o controle das prOprias cordas
vocals. Portanto, sempre que sac:, emitidos sinais do
cerebro para as cordas vocals, sinais colaterais sao en-
viddos simultaneamente para o sistema respiratOrio.

FISIOLOGIA DOS DISTORBIOS
RESPIRATOR IOS

Hipoxia

Urn dos mais importantes efeitos da maior parte das
doencas respiratOrias é a hipoxia, que significa dispo-
nibilidade diminufda de oxigenio para as cólulas do
corpo. Os tipos principals de hipoxia sao a hipoxia hi-
peitica, a hipoxia estagnante, a hipoxia anémica e a
hipoxia histotOxica, cujos mecanismos sato mostrados
na Fig. 28-6. •

Hipoxia HipOxica. Hipoxia hipOxiCa significa in-
capacidade do oxigenio em atingir o sangue dos pul-
möes. As causas Obvias da hipoxia hipOxica sao: (1)
teor muito baixo de oxigenio atmosferico, (2) obstru-
cdo das vias respiratOrias, (3) espessamento da mem-
brana pulmonar e (4) drea diniinulda da membrana
respiratbria.

Hipoxia Estagnante. Hipoxia estagnante define a
condicao em que ocorre insuficiencia no transporte
de oxigenio para os tecidos, devido a fluxo sangiifneo
muito diminuido. A causa mais comum da hipoxia es-
tagnante d o debit° cardiac° Inuit° baixo, devido
insuficiéncia cardiaca ou ao choque circulatOrio: Ime-
diatamente apOs um ataque cardiaco, o fluxo sangiii-
neo para os tecidos pode ficar tao reduzido que o pa- •



Obstrugdo 
1. Hipoxia hip6xica

Fluxo sangUIneo lento
2. Hipoxia estagnante•

Anemia
3. Hipoxia antomica

Ceslulas incapazes 
de utilizer oxigenio
4. Hipoxia histotOxica
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Figura 28-6. Os tipos de hipoxia.

ciente ; pode morrer da prOpria hipoxia estagnante. Em
r

outras. s,ituaceSes, o transporte de oxigenio sera quase
que aquele minimo indispensavel a manutencao da

a, mas seus tecidos estarao sofrendo, intensamente,
efiCidricia,de oxigenio.

Hipoxia An8mica. Hipoxia andmica significa
quantidade demasiadamente pequena de hemoglobina
no sari'iale; para o transporte do oxigenio para os
dos. EsSa‘cOridicao pode ser causada por trds anOrma-
lidade§-diférentes:prirneiro, a pessoa pode ter anemia,

ue drinero reduzido de ghibulos
egtindo o paciente pode ter ninnerO`Suficiente.

globulos keimelhos, mas que contdm quantidade
reduiida . de , hernOglobina; e, terceiro, pode ter mime-
TO:sUficiente . de Midas e quantidade adequada de he-

thina, mas a mgor parte dessa hemoglobina pb-
de estaf envenenada por monOxido de.carbono ou por
qualquer outro veneno, de modo que nao a mais ca-
paz de transportar o oxigenio. Por exemplo, ao se res-
pirar ar com, concentracao de 0,2% de monOxido de
carbon°, pode ser reduzida a um terco a quantidade
de oxigenio capaz de transportar oxigenio, o que re-
pre§enta efeito letal.

Hipoxia HistotOxica. Isso significa a incapacidade
dos tecidos em utilizarem o oxigenio, mesmo quando

transportado para eles em quantidade adequada. A
causa classica da hipoxia histotOxica grave é o envene-
namento por cianeto; isso bloqueia as enzimas respon-
saveis pelo use do oxigenio na celula. Formas mode-
radas de hipoxia histotOxica ocorrem, corn grande fre-
qiiencia, nas avitaminoses, uma vez que a falta de de-
terminadas vitaminas resulta, em muitos casos, em
quantidades reduzidas de enzimas oxidativas intrace-
lulares.

Oxigenoterapia

Na maior parte dos casos de hipmria, a respirago corn
oxigenio puro pode ter efeito extraordinariamente be
nefico, corn o beneficio ocorrendo por ties mecanis-
mos distintos, que podem ser descritos do seguinte
modo:

Primeiro, a pressao parcial do oxigenio alveolar
de cerca de 104 mm Hg, mas quando a pessoa respim
oxigenio puro, essa pressao pode atingir ate 600 mm
Hg. Aumento dessa ordem pode aumentar de ate, seis
yens a pressao que forca a difusa-o do oxigenio pela
membrana pulmonar.

Segundo, mesmo quando nao existe hemoglobina
suficiente no sangue, para o transporte de oxigenio
em quantidades adequadas para os tecidos, a oxigeno-
terapia ainda pode ser benefica.-A razao para isso é a
de que, quando a pressao parcial do oxigenio nos al
veolos fica da ordem de 600 mm Hg, 2 ml de oxigenio
se dissolvem no liquido de cada 100 ml de sangue e
sao transportados, sob essa forma, para os tecidos. Es-
se efeito e mostrado na Fig. 28-7. Na pressao parcial
normal do oxigenio alveolar, de cerca de 100 mm Hg,
quase que nenhum oxigenio a dissolvido nos liquidos
do sangue. Entretanto, conforme a pressao parcial al-
veolar ascende ate 600 mm Hg, pode-se ver, pela area
sombreada da Fig. 28-7, que quantidades razodveis de
oxigenio comecam a se dissolver nesses liquidos. Esse
oxigenio pode representar a diferenca entre a vida e a
morte para muitos pacientes hipOxicos.

0 terceiro meio pelo qual .a oxigenoterapia pode
beneficiar alguns casos de hipoxia é pela reducao do
volume de gases que devem fluir para dentro e para
fora dos pulmOes, pela traqueia. Se as passagens res-
piratOrias estffo parcialmente bloqueadas, o sangue
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Figura 28-7. Efeito da pressEo parcial
elevada de oxigenio sobre a quantidade
total transportada de oxigenio para cada
100 ml de sangue.

ainda pode ser oxigenado, de modo adequado, corn
ventilacffo alveolar de .apenas urn quinto da normal, se
a pessoa respira oxigenio puro e na° ar, onde a con-
cent-nab do oxigenio e de apenas 20% Contudo, a
diniinuigo da ventilago alveolar ird produzir aciimu-
lci de gas carbOnico nos liquidos corporals, algumas
vexes, provocando acidose grave, muito embora os te-
cid'os fiquern adequadamente oxigenados.

Dispnêia

Dispneia significa fome de ar, isto é, urn sentimento
psiquico de que a necesgria mais ventilacffo do que a
que esta ocorrendo. A maior parte dos casos de disp-
neia ocorre quando alguma anormgidade respiratOria'
provoca o acimiulo de gas carbOnico em excess() nos

liquidos corporals. 0 centro respiratOrio fica, nessas
condicOes, exageradathente estimulado, e os sinais
que produz transmitem para a parte consciente do ce-
rebro essa necessidade de ventilacffo aurnentada, o
que repercute na psique. E isso causa o sentiment° de
fome clear ou de dispneia.

Entretanto, muitas pessoas apresentam a dispneia
psiquka, devido a neuroses. Nesses casos, a neurose
faz com que a pessoa fique extremamente consciente
de, sua respirago, fazendo-a sentir que nab esta rece-
bendo quantidades adequadas de ar. Uma das neuro-
ses que mais cornumente causa esse tipo de dispneia
a neurose cardfaca, pois muitas pessoas que tern medo
de doencas cardiacas conhecem pessoas cardfacas que
apresentaram episOdios de dispneia, devido 'ao edema
pulmonar. Como resultado, a pessoa neurOtica, que

Figura 28-8. Aspectos histolOgicos do pulmffo normal, do pulmffo corn pneumonia e do pulmffo enfisematoso.
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tern medo de estar sofrendo de doenca cardfaca, mui-
tas vezes apresenta a dispneia psiquica.

Pneumonia

A . pneumonia 6 causada, pela infeccao do pulmao corn
bacterias do tipo dos pneumococos ou com virus. Es-
sa infeccao faz corn que as paredes dos alveolos
quern. inflamadas e edemaciadas, enquanto os espacos
entre os alveolos ficam cheios de liquido e os globulos
sangilineos. Isso a mostrado na parte central da Fig.
28-8. A pneumonia provoca a hipoxia hipoxica por
dois mecanismos: primeiro, porque muitos alveolos
nao ao , aerados por estarem cheios de liquidos e de
celulas sangiiineas; segundo, porque as membranas
dos alveolos que ainda esta-o sendo aerados ficam,
muitas vezes, tao espessadas por edema que o oxig6-
nio nab consegue difundir corn facilidade.
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Edema Pulmonar

Edema pulmonar significa a colecao de liquido nos es-
paps intersticiais dos pulmtles e nos alveolos; isso
modifica a respiracao do mesmo 'nod° como o faz a
pneumonia. 0 edema pulmonar generalizado 6 causa-
do, na grande maioria dos casos, por insufici6ncia do
coracao esquerdo em bombear o sangue da circulacao
pulmonar para a sistêmica. Isso pode ser o resultado
de doenca valvular mitral ou aOrtica ou da insuficith-
cia do imisculo ventricular. De qualquer forma, .o san-
gue Pica retido na circulacao pulmonar, corn aliment()
da pressao capilar pulrnonar. Quando essa pressao fi-
ca maior que a pressao coloidosmOtica do sangue, da
ordem de 28 mm Hg, o liquido transuda muito rapi-
damente do plasma para os alveolos e para os espacos
intersticiais dos pulmoes, produzindo a hipoxia hip&
xica. Algumas vezes, a insuficiencia aguda do coragao
esquerdo produz edema de forma tao rapids, que a
pessoa morre de hipoxia dentro a 20 a 40 minutos.

Figura 28-9. Imagens contrastantes do
pulinSo' en4sematoso .(acirna) coin o
pulmffo normal (abaixo), mostrando
eXtensa destruicffo alveolar (reproduzido,
corn permissib de Patricia Delaney e do
Departamento de Anat9mia do The Me-
dical College of Wisconsin).
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Enfisema

O enfisema é uma doenca cujas causas mais comuns
sao as infeccOes crOnicas brOnquicas e alveolares que
ocorrem pelo habit° do fumo. Nessa condioffo, gran-
des areas das paredes alveolares sao- destrufdas; isso é
mostrado na parte direita da Fig. 28-8 e, de forma
ainda mais dramatica, na Fig. 28-9, onde sao compa-
rados o pulmao enfisematoso, (acima) corn o pul-
mao normal (abaixo). Como resultado, a area total
da superficie da membrana, pulmonar fica muito di-
minufda, o que tambern reduz a aeragffo do sangue. A
hipoida hiptodca 6 o resultado, e a quantidade de gas
carbOnico no sangue e nos liquidos corporais fica
muito aumentada. . .

A pessoa enfisematosa tambem apresenta, na maio-
ria dos casos, hipertensffo pulmonar, pois a cada vez
que as paredes de um alv6olo sao destruidas, os vasos
sangiiineos que por elas passam tambem o sao. Isso
aumenta a resist6ncia pulmonar, o que, por sua vez,
aumenta a pressffo arterial pulmonar e. eventualmen-
te, produz sobrecarga ao coracle, direito.

Atelectasia significa o colapso de todo um pulmao ou
de parte dele. Causa comum de atelectasia 6 urn feri-
merit° penetrante do' tOrax, que permite a entrada de
ar,. para a cavidade pleural. A tensao superficial do lf
quido ..nos alveolos . e as fibras elästicas nos espacos in-
tersticiths do pulmao fazem corn que os pulmoes co
lapsem ate tamanha muito reduzido, com os alveolos
perdendo todo o seu ar. Outra causa muito comum de
atelectasia. e o tamponamento de urn bronquio, quan-
do o ar .; adiarite do trecho tamponado 6 absorvido pe-
lo sangue, o que determina o colapso do alv6olo.

NA atelectasia, nao apenas ocorre o tolapso dos al-
veolos; Mas;..simultaneamente, ocorre tamberri o dos
vasos sangiifrieos. Como conseqii6ncia, o fluxo san-
giiMeo pelo pulmao fica muito dimhmido, permitin-
do que rnaior parte do sangue pulmonar passe pelas
areas pulmonares que ainda estao aeradas. Devido a
esse desvio do fluxo sangiiineo, atelectasia de todo
urn pulmao, muitas vezes, nab reduz, de modo apre-
ciavel; a aeraoffo do sangue.

cada vez mais distendidos e, corn crises asmaticas re-
petidas, ano apOs ano, a distensffo prolongada da cai-
xa toracica faz com que o tOrax tome a forma de urn
barril. A asma raramente 6 grave o bastante para pro-
vocar hipoxia intensa, mas pode causar dispn6ia mui-
to acentuada. A asma pode ser tratada, na major par-
te dos casos, por medicamentos que relaxant a muscu-
latura bronquiolar.

Reflexos da Tosse edo Espirro

Urn dos meios para a manutengffo das passagens respi-
ratOrias limps 6 a de forcar ar a passar muito rapids=
mente para o exterior, seja pela tosse ou pelo espirro.
O reflexo da tosse desencadeado por qualquer irri-
tante que entre em contato corn a superficie da glote,
da traqueia, ou de urn brOnquio. Os sinais sensoriais
sao transmitidos para o bulbo raquidiano e, por sua
vez, os sinais motores sao transmitidos de volta para o
sistema respiratOrio e para a laringe, a fun de provocar
a tosse. Os mtisculos expiratOrios, inicialmente, con-
tra= de modo muito intenso, o que produz pressffo
muito elevada no interior dos pulm6es, enquanto que,
aarnesmo tempo, as cordas vocais permanecem muito
acoladas e fechadas. Entffo, subitamente, as cordas.vo-
cais abrem, permitindo que o ar sob pressffo dos pul-
moes saia de forma explosiva. Algumas vezes, esse' ar
Ode sair corn velocidade de ate 110 km por hora (70
milhas). Desse modo, mat6ria estranha indesejavel co-
mo muco, particulas ou outras substancias 6 expulsa
das, passagens respiratOrias.

0 reflexo do espirro a muito semelhante ao da tos-
se, exceto por ser desencadeado pela ago de irritan-
tes no nariz. Os impulsos passam do nariz para o bul-
bo raquidiano e voltam para o sistema respiratOrio.
Urna expiraeffa sithita e profuyda expulsa o ar para
fora do sistema respiratOrio, enquanto o palato mole
varia sua posioffo, para permitir o fluxo rapido de ar,
em tempos sucessivos, pelo nariz e pela boca. Desse
modo, o espirro a capaz de limpar as passagens nasais
do mesmo modo como o reflexo da tosse limpa mni-
tas das passagens respiratOrias inferiores.

TEMAS PARA ESTUDO

Quais sib as causas dos impulsos ritmicos neurais promo-
tores da inspiragEo e da expirago do ar?

2 Explique o papel e os mecanismos do controle da ventila-
gffo alveolar pelo gas carbOnico.

3 Explique a relagffo existente entre a concentragffo do ion
hidrogenio e a regulacib da verrtilagNo alveolar.

4 Por que a que o oxigenio nab e o regulador normal da ven-
tilagdo alveolar e em quais condicties desempenha urn pa-
pel importante?
0 que a que existe no exeicicio que provoca aumento ex-
cepcionalmente intenso da ventilagNo alveolar?
Quais sffo os quatro tipos mais importantes de hipoxia?
Explique por que a oxigenoterapia a importante em cada
um dos tipos de hipoxia? Quo importante?
Explique os mecanismos da tosse e do espirro.

•

•

Atelectasia

A asma 6, geralmente, causada por reaoffo alergica
presenca de pollen no ar. A reaoffo provoca o espasmo
dos bronqufolos, o que dificulta a passagem do ar,
tanto para dentro quanto para fora dos pulmoes. Ain-
da mais, o fluxo para fora pelos bronqufolos fica mais
prejudicado do que o fluxo para dentro, o que permi-
te, em muitos casos, que a pessoa asmatica" inspire
corn facilidade enquanto so consegue expirar corn di-
ficuldade. Como resultado, os pulmoes vffo ficando 8

5

6
7
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29
Fisiologia da Aviaccio, do

Espaco e do Mergulho Submarino

Resumo

0. maior problema na fisiologia da aviacdo ou das altitudes elevadas é a pressao parcial
progressivamente decrescente do oxigenio do ar, medida que se ascende a altitudes cada
vez maiores. Devido a isso, na altitude de 7 km (23.000 pes) apenas metade da hemoglobi-
na sangiiinea esta combinada corn oxigenio; a pessoa normal entra em coma se respirar ar
a essa altitude. Entretanto, se a pessoa estiver aclimatada, processo que produz diversas al-
teracoes no sistema respiratOrio, incluindo aumento acentuado do mimero de glObulos
vermelhos, pode chegar a conseguir respirar na altitude do pico do Monte Everest, 8.845
metros (29000 pes), por ate meia hora, sem entrar em coma.

Quando a pessoa respira oxigenio puro, podera ascender ate altitude de 14,3 km
(47.000 pes). A raao para essa diferenca é a de que o ar normal contem quatro quintos
de nitrogenio e apenas um quinto de oxigenio. Quando o nitrogenio d substituido por oxi-
gni°, apesar da pressao total muito baixa (a pressao barometrica) nas altitudes muito ele-
vadas, o fato de que todo o gas inspirado é oxigenio, e nab mistura de nitrogenio e de oxi-
gdnio, permite a oxigenago adequada do sangue.

Na fisiologia do espwo, o problema respiratOrio é solucionado pelo estabelecimento de
pressdes adequadas de nitrogenio e de oxigenio na cabine da espaconave. Como Tesultado,
os problemas fisiolOgicos de maior importancia nao sao respiratorios, mas sim sao as for-
vas de aceleracdO e de desaceleracdo, que ocorrem na partida e na chegada. Essas forcas
implicam o posicionamento apropriado das pessoas no interior da espaconave, de modo
que atuem no sentido horizontal e nifo ao longo do eixo vertical do corpo. Quando essas
forcas atuam na vertical, o sangue é deslocado de uma extremidade do corpo para outra,
provocando a fuga de todo o sangue para a extremidade inferior do corpo; de modo que
nenhum sangue retorna ao corago, com o conseqiiente colapso da circulacab, ou for-can-
do tanto sangue para a cabeca que ocorre ruptura dos vasos sangiiineos no cerebro e nos
olhos.

Durante a viagem espacial, a pessoa tambem experimenta a imponderabilidade, o que
significa que, em termos literais, a pessoa flutua no interior da espaconave. Apesar da
grande apreensffo sentida no inicio do programa espacial sobre os efeitos fisiolOgicos dessa
imponderabilidade sobre o corpo, isso nao constituiu problema serif), exceto pelo fato de
que os milsculos e os ossos do corpo ficarem descondicionados pela falta do esforco mus-
cular para compensar a acffo da gravidade.

No mergullio submarino, problemas fisiologicos graves surgem como conseqiidncia das
pressiies muito altas, tanto do oxigenio como do nitrogenio no ar que é respirado. Por
exemplo, a 30 metros (100 pes) abaixo do nivel do mar, a pressao parcial de cada um des-
ses dois gases está aumentada de 10 vezes.

As pressdes muito elevadas de nitrogenio produzem a absorcffo excessiva desse gas pe-
los liquidos organicos. Na profundidade submarina de 61 metros (200 pes), a quantidade
de nitrogenio que é absorvida no period° de 15 minutos a 2 horas é suficiente para causar
sonolência, e ate mesmo anestesia completa pode acontecer em profundidades maiores.
Por outro lado, quando a pessoa retorna para a superficie, o nitrogenio que estava dissol-
vido em seus liquidos organicos, durante o periodo de pressao elevada, escapa do estado
disso l vido, formando bolhas de nitrogenio gasoso nos tecidos, visto nao mais estar subme-
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tido ao efeito da pressao do mar em torno do corpo. Essas bolhas sao capazes, em termos
literals, de produzirem a ruptura dos tecidos corporals, causando dor imediata. Essa con-
dicao 6 chamada de mal-dos-mergulhadores. LesOes permanentes podem ser produzidas no
sistema nervoso, deixando a pessoa paralisada ou corn comprometimento mental.
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Urn dos mais importantes problemas da fisiologia da
aviacao, do vOo espacial e do mergulho submarino é a
pressao barometrica alterada a que fica sujeito o avia-
dor, o astronauta e o mergulhador. Por conseguinte,
nitiitO

g
 dos principios fisicos aplicaveis respiragao

tambern o sab a aviago, aos vOos espaciais e ao mer-
gulho submarino

Tambem surgem problemas na fisiologia da
do Yo° espacial e no mergulho submarino em de-

airtencia dos estresses mecanicos a que o corpo 6 sub-
bem Como pelos extremos climaticos. Por

exemplO,,,O grau extremó de acelerago a que•6 expos-
to o corpo do astronauta durante a partida da espac°-
nave pode fazer corn que o astronauta chegue a pesar
680 kg-,,(1,',500 libras), forca que so pode ser suporta-
da-pelO corpo quando esta colocado em posicao apro-
priada. Por outro lado, a temperatura do ar na parte
superior atmosfera pode chegar ate de 20 a 50

aus C abaixo de zero e, nas profundidades do mar,
as press5es vigentes sobre a superficie do corpo pO-
dein ser do . intensas que produzein o achatamento de
oda a parede toracica.

FEITOS DA BAIXA PRESSAO
BAROMETRICA

eficiencia do Oxigenio nas Grandes
Ititudes

Nas altitudes muito elevadas, a pressao barometrica e
baixa, Como e mostrado no Quadro 29-1, corn redu-
cab correspondente da pressao parcial do oxigenio.
Isso diminui a quantidade de codgeni° que 6 absorvida
pelo sangue, produzindo hipoxia. 0 Quadro 29-1 tarn-

bem mostra o efeito da baixa pressao parcial do oxi-
genio sobre a saturacao da hemoglobina arterial no
sangue. Por exemplo, quando se respira ar na altitude
aproximada de 7 km (23.000 p6s) apenas metade da
hemoglobina arterial flea saturada corn oxigenio.
Obviamente, isso diminui a eficacia do transporte de
oxigenio para os tecidos; de modo que a pessoa, nessa
altitude ficard, provavelmente, debilitada, devido a hi-
poxia dos tecidos.

Tambem sera notado no Quadro 29-1 que a pres-
sao parcial do oxigenio alveolar, quando se respira ar,
na altitude de pouco mais de 15 km (50.000 pes), 6
de apenas 1 mm Hg, corn saturacao do oxigenio arte-
rial de apenas 1%. Como resultado, nessa altitude, as
pequenas quantidades de oxigenio que podem ficar
armazenadas nos tecidos chegam, em verdade, a di-
fundir de volta para o sangue e do sangue para os pul-
macs. Obviamente, uma pessoa nao teria sobrevida
'maior que 1 a 2 minutos nessas condico'es.

Efeitos da Deficiéncia de Oxigenio. A Fig, 29-1
apresenta em grafico o tempo necessario, em varias al-
titudes, para que a deficiencia de oxigerdo provoque
colapso ou coma em. pessoa normal, ntio-aclimatada.
Acima de 9.000 m (30.000 pes), uma pessoa nao-acli-
matada entra em coma dentro de 1 minuto. Acima de
6.000 m (20.000 pes), a pessoa, na MalOria dos casos,
nab entra em coma, mas apos 10 minutos, apresenta
sinais de colapso, como fraqueza, confusao mental e
outras deficiencias. Usualmente, nao entra em coma
ate que ascenda a altitudes da ordem de 6.700
(22.000 pes) a 7.300 m (24.000 pes), o que define
seu teto.

0 primeiro sintoma da falta de oxigenio aparece na
visa°. Mesmo em altitudes do baixas quanto 1.000
(6.000 pes) a 3.000 m (1Q.000 pes), a sensibilidade
do olho a luz comega a diminuir nao o suficiente

Quadro 29-1. Efeito etas Baixas Presscies A tmosfericas sobre as Concentracties Alveolar
e Arterial de Oxigénio

Altitude
(metros)

Respirando ar Respirando oxigenio puro

SaturacNo Saturaggo
Pressffo P02 no P02 no arterial P0 2 no arterial

barometrica ar alveolo de oxigenio alveolo de oxigenio
(mm Hg) (mm Hg) (mm Hg) (por cento) (mm Hg) (por cento)

0 760 159 104 97 673 100
3.048 523 110 67 90 436 100
6.096 349 73 40 70 262 100
9.144 226 47 21 20 139 99

12.192 141 29 8 5 58 87
15.240 87 18 1 1 16 15

■
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Figura 29-2. Efeitos das baixas pressifies
barometricas, vigentes nas diferentes alti-
tudes, sobre as concentracries gasosas al-
ve olare s .
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TEMPO (minuios)

Figura 29-1. Tempo necessario para que a cleficiacia de °xi-
geni&produza colapso ou coma, em fungo da altitude. (De
Armstrong; Principles and Practice of Aviation Medicine, Bal-
timore, Williams & Wilkins.)

pap ser prontamente notada, mas o bastante para ser
detectada por instmmentos. Quando urn aviador sobe
ate altitudes de 3.700 (12.000 pes) a 4.600 m
(1'5.000 pes) ele tem grandes probabilidades de expe-

%

riMentar alterac-Oes de seu comportamen to psiquido.
Alguns aviadores tendem a adorniecer; outros apre-
sentam exaltacab eufOrica. Em quase todos os casos, a
acuidade do raciocinio fica muito deprimida. Em re=
sumo, o aviador, nessas altitudes;thnde a apresentar
uma sonoléncia embriagante e, caso suba ate 5.500
18.000 pes) ou 7.300 m (24.000 esses sinto-

mas hcam tdo aumentados que podem por em risco
a segmanya da aeronave. por essa razao que as re-
gras de seguranca exigem que o piloto respire oxige-
nio quandö ascende ate altitudes perigosas, sinta ou
nao sinta a necessidade de oxigenio. Em certas oca-
sib'es, ele sobe alto demais antes de war sua mascara

de oxigénio e, quando o faz, sua acuidade mental ja
pode ter sido deprimida o suficiente para que ele nao
mais reconheca sua necessidade. Isso, muitas vezes,.
resulta em ciclo vicipso de mentalidade deprimida,
pois ascende ainda mais sem saber o que esta fazendo;
sua mentalidade fica ainda mais deprimida e ele sobe
mais, e assim sucessivamente, ate que sobrevenha
coma.

Efeito do Vapor de Agua e do Gas Carbenico so-
bre a Pressâo Parcial do Oxigenio Alveolar. Se nao
fosse pelo vapor da agua e pelo gas carbemico nos al-
veolos, o aviador poderia subir ate altitudes muitas
mais elevadas, antes que aparecessem os sintomas de
defici8ncia de oxigénio. Independentemente da altitu.
de, a pressao alveolar do vapor de agua nag se altera e
a pressao do gas carbOnico altera de pouco. Por con-
seguinte, a nab ser que a pressao barometrica seja con-
sideravelmente maior que as pressoes combinada g des-
ses doffs gases, haVeth muito polaco espaco nos alv6o-
los para outros gases. A Fig. 29-2 demonstra esse efei-
to. Ao nivel do mar, a pressao combinada de todos os
gases nos alveolos 6 de 760 mm Hg. 0 gas carbOnico
contiritiamente excretado pelos pulmbes' para o ar al-
veolar, o que mantem a Pc0 2 em tomo de 40 mm Hg
e o vapor de' agua evapord, taMbetn continuamente,
da guperficie dos. alveolos; criando pressao do vapor
de agua da ordem de 47 mmHg. Essa pressao perm&
nece 'constante enquaritO teroperatura' do corpo for
normal, nab importando as variacOes da pressao baro-
metrica. Assim, a pressao combinada do vapor .de
agua e do gas carbemico 6 de 40 + 47 mm Hg, ou 87
mm Hg. Subtraindo , esse valor. de .760 mm Hg, a pres-
s-do remanescente nos alveolos, que pode ser usada pe-
lo oxig8nio e pelo nitrogenio e de 673 mm Hg. Isso
mais do que suficiente, de modo que a pressao parcial
do oxignio a sufiCientemente elevada para manter o •
sangue arterial saturado coin oxigénio.

Agora, vamos ver qual o efeito da pressao parcial
do vapor de agua e do gas carbOnico sobre a funcao
alveolar, na altitude de mais de 15 km (50.000 pes).
Ai, a pressao barometrica. total 6 de apenas 87 mm
Hg. A pressao do vapor de agua continua a ser de 47

• ressOes barometricas.

760 
r
nm Hg

.
	249 mm Hg • 87 mrn Hg

Nivel do mar
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mm Fig 'visto que a temperatura corporal nao se mo-
difica. A Pco 2 cai ate 24 mm Hg, devido ao aumento
da respirngo. Portanto, a pressao combinada do gas
carbOnico e. do vapor de agua passa a ser de 71 mm
Hg, que, subtraido de 87 mm Hg, deixa uma pressao
parcial de apenas 16 mm Hg, tanto para o nitrogdnio
quanto para o oxigenio. Ainda mais, a pessoa fica tao
hipOxica que seu sangue absorve o oxigenio do alveo-
lo tab rapidamente como chega. Portanto, a Po cai2
para valores da ordem de 1 mm Hg, que a tab reduzi-

. dO que a pessoa fica inconsciente em alguns segundos
e morrera em torn& de 1 thinuto. Caso nab existissem
o vapor de. agua e o gas carbOnico, poder-se-ia forne-
cer:s muito mais oxigenio ao sangue na altitude de
15 km.. 

COmpensacao Respirathria para a Deficiencia de
Oxigenio Processo de Aclimatacffo. 0 mecanismo
quimiorreeeptor, descrito no capitulo anterior, au-
menta ventilacao alveolar, quando a pessoa sofre de
dcficiéncia de oxigenio, nas altitudes elevadas.
mente, esse mecanismo nab é muito potente, pois,
normalmehte, so aumenta a ventilaca° alveolar por
OQ%. Entietanto, mesmo essa quantidade de aumento

pe
rmite que o aviador possa subir por muitas centenas

c metros a mais do'que poderia de outro modo.

Con tudo;:tidando a pessoa fica exposta a altitudes.
elevadas por periodos de varios dias de cada vez, a de-
ciencia de ''oxigenio, por razOes nao bern conhecidas,
thnul a cada:vez mais a Yenning° alveolar, que che-

a a 'ficar de 5 a 7 vezes maior que a normal. Esse len-
to processo .. 'de ajustamento as altitudes elevadas
chamado de aclimawdo.

Outro fator que favorece a aclimatnao as altitudes
elevadas:.6:o aumento do ntimero de glObulos verme-
lho, pois a deficidncia de oxigenio provoca sua pro-
(11100 muito rapida pela medula Ossea, como foi ex-
plidado no Cap. 24. Infelizmente, a formaeao de tan-
tas-cehrlas novas e um processo lento, exigindo varias
semanas ate meses para ajudar a aclimataca° de uma
pessoa as altitudes elevadas. As pessoas que vivern nes-
sas grandes altitudes todo o tempo, muitas vezes apre-
sentam contagens de glObulos vermelhos de ate 7 a 8
milhOes de celulas por milimetro cdbico, o que é 50%
maior que 6 normal.

A aclimatacao a altitudes elevadas nao tern qual-
quer importancia na aviaca-o, visto que o aviador, rara-
mente permanece em altitude o tempo suficiente para
que ocorra a aclimatago. E muito mais importante
para o alpinista, que deve ficar lentarnente aclimatado
se realmente quer conseguir atingir o cume das mon-
tanhas mais alias, Isso explica por que as expedicties
de alpinismo levam varias semanas, divididas em varias
etapas, o que permite que o corpo Pique progressiva-
mente aclimatado. Utilizando else metodo de aclima-
tago, os conquistadores do Monte Everest consegui-
ram, no cume dessa montanha mais alta do mundo,
remover suas mascaras de oxigenio, na altitude de
mais de 8.845 metros (29.000 pes), embora, numa

pessoa normal, isso causaria coma, dentro de urn a
dois minutos.

RespiracAo corn Oxigenio nas
Altitudes Elevadas

Uma pessoa pode ascender a altitudes muito mais ele-
vadas quando respira oxigenio puro do que quando
respira ar, visto que o oxigenio ocupa o lugar nos al-
yeolos que é normalmente ocupado pelo nitrogdnio,
alóm do oxigenio usual. Isso permite que a pressao
parcial do oxigenio alveolar permaneca bastante ele-
vada, mesmo quando a pressao barometrica cai a valor
muito baixo. Fazendo referdncia a Fig. 29-2, sera no-
tado que a 6.000 m (20.000 pes) a pressao combina-
da do oxigenio e do nitrogénio nos alveolos, quando
se respira ar, e de apenas 278 mm Hg, corn a Po e sen-
do de 40 mm Hg, baixa o suficiente para causar hipo-
xia grave. Se o nitrogdnio fosse substituldo por oxi-
genic), a pressao do oxigenio seria de 278 mm Hg, e a
hemoglobina arterial estaria 100% saturada corn oxi-
genio, embora, caso respirasse ar, essa saturacab seria
apenas de 67%.

A Fig. 29-3 apresenta, em grafico, a saturac go per-
Oentual da hemoglobina no sangue arterial, rnedida
em diferentes altitudes, com a pessoa respirando ar e
oxigenio puro. Dessa figura, flea evidente que quando
se respira oxigenio puro, o sangue arterial fica 100%
saturado em todas as altitudes ate aproximadarnente a
10.000 metros (33.000 pes). Acima desse ponto, en-
tretanto, a pressao barometrica fica tgo reduzida que,
mesmo corn a eliminaca° do nitrogenio dos alveolos,
a pressao do oxigenio nao a mais suficiente para man-
ter o sangue oxigenado. 0 valor nags baixo de satura-
ego arterial por oxigenio corn que uma pessoa nab.
aclimatada pode permanecer viva por mais de algumas
horas é de cerca de 50%. Por conseguinte, o teto para

Figura 29-3. Efeitos comparativos de se respirar ar ou oxige-
nio puro sobre a saturacffo da hemoglobina arterial por oxige-
nio, em diversas altitudes.
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Figura 29-4. G positivos e negativos durante a entrada e saida
de urn mergulho.
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a pessoa que respira oxigenio puro a de aproxiinada-
mente 14.300 m (47.000 pes), enquanto que, para a
pessoa que respira ar é de cerca de 7.000 m (23.000
pes).

Cabines Pressurizadas

Obviamente, todos os problemas da baixa pressao ba-
rometrica nas altitudes elevadas podem ser evitadas se
0 aeroplano for pressurizado. Comumente, o ar no in-
terior da cabine dos aviOes de passageiros a pressuri-
zado, a fim de manter a mesma pressao que vigora na
altitude de 1.500 m (5.000 pes).

Descompressab Explosiva. Urn dos problemas
principais na pressurizacab de equipamento para as al-
titudes elevadas é a possibilidade da camara explodir.
Experimentos tem mostrado, felizmente, que a des-
cornpressab sithita nab provoca lesOes graves'no cor-
po, pelo prOprio processo da descompressab. 0 perigo
reside na exposieab as baixas'pressOes parciais de oxi-
genio na atmosfera rarefeita. Corn referacia a Fig.
29-1, vd-se que nas altitudes superiores a 9.100 me-
tros (30.000 pes), a pessoa so tem pouco mais de urn
rninuto de consciencia, tempo que the resta para ins-
tituir todas as medidas necessarias sua sobrevivencia,
tais como a aplicacao de mascara de oxigenio ou pular
de , para-quedas. Se pular de para-quedas sem o .uso de
aparelho, para a abertura automatica desse para-que-
das,, importante que abra esse para-quedas tao, redo
quanto possivel, visto que tern grande probabilidade
de ,entrar em coma e cair ao solo sem a protecao do
para-quedas. Por out go lado, se abre o para-quedas,
existe a possibilidade de entrar em coma e morrer de-
vido A altitude. Felizmente, os jatos modernos, corn
vbo• muito alto, estao equipados corn sistemas espe-

J ciais que promovem a ejecab do aviador para fora do
aviao e, de modo automatic°, retardam a abertura do
para-quedas ate que seja atingida altitude adequada.

EFEUTOS DA ACELERAgA0
NA AVIACAO

Os aviOes deslocam-se corn tal rapidez e modificam
sua direedo de movimento tab frequentemente que o
corpo, muitas vezes, e submetido a grave estresse fisi-
co, causado pelas sithitas.modificaceies do movimen-
to. Quando é a velocidade do movimento que é alte-
rada, o efeito é a aceleractio linear. Se for na direcdo
do movimento a modificacao, o efeito é a aceleracrzo
centrifuga. Em geral, as forcas produzidas pela acele-
racab linear durante o viio normal de um aviao riff°
sao suficientes para produzir efeitos fisiolOgicos im-
portantes. Mas quando urn aviao faz voltas, mergulha
ou faz loopings, as for-9as centrifugas, produzidas pela
aceleracffo centrifuga sab, muitas vezes, suficientes
para promover serias perturb acOes das funcOes corpo-
rais.

Aceleracao Centrffuga

G Positive. A Fig. 29-4 mostra urn aviao que en-
tra em mergulho e, em seguida, sai. Enquanto o aviao
esti voando em urn mesmo piano, a forea para baixo,
exercida pelo piloto sobre seu assento, é exatamente
igual a seu peso. Entretanto, quando comeea a sair do
mergulho, ele a comprimido contra seu assento, corn
muito mais forca do que o seu peso, devido a forca
centrifuga. No ponto mais baixo do mergulho, a for-
ca, no exemplo da Fig: 29-4, é seis vezes maior que a
que seria exercida pela atracab normal da gravidade.
Esse efeito é chamado de aceleraciio centrifuga posi-
tiva, e a pessoa é dita estar sob a ago de forca de
+6 g, ou, em outras palavras, de seis vezes a forca da
gravidade.

G Negativo. No comeco do mergulho, na Fig.
29-4, o aviao muda de urn voo Plano para uma dire-
gffo descendente, o que empurra o piloto contra seu
cinto de seguranea. Nessas condicOes, ele nab esti
exercendo qugquer forca contra seu assento, mas, pe-
lo contrario, esti sendo seguro por seu cinto de segu-
ranea, corn forca igual a tees vezes o seu peso. Esse
efeito é chamado de acelerapdo centrifuga negativa, e
a quantidade de forca exercida é dita ser de -3 g.

Efeito da Aceleracdo Centrifuga sobre o Sistema
CirculatOrio. Os mais importantes efeitos da acelera-
cab centrifuga sobre o corpo ocorrem na circulacaO.
0 . g positivo faz corn que o sangue no sistema vascular
seja centrifugado para a parte inferior do corpo. As
veias do abdome e das pernas ficam imensamente
distendidas, armazenando muito mais sangue do que
o normal, de modo que o'retorn° para o corago é
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TEMPO DE EXPOSICAO (segundos)

Figuya 
j9-5. Efeito do tempo de exposicdo a graus diferentes

a: aae1445.*, positiva na producEo de perda de consciacia
ou de frattua vertebral. (De Armstrong: Principles and Practi-
ce of :,Aviation Medicine, Baltimore, Williams & Wilkins,
1900.)'

pouco oa;nenhum. 0 dóbito cardiac° cai a valores
Waite baiXos, , chegando, por vexes, a zero. Se a forca
do g positivb: é muito grande, a press go arterial cai e a
pessoa eritraem coma.

g'negativo produz efeitos opostos; tanto sangue
6 centrifixgado para a parte superior do corpo que o
debitd"'6tdfaco aumenta, bem como a pressgo arte-
rial . OleaSionalmente, a pessoa desenvolve uma pressgo
taeele'vada'em seus vasos cefalicos que pode ocorrer
edema cerebral e, em raras ocasiOes, os vasos rompem,
tanto‘i! °a:terebro como nos olhos, produzindo corn-
prometimento mental grave ou les go visual.

A mostra; graficamente, o tempo neces-
sariO para que a pessoa "apague" (entre em coma), a
varios; grans- de acelerac go positiva, corn essa pessoa
estando na posicgo sentada. A pessoa, na maioria dos
cases, pode suportar quase indefinidamente acelera-
goes . da:ordem de +4 g, podera sofrer de certo grau de
tonteira, mas, em geral, seu sistema de controle respi-
ratOrio pode manter um debit° cardiaco suficiente
para impedir a perda de conscidncia. Entretanto, corn
valores de aceleracao superiores a +4 g, a perda de
cOnscidncia ocorre muito rapidamente: corn +5 g, em
8 segundos; corn +12 g, em 3 segundos e, corn +20 g,
em 2 1/2 segundos. Obviamente, o tempo em que urn
aviador pode permanecer consciente durante altos va-
lores de acelerac go limita a rapidez corn que ele pode
lair de urn mergulho bem como tambem limita o an-
gulo das curvas que pode executar. A maior parte dos
aviOes planejada para resistir a aceleracgo de mais de
20 g positivos. Portanto, a facilidade de controle de
um avigo e muito mais dependente do que o piloto
pode suportar do que da resisténcia do aparelho.

Medidas Protetoras contra a Perda de Consciencia
(o Blackout). Aplicaeao de pressao ao redor das per-
nas e do abdome inferior pode: impedir o aciimulo
de sangue durante a acelerago positiva.

Outro meio para a obtencao parcial do mesmo
efeito é o do prOprio aviador contrair seus miisculos
abdominais, tanto quanto for possivel, durante a sal-
da de urn mergulho. Isso permitird que ele resista a
um pouco mais de acelerac go que poderia de outro
modo, dando-lhe alguns segundos mais de exposica°
adicional, antes que "apague".

Diferentes tipos de roupas "anti-g" para a obten
cao dessas condicOes ja foram planejadas. Uma delas
utiliza bolsas de ar aplicadas ao abdome e as.pernas.
Quando o avigo sai do mergulho, esses sacos s'ao infla-
dos, de modo que pressgo positiva d aplicada as per-
nas e ao abdome. Dessa forma, o aviador nao fica
submetido todo o tempo a uma maior pressgo, o que
é desconfortavel, mas, pelo contrario, so a sofre quan-
do for necessario.

Devido a velocidade dos modernos aviOes a jato, as
intensas forcas aceleratOrias que podem se desenvol-
ver fazem corn que o piloto nao possa realizar curvas
agudas sem perder a consciencia. Uma das solucöes
para esse problems sera, provavelmente, o piloto ficar
deitado enquanto pilota o seu avigo, pois o corpo pode
resistir a forcas de +15 g na posicao horizontal, em
cornparacgo corn apenas +4 g na posicgo sentada.

Efeito da Aceleracin Positiva sobre o Esquele-
fo. Tambern é mostrada, na Fig. 29-5, o efeito da
aceleracgo positiva na produc go de fraturas vertebrais.
Esse grafico mostra que corn o aviador na posicgo sen-
tada; aceleracgo positiva maior que 20 g tern probabi-
lidade de quebrar uma vertebra, devido a grande forca
da parte superior do corpo, pressionando para baixo.
Tempo de frac go de segundo de aplicac go dessa forca
pode produzir a fratura, pois o estresse a que pode re-
sistir urn osso nao depende de seu tempo de aplica-
cg.o, mas sim em sua intensidade. Tambem podem
ocorrer rupturas semelhantes de outros tecidos, como
rompimento das estruturas de sustentacao do cora-
cgo, corn a conseqilente hemorragia interna e a morte.

Forcas de Desaceleracdo Durante a Queda corn Pd-
ra-Quedas. Quando a pessoa salta de urn aeroplano,
a gravidade faz corn que cornece a cair em direcgo
terra. A Fig. 29-6 mostra a yelocidade de queda, apes
Varias distancias de queda livre (se a pessoa nao abriu
seu para-quedas). Quando ja caiu 450 m (1.500 pes)
sua velocidade ja atinge 53,4 m por segundo (175
pes). Nessa velocidade, a resistdnela do ar d exatamen-
te igual a tenddncia da gravidade de aumentar ainda
mais essa velocidade. Por conseguinte, essa velocidade
de queda, 53,4 m/s (175 pes/s) e a maxima quepode-
rd ser alcancada: é a chamada velocidade terminal.
(Nas altitudes muito elevadas, a velocidade terminal é
muito maior que 53,4 m/s, visto que a atmosfera d
rarefeita, mas caird para o valor de 53,4 m/s, quando
a pessoa atingir a atmosfera mais pesada.

Uma das forcas desaceleradoras causadas pelo salto
corn para-quedas e o choque de abertura, que aconte-
ce no momento em que o para-quedas abre. A forca
desse choque 6, em uma primeira aproximac go, gros-
seiramente proporcional ao quadrado da velocidade

■
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criado nas cabins de aeroplanos com vOo balistico,
por cima de um obstaculo, calculado para curso e ve-
locidade exatas para dar zero g por periodos'de 10 a
25 segundos. Contudo, era sabido que quando uma
espagonave estivesse em Orbita ou viajasse de urn pla-
neta para outro, a prOpria espagonave estaria sujeita
as mesmas forgas gravitacionais que estariam agindo
sobre o astronauta. Por conseguinte, a pessoa iria ex-
perimentar o fenOmeno de •imponderabilidade prolon-
gada; isto é, nao existiria qualquer forga que o empur-
rasse em qualquer diregab, para qualquer parte da
nave.

Antes do primeiro voo espacial, muitos fisiologis-
tas demonstravam preocupago sobre o modo como
urn ser humano reagiria a imponderabilidade de longa
duragaO. Felizmente, agora que o ser humano jä ex-
perunentou esse fenOmeno, tern .lido provado ter efei-
to significativamente pequeno sobre, a fisiologia do
corpo, exceto que o astronauta; muitas vezes, tern di-
ficuldades em se ajustar, de novo, ao estado "pesa-
do", quando retorna a terra.

A imponderabilidade, certamente, exige o use de
alguns equipamentos operacionais para a pilotagem da
nave e para outras atividades no interior da cabine.
Primeiro, visto que o astronauta "flutua" no interior
da espagonave, ele deve ficar preso a seu Iugar, ou de-
ve ter pontos onde possa segurar. Segundo, seu ali-
mento deve ser acondicionado em recipientes espe-
ciais fechados, visto que tambem o alimento ira flu-
tuar, saindo de qualquer prato, copo ou garrafa, o que
tambem ocorrerd corn os liquidos. Muitas vezes, os
alimentos saO acondicionados em bisnagas semelhan-
tes as de pasta de dentes; sendo espremidos direta-
mente para o interior da boca. De igual modo, a agua
é aspirada por canudo. Os excretas tambem devem ser
forgados para o interior de recipientes, pois, de outro
modo flutuariam livremente no interior da nave. Po-
de-se imaginar como estaria esse interior apOs alguns
dias de viagem. Exceto por esses simples problemas, o
estado de imponderabilidade é, na verdade, muito cal-
m° e agradavel, o que seria de esperar, pela experien-
cia comum a todos ribs de flutuar na agua.

R etorno a Terra apOs Periodo de Imponderabilida-
de. Quando urn astronauta permaneceu no estado
.de imponderabilidade por periods de mais de 1 a 3
semanas, e, em seguida, retorna a Terra, muitas vezes
desmaia, quando pela primeira vez tenta ficar de pd.
A raz -ao para isso d que seu sistema circulatOrio ficou
ajustado para o estado de imponderabilidade e. deve
agora, novamente se adaptar ao estado "pesado", o
que leva de 2 a 5 dias. Dois fatores parecem ser res-
ponsaveis por essas. modiflcagOes adaptativas na cir-
culagao: primeiro, o volume sangiiineo diminui ligei-
ramente durante o tempo de permanéncia no espago,
de modo que, quando a pessoa tenta ficar de pe ao
retornar a Terra, o deslocamento de seu sangue para
os membros inferiores, por agao da gravidade, produz
redugo do debits cardiac° e a tendencia ao desmaio.
Segundo, os vasos sangiiineos da circulag-go, especial-

Figura 29-6. Efeito da distáncia de queda sobre a velocidade
atingida. (De Armstrong: Principles and Practice of Aviation
Medicine, Baltimore, Williams & Wilkins.)

de queda no momento da abertura. Os para-quedas
sao fabricados de modo a que mesmo quando a pes-
soa, atingiu a velocidade terminal, o choque nao seja
suficientemente forte para produzir lesffo corporal.

Proximo ,ao solo, o para-quedista vem corn veloci-
dade da ordem de 24 km/hora (15 milhas/hora). Isso

equivalente a pular, sem para-quedas, de uma parede
corn, altura de 2,5 m (8 pes). Mesmo essa velocidade
pode , ser perigosa se o para-quedista nao estiver prepa-
rado ,para resistir ao choque do contato com a terra.
Se ,esse contato for feito corn as pernas rigidamente
estendidas, quase que certamente sofrera fratura de
uma das , pernas da pelve ou de uma vertebra. Por ou-_/
tro lado, se nao mantiver seus musculos tensos, ao to-
car no solo, ele ira sofrer varios tombos sucessivos, en-
quanto arrastado, o que the ira produzir outras leszses.
Por conseguinte, a importante que toque o solo corn
suas pernas fletidas, mas tensas.

FISIOLOGIA DO ESPACO

Os principios fisiolOgicos das viagens em astronaves
em sua grande maioria, os mesmos que sac)

veis a fisiologia da aviagab, exceto que a importancia
de determinados fatores é intensificada. Os problemas
especiais da fisiologia espacial incluem (1) impondera-
bilidade, (2) acelerago linear muito intensa, (3) su-
primento de oxigenio e de outros nutrientes e (4) ris-
cos ambientais especiais, corn destaque para a radid-
cffo•

Imponderabilidade. Antes da existéncia das espa-
gonaves, pessoas na-o tinham experimentado- o fenO-
men° da imponderabilidade por mais do que alguns
segundos de cada vez, visto que esse estado podia ser
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mente os dos membros inferiores, parecem ficar mais
relaxado

s do que o normal, durante o longo periodo
de imponderabilidade. Isso tambem permite que
quantidades excessivas de sangue fiquem "coletadas"
na parte inferior do corpo, quando o astronauta flea
de pe, pela primeira vez, ao retornar a Terra. t inte-
ressante notar que esses dois efeitos tambem ocorrem
em pacientes que ficaram presos ao leito por muito
tempo; tambem muitas vezes, desmaiam ao fica-
rein del* apOs longo tempo de repouso no leito.

ACeleragad . Linear da Espaconave. Na partida,
ulna  muito grande é atingida ap6s apenas
alguns minutos, enquanto a espagonave entra em

conseguido pela propulsgo por foguetes tipo
boosters. A Fig. 29-7 mostra a intensidade da acele-
raggo Para diante, durante os cinco minutos necessa-
rios 'ColbOar a espagonave em Orbita, registrando que
a aceleraggalinear aumenta, de forma instantanea, pa-

2 g quando o primeiro booster é disparado. Quan-
o esse foguete &mega a ficar gradualmente mais

evi 6'4 . reducffo do combustivel, a acelerag go au-
Wierita para ‘ 9 a 10 g. Quando o cascO desse foguete
jogi.clo fora,- o segundo booster passa por grupo serne-
litante de irariagOes da aceleraggo. De igual forma, o
estngio; final; . a que esti presa a capsular acelera por
um Milmto au pouco mais, antes que seu combustivel

poi: termin g) de toda a propulsgo, ao cabo
4111114os, 'o astronauta fica no estado de import-.,

derabdidacte, representado na figura como aceleraggo
de zero-g.. .

a,po§iao sentada, o astronauta n go pode supor-
tar mais que 4 g, mas na posiggo reclinada, que é a po-
sicab asstunida pelo corpo em poltrona reclinavel, o
astronauta. pode suportar ate 12 a 15 g, que é maior

. •do, que r qualquer das forcas mostradas na Fig. 29-7.
or eaua diSSO, essa a posicgo em que fiCam os as-

tronautai durante a partida.

Desaceleragao Linear no Retorno a Terra. Urn
dos maiores problemas em toda a fisiologia do espago

o efeito de lentificaggo da espagonave, em sua reen-
trada na atmosfera. A enorme quantidade de energia
cinetica, guardada no momento da espagonave em
movimento, deve ser dissipada conforme a nave desa-
celera. Essa energia transforma-se em calor e, obvia-
mente, poderia aumentar a temperatura no interior da
espagonave ate valores muito elevados. Devido a isso,
precaugOes especiais devem ser tomadas para a produ-
0'0 de escudo para a dissipaggo do calor, A frente da
espagonave que absorve a maior parte do calor, em
vez de permitir sua transmissao para a cabine da nave,
bem como prove urn adequado isolamento termico
para a prOpria cabine.

Uma espagonave que esteja viajando a velocidade
de Mach 100 — que é 100 vezes maior que a velocida-
de do som e cerca de trés vezes a velocidade necessa-
ria para se entrar em Orbita, mas que poderia ser atin-
gida nas viagens interplanetarias — necessita de dis-
tancia de 16.090 km (10.000 milhas) para urna desa-
celeraggo Segura. A desaceleraggo realizada corn maior
rapidez criaria forgas g mais intensas que, as que po-
deriam ser suportadas pelos astronautas.

Reposigao do Oxigenio e dos Outros Nutiientes.
problema muito simples prover todo 0 oxigenio e to-
dos os nutrientes necessarios pelo astronauta, caso ele
deva permanecer no espago por periodo n go maior
que alguns dias a algumas semanas. Contudo, as via-
gens interplanetarias exigirgo a permanencia do astro-
nauta no espago por periodo de meses a anos, razgo
que torna impossivel o transporte de oxigenio e dos
outros nutrientes, em quantidades adequadas, dentio
dos limites estreitos de uma espagonave. Devido a
isso, tern sido realizadas muitas tentativas no sentido
de se char urn completo ciclo vital no interior da es-
pagonave, que ira, de modo continuo, repor o oxige-
nio e fornecer os nutrientes necessarios ao astronauta.
Por exemplo, certas algas podem viver nos excretas
humanos, utilizando o gas carbOnico e os excretas fe-
cais para formar oxigenio, carboidratos, proteinas e
gorduras. Teoricamente, portanto, as algas podem ser
usadas como alimento e o oxigenio pode ser recicla-
do. Contudo, infelizmente, a quantidade de algas ne-
cessaria para prover todo esse ciclo vital completo pa-
ra os astronautas a muitissimo maior que o espago
disponlvel. Ainda mais, os alimentos extraidos das al-
gas foram demonstrados nab ser muito palataveis ou
totalmente capazes de manter a vida. Contudo, a pes-
quisa futura poderia desenvolver urn meio adequado
para completar, finalmente, esse ciclo vital.

Outros metodos para a completagao desse ciclo vi-
tal envolvem metodos quimicos ou eletroquirnicos
para a separaggo do oxigenio do gas carbOnico e para
a ressIntese de certos tipos de- nutrientes. Nesse caso,
tambem, o sucesso n go foi total, pois as viagens espa-
ciais atuais ainda s go limitadas pelas quantidades de
oxigenio e de nutrientes que podem ser transportadas
desde a Terra, no momento da decolagem.

Primeu-o Segundo
<--•ttiguete--1-->i----foguete=• 

2 3 4 5
MINUTOS

Figura 29 - 7. Fotcas aceleratOrias durante a partida de uma
espagonave.
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Riscos de Radiaedo na Fisiologia do Espaeo. Mui-
to cedo no programa espacial, os cientistas comeea-
ram a verificar que radiaedo significativa, de tipos di-
ferentes — raios gama, raios X, elótrons, raios cOsmi-
cos etc. — existe em certos pontos do espaeo e que
esses raios poderiam ser letais. A Fig. 29-8 representa
os dois principais cinturOes de radiag go, chamados de
eintur -des de radiactio de van Allen, que circundam
completamente a Terra, especialmente proeminentes
na regiao equatorial do planeta. Urn desses .cinturOes
comeea na altitude de 482 km (300 milhas) e estende-
se por cerca de 4.830 km (3.000 milhas). Um cintu-
rgo extern° comeea na altitude de 9.650 km e esten-
de-se ate 32.180 km (20.000 milhas).

A intensidade da radiae go em qualquer urn dos cin-
tniOes de van Allen é suficiente para fazer corn que uma
pessoa,. em uma espaeonave em Orbita ao redor da
Terra, em urn desses ainturOes de radiae go, por qual-
qUer periodo prolongado de tempo, recebesse radia-
ego suficiente para the causar a morte. Visto que a ra-
diaedo significativa ndo comeea antes de 482 km (300
milhas), pode-se bem entender por que as viagens es-
pacials ao redor da Terra ficarn, normalmente, restritas
a altitudes abaixo desse•limite de 482 km.

Outros Problemas dos VOos Espaciais. Outros ris-
cos das altitudes elevadas incluem alguns dos riscos da

embora em grau muito mais grave, como, por
exemplo, (1) exposie go do astronauta a radiacab
travioleta, que pode causar queimaduras cutãneas, co-
mo as do Sol, ou pode ate cega-lo; (2) exposicffo ao
calor extremo quando na via direta dos raios solares
e extremo quando na direeffo oposta,da espaeo-
naVe ou, quando oculta pela Lua, e (3) exposiego
pressao barometrica zero, no caso de descompressgo
da espaeonave. Todos esses problemas exigem solu-
goes especificas de engetharia, tais como roupas pres-.
surizadas, filtros protetores para os olhos e sistemas
muito complexos de controle do calor para a espaeo-
nave.

FISIOLOGIA DO MER'GULHO
SUBMARINO E DA PRESSÃO ALTA

0 corpo humano é ocasionalmente exposto a pressOes
barometricas extremamente elevadas, como as que
ocorrem durante o mergulho profundo no mar ou
quando se trabalha em cdmara de compress -So — por
exemplo, em um barrel por baixo de urn rio, cheio
corn ar comprimido, para evitar o desmoronamento.
As pressOes barometricas muito elevadas aumentam as
quantidades de gases que passam dos alveolos para o
sangue e se dissolvem nos liquidos corporais. Esse gas
dissolvido em excesso, em todos os liquidos corpo-
rais, infelizmente, muitas vezes é causa de graves per-.
turb Wes fisiolOgicas.

Presseies a Diferentes Profundidades do Mar. Uma
pessoa na superficie do mar é exposta a pressffo exer-
cida pelo ar que recobre a Terra. Essa press go e de,
aproximadamente, 760 mm Hg; ou, em outros ter-
mos, a pressgo de 1 atmosfera (atm). 0 peso de 10 m
(33 pes) de agua do mar é igual ao peso da atmosfera,
de modo que a profundidade de 10 m (33 pes) abaixo
do nivel do mar, a pressffo dobra, o valor da superff-
cie: 2 atm de pressab. Assim, a presao aumenta apro-
ximadamente conforme a seguinte escala:

Metros Ns PressEo (em atm).

0 0 1
10 33 2
20 67 3
30 100 4
61 200 7
91 300 10

Efeito das Presseies Elevadas
dos Gases sobre o Corpo

A Fig. 29-9 ilustra as pressOes de cada urn dos gases
alveolares quando urn mergulhador esti respirando

Figura 29-8. Os perigosos cinturi5es
de radiacffo de van Allen em torno da
Terra. (De Newell, H.E.: Science,
131 385, 1960.)
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Pressäo ao redor do corpo

760 mm Hg 1620 mm Hg • • 3040• m Hg

Figura 29-9. Efeito das diferentes pro-
fundidades submarinas sobre as pressoes
gasosaS nos alveolos.

Nivel do mar 10 m abaixo do 30 m abaixo do
nivel do mar nivel do mar

(1)• ar a nivel do mar, (2) ar comprimido a 10 m (33
ipes): abaixo do, nivel do mar, e (3) ar comprimido na, 

profundidade de 30 m (100 pes) abaixo do nivel do
mar. Deve . ser notado que as pressoes do vapor de.
iguae do gas carbonic° permanecem as mesmas nab
importando qual a profundidade a que esta o mergu-

adar-A.razd° para isso 6 a de que a pressEo do va-
or de agua.e diretamente dependente da temperatura
o corm porno, foi explicado antes neste capitulo,

uantatIque a pressio do gas carbOnico a dependen-
a intensidade corn que o gas carbemico a liberado

e o sangue para os pulmOes, que continua a ser a
mesma, n o importando a profundidade. Por outro la-
do; as pressoes do oxigenio e do nitrogenio aumentam
em . proporcao quase direta corn a profundidade abai-

.o do nivel do mar a que desce o mergulhador.
EMenenainento por Oxigetho. Comumente, uma

pessoa respirando ar comprimido pode descer ate 61
intro (200 .06s) abaixo do nivel do mar, sem qual-
vier absorgo excessiva de oxigenio. A maio-
res 'profundidades, os tecidos comecam a ser lesados
inwto rapidamente pelo oxigenio, se ainda esti respi-
rinda ar comprimido. A razab para isso 6 a seguinte:
a hemoglobina, , normalmente, libera o oxigenio para
as tecidos, a pressoes compreendidas entre 20 e 45
mm Dessa forma, a hemoglobina automaticamen-
te "tampons" o,oxigenio nos tecidos, como foi expli-
cado no , Cap. 27, mantendo pressda de oxigenio rela-
tivamente constante que permite, tambem, intensida-
de relativamente constante da oxidago celular.. En-
tietanto, quando existem pressoes extremas de oxige-
nio nos pulmOes, grandes quantidades de oxigenio dis-
solvem •os liquidos do sangue e o oxigenio transpor-
'tad° desse modo, ao contrario do oxigenio transpon,
tado pela hemoglobina, pode ser liberado a pressoes
bem maiores que 45 nun Hg e, na verdade, em algu-
mas vezes, a pressoes tab altas quanto varios milhares
de mm o que da as celulas quantidades muito
maiores de oxigenio que o normal. Isso perturba o
metabolismo celular, muitas vezes, lesando as prOprias
celulas ou produzindo funcffo celular anormal.

0 mais debilitante efeito do envenenamento por
oxigenio ocorre no cerebra, e 6, geralmente, expresso

por contracOes nervosas, convulsOes e coma. Obvia-
mente, a pessoa, muitas vezes, perde seu controle, o
que pode fazer corn que a pessoa mergulhe ainda mais
fundo ou deixe de operar seu mecanismo de respira-
cffo de forma correta, o que the causard a morte.

Os perigos do envenenamento por oxigenio podem
ser eliminados pelo fomecimento de quantidades gra-
dativamente menores na mistura respiratoria do mer-
gulhador, conforme vai a profundidades maiores.

Envenenamento por Nitrogénio. As pressoes; ele-
vadas do nitrogenio tambem podem afetar, seriamen-
te, as funvies mentais do mergulhador. Mesmo levan-
do em conta que esse gas nffo participa de qualquer
reaca° metabOlica no . corpo, quando fica dissolvido
nos liquidos corporais em alta concentrac-ao, exerce
efeito anestesico sobre o sistema nervosa central. Co-
mumente, uma pessoa pode mergulhar ate, aproxi-
madamente, 61 m (200 pes) abaixo do nivel do mar
antes que esse efeito anestesico tenha significago,
profundidade essa que representa, tambem, a maxima
profundidade segura para a preverwifo do envenena-
mento por oxigenio. Contudo, em profundidades urn
pouco maiores que essa, urn mergulhador chegard ver-
dadeiramente a adormecer, devido a dissolugo de
quantidades crescentes de nitrogenio em seus liquidos
organicos. Por outro lado, nos estagios iniciais dessa
"narcose do nitrogenio", a pessoa experimenta urn
sentimento de euforia esfuziante, acompanhada de
acuidade mental severamente deprimida, uma condi-
gao  de "embriaguez das . profundezas". Esse
estado 6 comparavel A embriaguez pelo alcool e pode
fazer corn que o mergulhador tente descer a profundi-
dades maiores que as que deveria, ou realizar outras
tarefas perigosas que poderab leva-lo a morte.

Para evitar os perigos do envenenamento por nitro-
gni°, esse gas 6, muitas vezes, substituido por hello
na mistura respirataria. 0 helio nab exerce qualquer
efeito anestesico e possui a vantagem adicional de di-
fundir para fora dos liquidos corporais corn muito
maior rapidez que o nitrogenio, durante a subida do
mergulhador.

0 Problema da Eliminacao do Gas CarbOnico da
Mascara do Mergulhador. Se as concentracOes de gas

H
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carbOnico sffo deixadas aumentarem na mascara do
mergulhador, ele logo apresentard acidose respirat&
ria e, talvez, ate mesmo coma. Por conseguinte, o gas
carbOnico deve ser removido da mascara, com veloci-
dade suficiente para nao permitir que sua concentra-
ao  ate valores significativos. Para esse fim, o

mesmo volume de gas deve fluir pela mascara todo o
tempo. Quando o mergulhador atinge 61 metros (200
pes) abaixo do nivel do mar, seu ar deve ser compri-
mido sete vezes para suportar essa presao. Isso tam-
bert  de sete vezes seu volume e necessita que o
compressor bombeie sete vezes mais ar para a dimi-
nag° do gas carbOnico, todos esses valores considera-
dos ern fungo dos necessarios ao nivel do mar. Pode
ser visto, portanto, que a intensidade a que o ar é su-
prido ao mergulhador deve ser aumentada na propor-
ao  da profundidade a que o mergulhador esta

trabalhando. Na verdade, a esse fator de eliminago
do gas carbOnico que determina quanto mais ar deve
ser bombeado para o mergulhador, e nao a quantida-
de de oxigenio que necessita.

Mergulho Autbnorno (SCUBA). A expressEo
SCUBA significa self-contained underwater, breathing
apparatus, e um desses aparelhos mostrado, de for-
ma esquernatica, na Fig. 29-10: e o aparelho conheci-
do entre nos por aqualung Isto é, ao contrario do
mergulho corn escafandro ou por capsular nao exis-
tern tubos de ar ligando o mergulhador a um barco de
servico na superficie do mar. 0 principal fator que
mita a durago do tempo que urn mergulhador pode
ficar no fundo do mar usando aqualung é o problema
da eliminacab do gas carbOnico dos alveolos. Quanto
mais fundo ele vai, menor flea o volume de cada uni-
dade,de gas liberado por seu tanque. Por conseguinte,
maior devera ser a massa do gas que flui para fora de
seu tanque, a fim de manter a eliminago do gas car-

CI LINDROS
DE AR

Figura 29-10. Urn apareiho de SCUBA (ou aqualung).

bOnico de seus pulmOes. Assim, um tanque de ar corn-
primido durara apenas urn setimo — a 61 m (200 pes)
— do tempo que duraria proximo a superficie do mar.
Por essa razdeo, urn mergulhador corn aqualung pode
descer ate 61 m (200 pes) por apenas 15 a 20 minutos
de cada vez. A nao ser por essa os princf-
pios ffsicos do mergulho autOnorno (com aqualung ou
SCUBA) ao, em essencia, os mesmos vigentes para o
mergulho corn escafandro ou corn capsula (sino de
mergulho).

Doenga da Descompress5o

Solugão do Nitrogenio nos Ilquidos Corpo-
rals. Alem do efeito anestesico do nitrogenio, esse
gas tambem pode causar lesOes muito graves devido
formago de bolhas de gas nos liquidos corporals,
quando o mergulhador retorna a superficie. A quanti-
dade de nitrogenio que normalmente a dissolvida em
todo o .corpo quando a pessoa respira ar, a nivel do
mar, é de cerca de 1 litro. Mas, caso pernianeca na
profundidade de 30 rn (100 pes) por varias horas e
respira ar comprimido durante todo esse tempo, isto
6, na pressab de 4 atm, a quantidade de nitrogenio
dissolvido aumenta de quatro vezes, e na pressao de
sete atmosferas, aumenta de sete vezes.

Formacjo de Bolhas Durante a Descompres-
ao. ApOs urn mergulhador ter permanecido por vd,
rias horas na profundidade de 61 m (200 pes), ele te-
rd, dissolvidos em seus liquidos corporais, sete litros
de nitrogenio do "nivel do mar". Essa quantidadede
nitrogenio exerce pressffo de 3 918 mm'Hg. Enquanto
o:mergulhador permanecer nessa profundidade de
61 m (200 pes), a pressffo da agua 6 de 5.300 mm Hg,
mais que suficiente para manter o gas nitrogenio com-
primido nos liquidos corporals. Entretanto, caso o'
mergulhador ascenda rapidamente ate a superficie do
mar, onde a pressdo do ar 6 de apenas 760 mm Hg,
surge condigo onde a presscio dos sete litros de nitro-
genio nos liquidos corporals a cerca de quatro vezes
maior que a vigente fora do corpo. 0 nitrogenio tenta
escapar por qualquer via possivel, empurrando as Pa-
redes dos vasos sangiiineos, a pele, e as celulas. Como
resultado, aparecem pequenas bolhas . de nitrogenio
por todo o corpo e, obviamente, essas bolhas podem
produzir lesOes estruturais em quase todas as partes
do corpo.

Efeito da Formago de Bolhas sobre o Corpo. Os
efeitos da formacao de bolhas sobre o corpo saO co-
nhecidos por muitos e diferentes nomes: doenca da
descompressffo, paralisia do mergulhador, doenca dos
cairdes etc. Os efeitos mais graves ocorrem quando as
bolhas se formam no sistema nervoso central. Algu-
mas vezes, podem ocorrer no interior das celulas neu-
ronais mas, na maioria das vezes, nos tecidos intersti-
ciais do arebro e da medula espinhal, provocando a
ruptura mecdnica das vias neurais. Essas lesöes podem
produzir distdrbios mentais graves e, muitas vezes. na-



FISIOLOGI A DA AVIACAO, DO ESPAQO E DO MERGULHO SUBMARINO 393

ralisia permanente pela ruptura das vias nervosas para
os rmisCulos.

A doenca da descompresao, em quase todos os ca-
sos, produz dor intensa, que pode ser o resultado de
les6es por bolhas no sistema nervoso central, nos ner-
vos perifericos ou nos tecidos sensiveis a dor, como as
articulaciies e os ossos, ou por distenao dos gases in-
testinais, produzindo o timpanismo acentuado do in-
testino.

Em . resumo, muitos sintomas diferentes sao produ-
zidos . ,pela formago das bolhas, embora os mais gra-
ves . 6 permanentes sejam o resultado de lesao do siste-

neryoso.
Prevencao da Doenca da Descompressffo. As bo-

lhas da. doenca da descompressffo podem ser evitadas
quando se permite que o mergulhador ascenda muito
lentamente ate a superficie ou por sua colocacffo em
Camara: de descompressffo. Em qualquer caso, a pres-
sf&eM tomb de seu corpo deve ser diminuida de mo-
do bastante gradual, de modo que o gas em excesso,
ern solugo em seus liquidos corporais, possa ser eli-
minadO por seus pulmoes, antes que ocorra a forma-
cso de em quantidades lesivas.

AS PARA ESTUDO

mo .que a baixa pressao barometrica influencia o
ansporte de oxiganio para os tecidos?
uais'sffo as compensagOes respiratOrias para a deficiencia

de oxiienio?
Ern tennos aproximados, quantos g, tanto positivos como
iegativos, podem ser suportados por uma pessoa, durante
as manobras de vOo?

uanto risco representa o estado de imponderabilidade no
paco, para o funcionamento da circulagao?

Explique: os problemas da aceleragEo linear, no que diz
respeito as viagens espaciais.
Quais.ao as causas do aumento da pressgo dos gases nos
pulrndes em profundidades abaixo do nivel do mar?

7. Quais sao os efeitos toxicos das pressOes elevadas do oxi-
genio? E das pressOes elevadas de nitrogenio?

8. Explique o papel do nitrogenio no desenvolvimento da
doenca da descompressao.
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Movimentos e SecrecOes

Gastrintestinais e Sua Regulaccio

Resumo

Os movimentos gastrintestinais podem ser divididos em dois tipos funcionais distintos:
(1) peristaltismo e (2) movimentos de mistura. 0 peristaltismo propele o contend° gas-
trintestinal ao longo do tubo digestivo; consiste em constricOes circulares, em torno da
viscera, que se propagam ao longo de sua parede, o que empurra o contend° visceral
para diante. 0 peristaltismo 6 controlado, em sua maior parte, por ac,No nervosa intrin-
seca do plexo mioenterico na parede visceral, que representa o sistema nervoso controla-
dor do prOprio tubo digestivo.

Os movimentos de mistura variam conforme a regiab do tubo digestivo. No estOmago,
go, principalmente, movimentos peristalticos locals, propagados apenas por pequenas
distancias na parede gästrica, mas que produzem profundas indentagOes no contend° do
estOmago, e, como resultado, o mistura coin as secrecOes gastricas. No intestino delga-
do, a mistura a realizada, ein sua maior parte, por mintiplos aneis de contracdo, espacados
de 6 a 10 cm ao longo do intestino, ocorrendo varias vezes por minuto, dividindo o con-
teudo intestinal, de modo repetitivo, em pequenas fracOes.

Para o inicio da deglutigNo, a lingua move-se para cima, ate entrar em contato corn o
palato duro e, em seguida, desloca-se para tras, forcando o alimento que esta na boca em
direcifo faringe. A medida que o alimento passa pelas fauces, receptores sensoriais situa-
dos nessa regia-o transmit= sinats para o tronco cerebral, a fim de provocar o reflexo da
degluticdo. Esse reflexo, por sua vez, (1) isola a nasofaringe da faringe, (2) fecha o orifi-
cio de passagem para a traqueia, (3) puxa a laringe para a frente, o que abre a parte supe-
rior do esOfago, e (4) desencadeia a contracffo da faringe, que comeca na parte superior do
Orgo, propagando-se para baixo, o que forca a passagem de seu conteudo alimentar para
o es6fago. Uma vez no esofago, o alimento distende suas paredes, o que estimula o plexo
mioenterico a produzir ondas peristalticas que forcam o alimento a passar pelo resto da
distancia esofagiana para o estOmago, em cinco a oito segundos.

O esvaziamento gastric° é controlado, principalmente, como resposta ao alimento que
ja chegou ao duodeno. A distengo do duodeno provoca urn reflexo mioenterico que atua
sobre o estOmago — o reflexo enterogdstrico — que inibe as contracdes gastricas, ao mes-
mo tempo que promove a constricaO do esfincter pilOrico, o que impede a saida de qual-
quer fracab do contend° gastric° para o duodeno, ate que cesse a distensao duodenal.
Esse reflexo enterogastrico tambem pode ser desencadeado pela presenca de acid° no
duodeno, irnpedindo o esvaziamento gastrico ate que essa acidez seja neutralizada pelas
secrecOes pancreatica e intestinal. Esse mecanismo 6 muito importante, visto que as secre-
vies gastricas sao fortemente acidas e capazes de digerir a prOpria parede duodenal, caso
nffo sejam neutralizadas.

Outro rnovimento muito especializado do tubo gastrintestinal é o processo da defe-
cack Quando as fezes distendem o reto, os receptores de estiramento em sua parede
ficam excitados, o que desencadeia urn reflexo de defecacdo, que passa, primeiro, por ner-
vos sensoriais, ate a extremidade inferior da medula espinhal e, dal, de volta, por nervos
parassimpaticos, para o reto, sigmOide e colon descendente, produzindo fortes ondas pe-
ristalticas. A pessoa, entab, escolhe se vai ou na-o defecar: isso a realizado pela constric5O
voluntaria do esfincter externo do anus, para impedir a defecacffo, ou o relaxa, para que
ocorra.
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A secrecao . pelas glandulas gastrintestinais ocorre em resposta ao alimento que trafega
ao longo do tubo digestivo. As secrecOes mais importantes sat,:

1. Secreck salivar, contendo grandes quantidades de muco e, tambem, da enzima ptia-
lina, que comeca a digestao dos compostos amilaceos.

2. Secreck gdstrica, contendo grandes quantidades de dcido cloridrico e da enzima
pepsina, ambos extremamente importantes para o inicio da digestao das proteinas.

3. Secreccio pancreatica, contendo grandes quantidades de tripsina, para a continuacao da
digestao das proteinas, amilase, para a digestao dos carboidratos, e a lipase pancred-
tica, para a digestao de gorduras. Al6m dessas enzimas, a secrecao pancreatica contem
elevada concentrago de bicarbonato de sOdio, que neutraliza o acid° cloridrico que
chega ao duodeno, vindo do estOmago.

4. Secrecdo hepdtica, corn elevado teOr de sais biliares que se misturam corn as gorduras,
participando de sua digestao e de absorcao.

5. Secreck do intestino delgado, contendo grandes quantidades de muco, de agua e de
eletrOlitos. Alem disso, as ceulas epiteliais que recobrem as vilosidades contem pepti-
dases, para etapa final da digestao das proteinas, sucrose, lactase e maltase, para a di-

. gestaa final dos carboidratos, e pequenas quantidades de lipase intestinal, para ajudar
na digestao das gorduras.

A funcao do sistema digestivo, mostrado na Fig. 30-1,
é a de prover nutrientes para o corpo. 0 alimento,
apOs passar pela boca, é propelido, por meio do eth-
fago, para o estramago e, em seguida pelos intestinos
delgado e gross°, antes de ser esvaziado pelo anus.
Durante seu transit° pelo tubo digestivo, as enzimas

digestives secretadas pelas glandulas gastrintestinais
atuam sobre o alimento, desdobrando-a em substan-
cias quimicas simples, que podem ser absorvidas pela
parede intestinal para o sangue circulante1. Por conse-
guinte, 'as functies gerais que sao desempenhadas pelo
tubo gastrintestinal podem ser classificadas em
(1) propulsao e mistura do contendo : gastrintestinal,
(2) secrecao dos sucos digestivos, (3) digestao do ali-
mento e (4) absorcao do alimento. As duas primeiras
dessas functies sao discutidas neste capitulo; as duas
filtimas, rtb capitulo seguinte.
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INOULAS
-,4LIVARES

ESOFAGO

FIGADO
VES1CULA
BILIAR

DUODENO

COLON
ASCENDENTE

PAROTIDA Anatornia FisiolOgica do Tubo GastrintestinalGLANDULA 

0 tubo digestivo e, em essenda, urn longo tubo muscu-
lar, com revestimento Mtemo .que secreta sucos diges-
tivos e absorve nutrientes. A Fig. 30-2 mostra corte
transverso tipico •dessa viscera,,com uma parte exter-
na, formada, em sua maior parte, por mitsculo liso, dis-
posto em duas camadas, ulna capa longitudinal e
outra caps circular. A contracao do mitsculo longi-
tudinal encurta a viscera, enquanto a contracao da
capa circular a constringe. 0 revestimento inferno
desse tubo é a mucosa, coberta, em sua parte interna,
por epitelio. Pequenas glandulas, as glandulas mucosas,
atingem as- camadas mais profundas da mucosa. Essas
glandulas secretam os sucos digestivos.

Sistema Nervoso Intrinseco • do Intestino. Urn
dos principais controladores da funcao gastrintestinal
e o sistema nervoso intrinseco, situado na parede da
viscera e estendendo-se desde o esofago ate o anus,
formando uma rede intercomunicante de fibras e de
corpos celulares neurais. Esse sistema é dividido em
dois plexos neurais distintos: (1) o plexo mioente-
rico, localizado entre as capas musculares circular e
longitudinal, e (2) o plexo submucoso, localizado
na submucosa, que a uma camada de tecido conjun-

ESTOMAGO

PANCREAS

Figura 30 - 1. Sistema gastrintestinal em toda a sua
da boca .ao anus.
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Figura 30-3. Peristaltismo.
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Figura -30-2: Corte transverso de intestino, mostrando sua es-
trutura tfpica.

tivo troux0, situado logo abaixo da mucosa. 0 plexo
rnioentSrico . controla, em sua maior parte, os MQVi-

mentos"dij tubo gastrintestinal, enquanto o plexo
submucesd controla a secrecao da maior parte das

0 tubo gastrintestinal gastrintestinaltambem é controlado,
de forma muito intensa, pelo sistema parassimpa-
I e pelo sistema simpatico, componentes do
sistema nervoso autonomico. As fibras nervosas
parassiMpaticas passam do cerebro, por meio do
nervo wig°, mas tambem da parte sacral da. medula
espinhal, inervando, em sua maior parte, o plexo
mioent6ricO. Quando estimuladas, aumentam o
nivel da atividade da rede neural, e, portanto, da pro-
pria viscera. As fibras nervosas sirnpaticas partem das
partes inferiores da medula toracica e partes superio-.
res da medula lombar para a viscera intestinal, termi7
nando tanto no plexo mioenterico e na prOpria pa-
rede visceral. Quando estimuladas, essas fibras exer-
dem' o efeito exatamente oposto das fibras parassim-
paticas, sobre a atividade visceral, isto 6, diminuem

' seu nivel de atividade.

trintestinal: movimentos propulsivos e movimentos
de mistura. Os movimentos propulsivos mantem os
alimentos movendo-se ao longo do 'tubo .gastrintes-
final, e, corn os movimentos de mistura, misturam o
conteiido alimentar corn as secreVies digestivas. Os
movimentos, nos diferentes setores que necessitam.
de descricjo especifica, sera() analisados separada-
mente. Mas vamos, inicialmente, descrever as caracte-
risticas gerais dos dois tipos de movimento.

Movimentos Propulsivos do Tubo
Gastrintestinal — o Peristaltismo

0 alimento é propelido, ao longo desse tubo gastrin-
testinal, pelo peristaltismo, que é causado pela lenta
progresdo de uma constrica° circular, como é mos-
trado na Fig. 30-3. E o mesmo efeito de se fazer urn
anel corn os dedos em tomo de uma bisnaga cheia
corn material pastoso (por exemplo, pasta de dentes)
e correndo os dedos ao longo de sua extend°. Qual-
quer material situado a frente 'dos dedos sera empur-
rado para diante.

Mecanismo do Peristaltismo. 0 peristaltismo é
causado por impulsos nervosos que passam pelo plexo
mioenterico. A estimulack, de qualquer ponto Besse
plexo faz corn que ocorra urn sinal progressivo, que se
propaga ao longo da viscera, tanto em termos da
extend° quanto da circunferencia da viscera. Os\im-
pulsos propagados ao' longo da circunferencia produ-
zem a donstricaO da viscera, enquanto os propagados
ao longo da extend() fazem corn que essa constrigo
progrida pela viscera. A velocidade normal Besse , mo-
vimento é da ordem de alguns poucos centimetros
por.segundo.

0 estimulo usual que desencadeia o peristaltismo
e a distensk da viscera, vist!o que isso excita o plexo
neural local, fazendo corn que comece uma constri-
cab circular e sua progresdo longitudinal. •

Lei do Intestino. Muito embora o .peristaltismo
possa progredir nas dugs direcOes no intestino, a par-
tir de seu ponto de origem,-corn Inuit° mais freqhen-
cia, progride apenas em direcgo ao anus. A raza‘o pro-
vavel para isso e a de que o plexo mioenterico seja

MOVIMENTOS GASTRINTESTINAIS

Existem dois propOsitos importantes dos movimentos
gastrintestinais: (1) para manter o deslocamento do'
alimento ao longo da viscera, corn velocidade compa-
tivel corn sua digestab e absorcab; (2) para manter o
alimento continuamente misturado corn as secreceies
gastrintestinais, de modo que todas as partes dos all-
mentos sera) digeridas e os produtos finais dessa di-
gestao fiquem continuamente em contato com a pa-
rede intestinal, para que ocorrs a absorcdo maxima.
Para que esses objetivos possam ser alcancados, dois
tipos basicos de movimento ocorrem no tubo gas-



Centro da
degluticaO"

Medula'

Faringe

Nervo vago

Nervo glossofaringeo

„ Nervo tri Orneo

C--

-.Bolo
alimentar.

Uvula
Epiglote

Cordas vocals
Esitifago-

Peristalse

400 OS SISTEMAS DIGESTIVO E METABOLICO

"polarizado" para essa direck. Isto é, quando uma
parte do intestino fica distendida, ocorre constrick
no lado cefalico da zona "distendida, enquanto que,
no seu lado anal, ocorre distensdo. A constrick su-
perior empurra o conteUdo visceral para diante, que
tern sua passagem facilitada pela dilatack inferior;
como resultado, o conteiido intestinal progride, nor-
malmente, em direck anal e nao na cefalica: isso
a lei do intestino.

Movimentos de Mistura no Tubo
Gastrintestinal

Os, movimentos de mistura consistem em dois tipos
basicos de movimentos: (1) movimentos peristdl-
ticos fracos, que nao conseguem propelir os alimentos
mas os consegue misturar — em especial, os em con-
dto  a parede visceral — e (2) movimentos

segmentares, que sk constricOes isoladas que ocor-
rem em diferentes pontos do intestino, ao mesmo
tempo. Os movimentos segmentares ocorrem muito
rapidamente, varias vezes a cada minuto, e, a cada
vez, dividem o alimento em novos pedacos. As ca-
racteristicas dos movimentos de mistura diferem nas
diversas partes do intestino, razao que justifica sua
descrick na analise do funcionamento de cada ter-
ritOrio do tubo digestivo.

Vamos, agora, com inicio na parte superior do
tubo digestivo, descrever os movimentos propulsi-
VOS e de mistura conforme o alimento progride ao
longo der sua extensdo.

Degluticao

)Pos o alimento ter sido adequadamente mastigado,
4" . ptimeira etapa da degluticao é a extensk da parte
anterior da lingua para cima, contra o palato duro.
Isso comprime o alimento em direck a parte poste-
rior da boca, sob a forma do bolo alimentar. Contato
desse bolo corn as superficies posteriores da boca e
corn as superficies da garganta produzem sinais nervo-
sos que passam para o bulbo raquidiano, no cerebro
posterior. Nesse pont°, uma seqiiencia de eventos
neurogenicos,' charnados de reflexo de degluticdo,
corn envio de sinais nervosos pelo nervo vago, provo-
ca as seguintes etapas da deglutick:

1. As paredes laterais da garganta, situadas entre a
boca e a faringe se, aproximam da linha media,
formando . fenda. Essa fenda é suficientemente
estreita para permitir apenas a passagem do ali-
mento que tenha sido adequadamente mastigado.

2. 0 palato mole e a Uvula sao puxados para cima
pelos mUsculos extrinsecos do palato mole, fe-
chando a passagem do nariz para a faringe.

3. Toda a laringe é puxada para cima, em direck a
mandibula. Isso traz a laringe para diante, afas-
tando-a do esofago, mas, ao mesmo tempo, pu-

xando para frente a parede anterior do esofago, o
que abre a extremidade superior do esofago e faz
corn que a epiglote se mova para tras, por sobre a
glote, o que protege as vias aereas de entrada de
alimento, ao mesmo tempo que forma urn piano
inclinado para que o alimento deslize para o eso-
fago.

4. Entao, os mitsculos da faringe superior contraem,
constringindo as paredes faringianas em tomb do
alimento. A constrick, em seguida, propaga-se
para a faringe inferior, o que comprime o alimen-
to progressivamente para baixo, em direck ao
esofago.

5. A laringe, apOs isso, retorna a sua posick, o que
volta a fechar a extremidade superior do esofago;
ao mesmo tempo, a epiglote abre para permitir
a passagem de ar para a traqueia, enquanto o pa-
lato mole move-se para baixo, deixando que o ar
passe pelo nariz.

Obviamente, durante todas essas etapas, a respi-
rack cessa, mas toda a seqUencia dura menos de 2
segundos, de modo que a pessoa dificilmente sente a
interrupck da respirack.

Vias . Nervosas para o Controle da Degluti0o. A
Fig. 30-4 mostra as vias nervosas que participam no
mecanismo da deglutick, no qual os receptores da
deglutick transmitem impulsos corn origem na parte
posterior da boca e da garganta, em sua maiOria, pelo
nervo trigémeo, ate a substância reticular da medula
oblonga, onde flea localizado o centro da deglutick.
Ulna vez que esse centro tenha sido ativado, a seqUen-
cia dos eventos musculares que foi descrita acirna
ocorre de modo automatico e, na maioria das vezes,

pode ser interrompida. Os sinais neurais passam,

Figura 30-4. Anatomia do mecanismo da degluticaTo.
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principalmente, pelos nervos vagos para os milsculos
faringianos e laringianos e a contracao desses
culos forca a passagem do bolo para a porcao supe-
rior do esofago. Em seguida, os impulsos que passam
pelos vagos ativam a regiao proximal do esofago para
impulsionar o bolo em direcao ao estOmago.

Etapa Esofagiana da Degluticao. A musculatura
da faringe e do terco superior do esofago a diferente
da do resto do tubo digestivo, pois esse milsculo é do
tipo esqueletico, controlado diretamente por nervos
vindos do cerebro; ao contrario, todos os demais
cUlds do tubo digestivo, inclusive das porcOes infe-
riOres do esofago, sato do tipo milsculo liso e Sao con-
trolados, de forma indireta, pelo sistema nervoso cen,
tral; :por meio dos efeitos do sistema nervoso central
sobre os nervos mioentericos. Portanto, todas as con-
tracOas da faringe e do term superior do esofago sao
miciadas diretamente por impulsos do nervo vago, e,
seni nervos vagos, o processo de degluticdo 6 pa-

Entretanto, uma vez que o alimento tenha atingi-
do o terco me io do esofago, a distensao dessa regiao
provoca  tipica onda peristaltica, chamada de
onda peristaltica secundaria do esofago;' que empUr-

o`alimento, ao longo do resto do esofago, para o
() map:.

uricao total do tempo necessario para o tran-
o do alimento da faringe ate o estOrnago 6 de 5 a 8

dgundos -
uncao do Constritor Esofagiano Inferior. Varios

ceptimetros acima do ponto onde o esofago desagua
no est'etägd, a parede do esofago espessada e a capa
muscular a consideravelmente mais forte do que em
qualquer outro trecho do esofago. Essa regiao do es6-
fago e` chamada de constritor esofagiano inferior e
permanece urn pouco contraida, sob as condicOes
normais, impedindo o refluxo do conteudo gastrico
para o esofago.

Quando o alimento deglutido passa ao longo do
*fag(); uma "onda de frente" de relaxamento
transmitida pelo plexo neural mioenterico ao longo
da parede esofagiana, ate o constritor esofagiano

fazendo-o rdaxar. Isso permite a passagem do
alimento para o estOmago. Por outro lado, quando o
alimento rio estOmago tenta refluir para o esofago, o
constritor, nas condicOes normais, tido relaxa e, pelo
contrario, , impede o reflu.xo.

Contudo, o constritor esofagiano inferior funciona
de forma diferente, em duas condicOes anormais. Pri-
meiro, no vOmito, o peristaltismo inverso do estOma-
go promovera a abertura do constritor, para permitir
a passagem do material de vOmito. Segundo, em
mero muito pequeno de pessoas, o plexo neural
mioenterico e malformado ou ate mesmo ausente.
Por essa razao, o constritor nao abrira normalmente
durante a deglutigo, de modo que o alimento fica
coletado acima do constritor. Essa condicao, cha-
mada de acalasia, produz grande dilataca° do esO-

fago e, muitas vezes, o alimento coletado na parte su-
perior do esofago a infectado por bacterias. Quando
isso acontece, a infeccao invade a parede esofagiana,
produzindo 61ceras. Algumas vezes, o esofago chega a
conter ate um litro de alimento deglutido por muitas
horas. Tambem causa dor muito intensa no peito e na
parte inferior da garganta.

Furicties Motoras do EstOmago

As funcOes motoras do esofago sac) de tres tipos:
(1) armazenamento de grandes quantidades de ali-
mento, imediata.mente apOs uma refeicao, (2) mistura
desse alimento corn as secrecOes gastricas e (3) esva-
ziamento desse alimento para o intestino delgado. As
partes bdsicas funcionais do estOmago sac) mostradas
na Fig. 30-5. Fisiologicamente, o estOmago pode ser
dividido em duas regiOes principais: o corpo e o antro.

Ftmciies de Armazenamento do EstOmago. O ali-
mentO, ao passar do esofago para o estOmago, atinge
primeiro o corpo do estOmago, que é urn saco muito
elastic°, onde pode ficar armazenada grande quanti-
dade de alimento. Ainda mais, o tOnus do corpo, nor-
malmente, é muito baixo, .de modo que ate mesmo
meio litro de alimento nao aumenta a pressao intra-
gastrica de modo significativo. Asiim, o corpo do
'estOmago e, principahnente, urn Orgao receptivo para
guaniar alimento ate que possa ser utilizado pelo
resto do tubo digestivo.

Mistura no EstOmago e Formagäo do Quimo; As
glandulas gastricas, que ocorrem na maior parte da
mucosa do corpo, secretam grandes quantidades de
sucos digestivos que entram em contato corn o ali-
mento armazenado. Ondas peristalticas fracas e ondu-
lantes, chamadas de ondas tOnicas ou ondas de mis-
tura, progridem ao longo da parede gastrica a cada 20

Esafago

Antro

Figura 30-5. Anatomia funcional do estOmago.
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segundos. Essas ondas tern inicio em qualquer parte
do corpo e propagam-se por distancias variaveis, em
direcdo ao antro, ficando mais intensas quando existe
alimento no estOmago, em contraste com as observa-
das no estOmago vazio.

As ondas de mistura misturam as secrecOes gastri-
cas com a camada mais externa do conteildo alimen-
tar, gradualmente reduzindo sua massa, ao mesmo
tempo que, lentamente v -do deslocando a mistura em
direca-o ao antro. Ao chegar ao antro, as ondas ficam
mais fortes, e o alimento e as secrecOes gastricas sao
misturados ate maior grau de fluidez. A medida que
o alimento fica completamente misturado corn as se-
crecOe*s gastricas, a mistura toma aparencia de massa
bronco leitosa, que é chamada de quimo.

Propulsäo do Quimo pelo Piloro e o Esvaziamento
do EstOmago. A abertura do est6mago para o duo-
deno e o pilot°. Nesse ponto, a capa muscular a min-

) to ,hipertrofiada, formando esfincter muscular muito
forte, que e o esfincter pilOrico. As ondas tOnicas ou
de mistura, ratamente, sdo fortes o bastante para em-
purrar o quimo atraves, do piloro para o duodeno.
Entretanto, por vezes, ocorrem contracOes peristal-
ticas muito fortes, corn inicio no corpo ou no antro,
que chegam a produzir press6es da ordem de
50 mm Hg na porcao pre-pilOrica do antro. Essas con-
trac6es , ao suficientes para forcar a abertura do es-
fincter pilOrico e forcar a passagem do quimo.

Regulacifo do Esvaziamento Gdstrico. 0 esvazia-
mento do estomago é controlado, principahnente,
pela intensidade das fortes ondas peristalticas. Entre
os diferentes fatores que determinam se essas ondas
peristalticas ou nab vifo conseguir empurrar o
quirno atraves do piloro, merecem destaque os se-
guintes:

) Grau, de Fluidez do Quimo. Obviamente, quanto
melhor estiver o alimento misturado as secregOes
gastricas, tanto mais facilmente podera fluir pela pas-
sagem estreita do. piloro. Como resultado, o alimen-
to, na maioria das vezes; so saira do estOmago apos ter
sido completamente misturado.

Quanticlade de Quimo que Ja Existe no Intestino
Delgado. Quando uma grande quantidade de quimo
ja passou para o intestino delgado, em particular,
quando ulna grande parte • desse quimo ainda esta no
duodena . urn reflexo — o reflexo enterogastrico —
passa, ems sentido retrOgrado, ,pelo plexo mioenteri-
co, desde o duodeno ate o estOmago, para inibir o
peristaltismo e, em menor grau, para aumentar a
intensidade da contracffo tOnica do esfincter pilOri-
co. Por esse mecanismo, o duodeno controla o grau
de seu enchimento, evitando o excesso.

Presenca de A cidos e de Irritantes no Intestino
Delgado. As secrecOes gastricas, como sera dis-
cutido adiante neste mesmo capitulo, sao forte-
mente acidas, mas o acido no quimo que chega ao
duodeno é, nas condicOes normais, neutralizado pelas
secrecOes pancreaticas que tambern sao

lancadas no lumen duodenal. Ate que esse acid° seja
neutralizado, a irritago da parede duodenal provoca
urn reflexo enterogastrico semelhante ao que é pro-
duzido pela distensffo; esse reflexo, de modo igual,
inibe as ondas peristalticas no est6mago e fecha o
esfincter pilOrico, o que interrompe o esvaziamento
gastric°. Desse modo, de novo o duodeno se protege
do excesso de acidez. De forma identica, qualquer
irritante tambem provoca urn reflexo enterogastrico
que tern o mesmo efeito.

Presenca de Gorduras no Intestino Delgado. Quan-
do as gorduras atingem o intestino delgado, vindas do
estOmago, elas extraem, da mucosa do duodeno e do
jejuna diversos hormOnios, inclusive a colecistoci-
nina, pequenas quantidades de secretina e, provavel-
mente, muitos outros. Esses liormOnios passam para o
sangue e sao transportados ate o estOmago. Ai, ini-
bem o peristaltismo gastric° e diminuem a intensida-
de de seu esvaziamento. Esse permite que ocorra tem-
po adequado para a digestab das gorduras no intestino
delgado: As proteinas e os carboidratos, por outro
lado, exercem efeito muito menos inibitOrios sobre o
esvaziamento gastric°. Felizmente, esses dois tipos de
substancias sao digeridos no intestino, com muito
mais facilidade do que o sao as gorduras.

Em resumo, o esvaziamento gastric° é determina-
do, principalmente, pela, fluidez de seu conteildo e
pelo estado do duodeno. Se o duodeno ja estiver
cheio, se contem substancias irritantes ou se o teor de
gorduras a elevado, o esvaziamento gastrico ocorrera
de Mod° mais lento, mas se o duodeno estiver vazio e
o conteudo do estOmago estiver muito fluido, o esva-
ziamento ocorrera corn muita rapidez.

Movimentos do Intestino Delgado

Movimentos Propulsivos. • 8 no intestino delga-
do onde ocorrem os mais tipicos movimentos peris-
talticos, visto que a distensffo de qualquer parte do
intestino delgado pelo quirno desencadeia • uma onda
peristaltica. 0 peristaltismo é muito mais intenso
quando os .nervos peristalticos, partindo do sistema
nervoso central, estimulam o plexo mioenterico, em-
bora a estimulagifo simpatico o possa inibir total ou
parcialmente.

Contracties de Mistura — os Movimentos Segmen-
tares. A presenca de quimo no intestino delgado
provoca o aparecimento de urn tipo de cbntracäb,
chamados de segmen tacit° ou movimentos segrnen-
tares , mostrados na Fig. 30-6. Quando o intestino del-
gado flea distendido, surgem muitas constricOes, a
intervalos regulares ou nab, ao longo de toda a regiab
distendida. Como mostrado na figura, o intestino fica
"septado" em pequenos pedacos, semelhantes a saisi-
chas. Essas constricbes relaxam em pouco tempo, mas
outras ocorrem em pontos diferentes, dentro de
alguns segundos. Assim, a "septacäb" repetitiva do
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intestino delgado produzem pressdo na parte do intes-
tino antes da valvula e empurram o quimo para o cO-
lon, mas, caso o colon esteja muito cheio, os sinais
neurais mioentericos podem inibir o peristaltismo e,
assim, lentificar ou interromper o esvaziamento.

Movimentos do Colon
lrregularmente espacados

Fracos, regularmente espacados

Figura. 30-6. Movimentos de segmentagab do intestino del-
gado.

wino o mant6m, permanentemente, em mistura,
enquanto permanece no intestino delgado.

Tanto os movimentos segmentares como os peris-
taltiOos- intestino delgado sdo controlados pelo
plexo neural mioentOrico.

E,svaziamento do Contefido Intestinal na . Välvula
eocecal:• A Fig. 30-7 representa a valvula ileocecal,
ride o intestino delgado deSagua no intestino grosso.

Deve ser notado que, em verdade, o intestino delgado
proemina 'no Iiimen do colon. Essa projegdo da val-
vula impede a regurgitacdo do conteildo caw para
o intestino delgado; pelo contrario, os labios dessa
Vallitila;:simplesmente, se superpOem, quando aumen-
ta a gie .ssdo no interior do cOlon.

0 ,: esvaziamento do intestino delgado pela valvula
ileocecal , ocorre de modo muito semelhante,ao esva-
ziamento do estOmago; isto 6, ondas peristalticas no

As functies do colon, mostradas na Fig. 30-1, sdo
(1) absorcdo de agua e de eletrOlitos do quimo,
e (2) armazenamento da materia fecal, ate que possa
ser excretada. A primeira metade do colon esta rela-
cionada, principalmente, com a funcão de absorgdo,
enquanto a metade distal esta relacionada corn a de
armazenamento. Exceto quando os intestinos estdo
para serem esvaziados, os movimentos do colon do,
em geral, muito lentos.

Movimentos de Mistura. Os movimentos de mis-
tura do cOlon sdo semelhantes aos movimentos de
segmentacdo do intestino delgado, mas • ocorrem de
modo muito mais lento.• M contracties concentricas
do cOlon dividem-no em grandes bolsOes, chamados
de haustrafiks, mostradas nas Figs. 30-7 e 30-8. Es-
sas contracOes circulares perduram por cerca de 30
segundos e, apOs poucos minutos,` novas constriOes
ocorrem nas regiOes prOximas, Inas ndo nas mamas
areas. Dessa forma, o material fecal 6 "escavado" e
revirado de modo muito semelhante ao que se faz na
terra, com uma pa.

Comumente, a cada dia, o colon' recebe cerca de
urn litro de quimo, e desse volume sdo absorvidas a
maior parte da agua e dos eletrolitos, antes que OCOP

ra a defecagdo, deixando volume fecal da ordeni de
100 a 200 ml por dia.

Movimentos Propulsivos. Os movimentos penis-
talticos tipicos que ocorrem no intestino delgado ndo
acontecem no colon, Na verdade, o colon ndo apre-
senta movimentos peristAlticos durante 95 a 99% de
todo o tempo. Entretanto, quando esse colon fica ex-
cessivamente cheio, fortes movimentos peristaiticos,
chamados de movimentos de massa, ocorrem a inter-;
valos de 2 a 4 minutos e, na maioria das vezes, persis-
t= em sua ocorréncia por ndo mais que 15 minutos.
Mas, durante esse tempo, esses movimentos prope-
lem o material fecal por longas distancias, algumas
vezes, desde o cOlon ascendente ate o descendente.
Endo, os movimentos de massa cessam, reaparecendo
muitas horas depois, quando uma parte do colon ficar
de novo cheia em excesso.

Defecacdo. Quando os movimentos de massa
conseguiram deslocar o conteAdo cOlico para o reto,
ocorre urn tipo especial de reflexo, o reflexo de de.
fecacdo. Esse reflexo provoca o esvaziamento do reto
e das partes mais inferiores do colon. A Fig. 30-8
mostra que o enchimento do reto excita terminacOes
nervosas que enviam sinais para a parte inferior da
medula espinhal. Esses sinais fazem com que sinais

1
Pr .ess'ao e irritacão quimica
inibem a peristalse do ileo
e excitam o esfincter

ESFINCTER ILEOCECAL

Pressao e irritagao
quimica relaxam o esfincter
e excitam a peristalse

A fluidez do contend°
favorece o esvaziamento

Figura 30-7. Passagem do conteildo intestinal pela valvula
ileocecal.
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reflexos sejam emitidos de volta, por meio dos nervos
parassimpaticos sacrals, para o colon descendente,
path a alga sigm6ide e para o veto, provocando a con-
tra.00 do intestino e relaxamento do esfincter. Esse
reflexo ira produzir a defecaga-o, caso o esfincter ex-
terno.;do .dnus tambem estiver relaxado. Entretanto,
esse .esfincter externo do anus é forrnado por ,mirs-
culp -esquel6tico e,controls a abertura externa do
anus, sendo controlado por nervos musculares esque-
leticoi, podendo,ser relaxado ou contraido,-segundo a
vontade da, pessoa. Se a ocasiao nal) . propicia para
o esvaziametho intestinal, a • contrag-do do esfincter
externo do anus ira impedir a defecaga-o, apesar do
reflexo da defecagaO. Por outro lado, o ;relaxamento
desse esfincter ira permitir que a defecacao ocorra.

.Se a ., pessoa impede que ocorra a defecagao, quan-
do ocorre o reflexo da defecagab, esse reflexo; geral-
mente, desaparece . apos alguns minutos, reaparecendo
algumas horas depois. Por outro lado; uma pessoa po-
de, muitas vezes, desencadear voluntariamente urn
reflexo de defecaggo pela simples contragab de seus
musculos abdominais, o que comprime a parede retal,
ocasionando por sua vez, a estimulaga6 do reflexo da
defecaga6: Infelizinente, o reflexo provocado por esse
mecanismo. e, em geral, muito mais fraco do que o
reflexo natural, de modo que a defecag-do a bem
menos eficaz nessas condigOes do que quando ocorre
naturalmente.

Tipos Especia.is de Movimentos
Gastrintestinais

Antiperistaltismo e VOmito. Ocasionalmente,
alguma substancia fortemente irritante penetra no
tubo digestivo. Una efeito imediato disso é urn aumen-
to da intensidade da secrecab local de muco, que

defende o revestimento visceral. Ao mesmo tempo, a
parede intestinal no local contrai de forma muito
intensa. Por razOes ainda nao muito corthecidas, essas
contragOes locais muito intensas produzem o antipe-
ristaltismo, o que significa urn peristaltismo invertido,
direcionado do anus para a boca, ao inves do peristal-
tismo normal, no sentido boca-anus. Em condic6es
normais, o conteiido intestinal na-o pode .voltar do
colon para o intestino delgado, devido a valvula
ileocecal, mas pode voltar desde a extremidade final
do intestino delgado para o estOmago.

Ao atingir o estOmago, o material irritativo é rapi-
damente expelido pelo process° do vOmito, do
seguinte modo: a intensa irritaga-o da viscera produz •
sinais .que sac) transmitidos pelos nervos sensoriais
viscerais para o cerebro. Esses sinais produzem sensa-
gap de nausea e, caso sejam suficientemente fortes,
tambem provocarao um reflexo automatic° integrado.
na substancia reticular do bulbo raquidiano, que e o
reflexo do Omit°. Esse reflexo comega corn o fecha-
mento da via aerea de acesso a traqueia, em seguida,
promove o relaxamento do esfincter esofagiano infe-
rior e, ao mesmo tempo, a contragEo muito forte do
diafragma e dos masculos abdominais. A aga-o corn-
pressiva desses rulisculos sobre o. estOmago empurra o
alimento, que esta no estOmago, para o esOfago .e para
a boca. Esse é o process° do Omit°.

Reflexes GastrocOlico e.DuodenocOlico. Quate
todos esta6 familiarizados corn o desejo natural de de- •
fecar apOs refeigio particularmente pesada, ou apds
a primeira refeiga-o- do dia. , A causa disso sa6 os refle-
xos gastrocOlico e duodenocalico — em especial, do
segundo. Esses reflexos sat) desencadeados pelo au-
mento do grau de enchimento do estOmago e do duo-
deno, que, por .sua vez, transmitem sinais descen-
dentes pelo plexo neural mioenterico, ate o colon.
Isso provoca uma excitabilidade aumentada de todo o
colon, o que da inicio a movimentos de massa e ao re-
flexo da defecaga:o.

Reflexo Peritoneal. A irritaga6 do peritOnio, por
qualquer causa, seja por secga-o, durante cirurgia
abdominal, ou por infecg -do do peritOnio por golpe
forte sobre o abdome, capaz de provocar trauma peri-
toneal, ira provocar um reflexo peritoneal, que exci-
tard fortemente os nervos simpaticos para o intesti-
no. Esses nervos inibem a atividade gastrintestinal e,
por conseguinte, interrompern ou lentificath a pro-
gress-do do quimo ao longo do tubo digestivo. Obvia-
mente, a falta de movimento é ben6fica para o reparo
da lesa6 peritoneal, mas tambein causa constipagffo
grave e, algumas vezes, ate obstrucilo intestinal, de
modo a impedir qualquer transit° de alimento.

Reflexos Mucosos. A irritago no interior da
viscera ou sua distensa-o, comumente, excita, em lugar
de inibir, o sistema nervoso intrinseco 'do intestino.
Os reflexos ocorrem, em sua maior parte, com carater
local, produzindo secrego e movimentacab locals au-
mentadas. A secrecao dilui o fator irritativo e, caso
essa irritacffo n -do seja suficiente para desencadear o

COlon
descendente

Reto

Esfincter
externo do anus

EsfIncter interno do anus

Figura 30-8. Anatomia do reflexo da defecagib.
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antiperistalti
smo e o vennito, a atividade motora faz

corn que progrida ao longo da viscera. Quando essa
irritaedo tern determinada intensidade provoca a

E, se a intensidade da irritaedo for ainda
mais forte, podera provocar diarreia da parte inferior
do tubo digestivo e Omit° de sua parte superior.
Obviamente, esses reflexos tem natureza protetora e

impedem que substanci,as irritantes ou processos in-
fecciosos, no interior do tubo intestinal, produzam
lesifies permanentes.

ECREQOES GASTRINTESTINAIS

As glandulas estdo presentes .ao longo de todo o tubo,
digestivo; secretando substâncias quimicas que sdo
mrsturadas aosL alimentos para digeri-los. Essas secre-
Oes th'o de dois tipos: primeiro, muco, que protege
as..-paiedes -do tubo digestivo, e, segundo, enzimas e
subitincias afins que decompOem as grandes mole-

IS do
,

ali mento; em substancias mais simples.
uco. 0 muco a secretado em todas os setores

tubo digestivo. Contem grandes quantidades de
ticoprotelna . que resistente a praticarnente todas

as secrecbesdigestivas. Esse muco tambem lubrifica
a passagern 'do ;alimento ao longo da mucosa e, em
todos os treehos, forma delgada camada de revesti-
rnento, que impede a lesdo da mucosa pelo conteirdo
digestivo. E anfotêrico, o que significa que a capaz de
neutralizer tanto os acidos quanto as bases. Todas
essas propriedades do muco o fazem ser uma substán-
cia' excelente para a proteedo da mucosa de danos fi-
sicos e para a prevenedo da digestdo da mucosa pelos
sucos digestivos.

Secrecao..Salivr

saliva; . e secretada . pelas glandulas parotidas,
submaxilares e sublinguais e por miriades de pequenas
glandulas na boca. Saliva 6 formada por metade de
muco metade por solugdo da enzima ptialina. A

• frinedO do muco a na lubrificaedb da deglutiedo. Sem
mired;'dificilmente se conseguiria engolir. Se se mistu-
rar; -O aliinento com agua, em lugar do muco, sera
necessaria quantidade 10 vezes maior de agua que de
inucO, path que seja obtido o mesmo grau de lubri-
fiend°.

A furled° .da ptialina da saliva é a de iniciar a diges-
tab das substdncias amilaceas e de outros carboidratos
da dieta. De urn modo geral, o alimento ndo fica
exposto a saliva, na boca, por tempo suficiente para
que mais de 5 a 10% desses compostos sejam digeri-
dos. Entretanto, a mistura da saliva corn o alimento 6,
comumente, armazenada no estOmago, por periodo
variavel, de 30 minutos a varias horas, antes de ser
misturada corn as secrecOes gastricas. Durante esse
tempo, a saliva pode digerir mais de 50% dos ami-
laceos.

Regulaciio da Seerecao Salivar. Os naeleos sali-
vatOrios superior e inferior, situados no tronco cere-
bral e mostrados na Fig. 30-9, controlam a secregdo
das glandulas salivares. Por sua vez, esses nircleos sdo
controlados, em sua maior parte, por impulsos gusta-
tivos e por impulsos sensoriais ticteis, corn origem
na boca. Os alimentos corn paladar agradavel produ-
zem, geralmente, a secreed° muito abundante de sali-
va, enquanto que alguns alimentos desagradaveis po-
dem reduzir de modo tao acentuado a secreedo sali-
var que chegam a dificultar sua deglutica.V. De igual
modo, a sensaedo sensorial tactil, de alimentos de
consistencia uniforme, lisa, aumentam a secreedo de
saliva, enquanto que os de consistencia heterogenea,
rugosa, a diminuem. Esse efeito, provavelmente, per-
mite que os alimentos que ndo vdo ter efeito abrasivo
sobre a mucosa, sejam facilmente deglutidos, corn a
rejeiedo dos que teriam esse efeito abrasivo.

Fases da Secrecäo Salivar. Mem da salivaedo,
que ocorre durante o period° em que o alimento esta
na boca, freqiienternente ocorre salivaedo antes que o
aliniento thegue a boca — isto 6, quando a yessoa esti
pensando ou sentindo o cheiro de comida apetitosi
e continua a ocorrer, mesmo apos o alimento ter sido
deglutido. Por conseguinte, a secreedo Salivar pode ser
dividida em tres fases: a fase psiquica, , fase gustativ
 a fase gastrintestinal. Presumivelniente , a fase

psiquica faz corn que a boca fique pronta para reee-
ber o..alimento e participa da seemed° de saliva pan-.
do o alimento a apresentado a boca. A fase gustativa
fornece . a saliva que 6 misturada coin .o alimento du
rante a mastiga.edo, e a fase gastrintestinal prolonga a
seemed° de saliva ate depois do alimento ji .estar
sendo armazenado no estOmago. A secreedo da fuse.
gastrintestinal acontece, corn maior probabilidade,

Figura 30-9. Regulacao nervosa da secrecdo salivar.
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Secrecties Esofagianas

O es6fago so secreta muco. Normalmente, o alimento
passa ao longo do esOfago, da boca para o estOmago,
em cerca de 7 segundos. Esse alimento ainda nab so-
freu o efeito dos movimentos de mistura do tubo di-
gestivo, e, portanto, esti em seu estado mais abrasi-
vo. Felizmente, o esofago é dotado de abundantes
glandulas mucosas que secretam muco, o que prote-
ge sua mucosa de escoriagao pelo alimento.

Secrecties G6stricas

Toda a superficie da mucosa gastrica a coberta corn
as glandulas gastricas. A Fig. 30-10 representa uma
dessas glandulas, da mucosa do corpo do estOmago.
Deve ser notada que tern estrutura tubular e se, esten-
de desde a superficie da mucosa at6 a profundidade
da submucosa. Essa .glandula possui tres tipos dife-
rentes de celulas secretpras. As celulas mais prOxi-
Mis:4 abertura da glandula secretam muco e sa-o cha-
madas de celulas mucosas dg col o. Situadas mais pro-
fUndamente no corpo da glandula, existe urn grande
numero de celulas pepticas, que secret= a enzima
digestiva pepsinog8nio, que sera discutida adiante. In-

iercaladas entre as celulas pepticas, existe numero
menor de celulas oxinticas, que secretam o acido do-

)1co; essas celulas tambem serao discutidas adiante.
114uco. A fi-10o primaria das secrecOes gastri-

cas e a de iniciar a digest-go das proteinas. Infeliz-
mente,. no entanto, a parede do estOmago a consti-

Figura 30-10. Glfindula gastrica do corpo do estamago.

tuida, em sua maior parte, por mitsculo lino, formado,
tambem em sua maior parte, por .protelna. Por conse-
guinte, a superficie do estOmago deve ser excepcional-
mente bem protegida todo o tempo contra sua pro-
pria digestao. Essa furicao é desempenhada, em maior
proporgo, pelo muco, secretado em profusgo por
todas as partes do estOmago. Toda a superficie do es-
tOmago é revestida por uma camada de pequenas celu-
las mucosas, formadas quase que inteiramente por
muco; esse muco impede que as secrecOes gastricas
cheguem a tocar as camadas mais profundas da parede
gastrica. Alem disso, as glandulas gastricas que secre-
tam as enzimas digestivas gastricas tambOm secretam,
ao mesmo tempo, uma grande quantidade de muco.
E, na regiao antral do estOmago, onde ocorrem os
mais fortes movimentos peristalticos e, portanto,
onde as escoriacOes da mucosa gastrica tem maior
probabilidade de ocorr6ncia, existe secrecab muito ,
intensa de muco pelas glandulas antrais. Na aus6ncia
de muco, podem ser produzidos buracos na parede do
estOmago em poucas horas. Esses buracos saO as (lice-
ras gastricas.

Substfincias Digestivas. As principais substincias
digestivas secretadas pelas glandulas gastricas sac) o
dcido cloridrico e o pepsinogenio. 0 acido cloridrico
ativa o pepsinogênio para formar a pepsina, que e a
enzima que inicia a digestao das protelnas.

pelo estOmago incluem a lipase gastrica, para o'inicio
Outras enzimas secretadas em menor quantidade

da digestao das . gordtikas, e a renina, participants da
digestao da caseina; uma das proteinas do leite. Essas
enzimas sab secretadas ern quantidades tdo reduzidas
que sua importfincia é quase nula.

A quantidade total da secrecao gastrica 6, em cada
dia, de cerca de 2.000 ml.

Regulapio da Seeregab Gastrica. Mecanismos
Neurogenicos. A secreca-o do estOmago é confio-
lada, tanto por mecanismos neurogenicos quanto por
mecanismos hormonais, como a esquematizado na
Fig. 36-11. Alguns dos mecanismos neurogenicos
muito sernelhantes aqueles que, regulam a secreca-o sa
livar. Por exemplo, o alimento no estOmago pode pro-
vocar reflexos neurais locais (chamados de reflexos
submucosos) que ocorrem, em sua totalidade, na pa-
rede do estOmago, tendo como resultado a secrecao
localizada. Por outro lado, sinais que passam da mu
cosa do estOmago ate o bulbo raquidiano podem pro
duzir sinais reflexos de volta para o estOmago, por
meio dos nervos vagos, resultando em secrecao. Alem
disso, sinais secretores, que passam do bulbo raqui-
diano para o estOmago podem ser produzidos por im-
pulsos originados em muitos outros territOrios cere-
brais, em particular no cortex cerebral.

Mecanismo da "Gastrina". A secrego gastrica
tambem é regulada por urn hormOnio chamado de
gastrina. Quando carnes e determinados outros ali-
mentos atingem a regiao antral do estOmago fazem
corn que o hormOnio gastrina, que é urn grande poll-

quando foi deglutido alimento irritativo, visto que os
sinais neurais do estOmago passam a excitar os ml-
deos salivatOrios. A saliva, ao ser deglutida, favorece
a neutralizagdo da substancia irritante, o que reduz
a irritacgo gastrica.
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Figura 30-11. Fases da secreggo gastrica
e sua regulagao.

intestino delgado

peptid,eo

sangue'. i
seja secretado pela mucosa antral para o

sangue'. Esse . hormorno, por via sangiiinea, atinge as, . 

gastricas, fazendo corn que passem a secre-
tar suco gastxico fortemente dcido. Esse acido, por
sus vez, faz torn que a digest -do  das carnes — que
niciarain o mecanisrno da gastrina — Pique muito fa-

' ada. llessa. forma, o estOmago permite que sua se-
'ar)'seta- adequada para o tipo de alimento que esta

send° ingerido:
aSes . Secrecifo Gdstrica. Grandes quantida-

des de suCo . gastric° s -go produzidas quando, simples-
inente, se esta pensando sobre alimentos apetitosos e,
de,; c)d°,paiticular, quando se esta sentindo urn chei-

6T: fa radavel . de alimento. Essa secreca-o constitui a
lase ce alica‘ da secrego gastrica. A segunda fase da
secrecao gastrica 6 a fase gastrica, que 6 a secrecdo
que ocorre enquanto o alimento esta no estOmago.
Tern como causa principal reflexos desencadeados
pela presenca do alimento no estOmago e pelo meca-
nisnio.da gastrina.. Finalmente, mesmo apOs o alimen-
to ter deixado o estOmago, a secrec -do gastrica conti-
nua a ocorrer por Arias horas. E a chamada fase intes-
tinal da. secreca-o gastrica. E causada por sinais neurais
mioentericos, corn origem no intestino, e tambem por
hormOnios que atingem o estOmago por meio do san
gue, apOs serem secretados pela mucosa intestinal, em
resposta ao alimento. Em con.dicOes normais, a secre-
c -do da fase intestinal corresponde a cerca de 10% da
secrega° total.

SecrecOes Pancrekicas

0 pancreas, representado na Fig. 30-12, é uma gran-
de gldndula situada imediatamente abaixo do est6-
mago. Lanca, por dia, cerca de 1.200 ml de secrecOes
na parte superior do intestino, alguns poucos centi-

metros abaixo do piloro. Essas secrecOes contem gran-
des quantidades de amilase, para a digesta° de carboi-
dratos, de tripsina e de quimotripsina, para a digesta-o
das proteinas, de lipase pancretitica para a digestao
das gorduras, e de muitas outras enzimas de menor
importancia. Por essa lista, fica Obvio que as secre-
cOes pancreäticas sab tao importantes para a digesta-o
de alimento como qualquer uma das outras de todo o
tubo digestivo.

Alem das enzimas digestivas, as secrecOes pancred-
ticas contem ainda grandes quantidades de bicarbona-
to de sOdio, que reage corn o acido cloridrico levado
para o duodeno corn o quimo que sai do estOmago,
formando cloreto de sodio e acido carbOnicO. 0 acido
carbOnico absorvido pelo sangue, onde se transfor-
ma em agua e em gas carb6nico, e esse gas carb6nico
e eliminado pelos pulmOes. 0 resultado efetivo e um
aumento do teor de cloreto de sOdio, urn sal neutro,
no intestino. Dessas formas, as secrecOes pancreaticas
neutralizam a acidez do quimo que sai do estOmago.
Essa é uma das importantes funcOes da secrecao
pancreatica.

RegulacAo da Secregio Pancreatica. Mecanismo
da "Secretina" e Neutralizacdo do Quimo. Quando
o quimo atinge a parte superior do intestino, produz
a liberagao de urn hormOnio, a secretina, pela mucosa
intestinal; a quantidade de secretina que é liberada
particularmente abundante quando o quimo esta for-
temente acido. Essa secretina vai, pelo sangue, para as
celulas glandulares do pancreas. Faz corn que essas
celulas secretem grandes quantidades de liquidos,
contendo concentracao extremamente elevada de
bicarbonato de sOdio. Esse bicarbonato reage com o
acido do quimo, neutralizando-o. Dessa forma, o me-
canismo da secretina é urn processo automatic° para
impedir urn excesso de acido nas partes superiores do
intestino delgado.
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Figura 30-12. Regulacffo da secrecdo pancreatica.

Quando a neutralizacao que ocorre por esse me-

) canismo a insuficiente, o quimo acidic°, ainda con-
tendo grandes quantidades de pepsina, enzima diges-
tOria de protelnas, tem alts probabilidade de lesar a
parede duodenal, provocando a alcera duodenal.
Na verdade a ulceracao, duodenal é cerca de quatro
vezes mais frequente do que a ulceraca° gastrica, visto
que essa area na° e tab berm protegida por gldndulas
mucosa como o é a parede gastrica.

Mecanismo da "Colecistocinina" para a Secrecao
de Enzimas. Ao mesnio tempo em que a secretina
esta sendo liberada pela mucosa intestinal, outro hor-
mini°, a colecistocinina, tambem estara sendo secre-
tada, em sua maior parte, em resposta a presenca de
gorduras, mas em_menor grau, ,em resposta ao teor de
proteinas e de carboidratos. A colecistocinina, como
a secretina, atinge o pancreas por via sanguinea, mas,
diferentemente da secretina, faz corn que suas celulas
pancreaticas liberem grandes quantidades de enzimas

jdigestivas, em lugar de bicarbonato de sOdio. Essas
enzimas, ao chegarem ao lumen duodenal, comecam
a digestao dos alimentos.

Regulactio Vagal do Pancreas. A estimulaga° dos
nervos vagos tambem promovem a secrecffo pelas ce-
lulas glandulares pancreaticas, do que resulta a secre-
cab muito concentrada de enzimas. A quantidade de
liquid° secretado é, no entanto, ta° diminuta, que as
enzimas permanecem no lumen dos canais excretores
pancreaticos ate o momento em que sae carreadas
para o intestine pela secregab extremamente fluida
que ocorre pelo mecanismo da secretina.

A estiMulagab vagal da secrecao pancreatica parece
ser urn efeito secundario dos reflexos vagais para o es-
tOmago. Isto é, alguns dos impulsos reflexos, desen-
cadeados pela presenca de alimento no estOmago, vab
para o pancreas e na-o para o estOmago. Isso permite
a formacdo preliminar das enzimas pancreaticas, mes-
mo antes que o alimento atinja o duodeno. Entre-
tanto, a estimulacab vagal da secrecab pancreatica
muito menos importante do que a estimulago hor-
monal da secrecffo pela secretina e pela colecis-

. tocinina.

SecrecSo Hepatica

0 figado, representado na Fig. 30-13, secreta uma so-
lugab, a bile, que contêm grande quantidade de sais
biliares, quantidade moderada de colesterol e pequena
quantidade de urn pigmento verde, a bilirrubina (que
e urn produto final do metabolismo de destruicao dos
globulos vermelhos), alêm de muitas outras substan-

' das de menor importancia. A Unica substaneia na bile
que tem importancia, para as funcOes digestivas do
tubo gastrintestinal sao os sais biliares. Os demais
constituintes sa-o, em , verdade, produtos finals do me-
tabolismo que estao sendo excretados do corpo por
essa via. A quantidade de bile que é secretada, a cada
dia, a ;em media de 800 ml.

Os sais biliares nab sa° enzimas para a digestao dos
alimentos, mas atuam como potente detergente (que
é uma substancia que diminui dtens -do superficial nas
interfaces agua-gordura). Isso facilita a nab dos rnovi-
mentos de mistura intestinais, na quebra dos grandes
glObulos de gordura do alimento em glaulos meno-
res, o que permite que as lipases do tubo digestivo,
que sae hidrossolfiveis, ataquem areas maiores da sn-
perficie das gorduras e as digira. Sem essa aca° da
bile, menos da rnetade das gorduras do alimento sae
digeridas. Os sais biliares tambem participam na
absorgo dos produtos da digest -do das gorduras, o
que sera discutido, em maiores detalhes, no capitulo
seguinte.

Regulacdo da Secrecao Bihar. A secreca° hepa-
tica, diferentemente de todas as outras secrecOes do
tubo digestivo, ocorre continuamente por todo o tem
po, sem aumentar ou diminuir em presenca de ali-
mento no tubo digestivo. 0 fink° hormOnio que tem
demonstrado influencia-la é a secretina, que pode au-
mentar ate de 80% a secrecab de bile, mas esse
aumento do volume secretado é, em sua maior parte,
apenas de agua e de bicarbonato, mas rfdo dos outros
constituintes da bile.

Armazenamento da Bile na Vesicula Biliar. Muito
embora a secrec-ao de bile seja um•rocesso continuo,
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de sail, o fluxo de bile para o tubo digestivo n'do o é. Como e
5,queniy, mpstiado 30-13, urn miisculo circular, em

torno do orifieici por onde o canal colêdoco desigua
no duodena'. o' chamado esfincter de Oddi, normal-
mente bloqueta..,a fluxo de bile para o intestino. Pelo. . .
contrary), a bile . flui para a vesicula biliar, conectada
ao lado do canal colOdoco. Grande parte do liquido e,os eletrolitos da bile sdb rea bsorvidos pela mucosalernail ; dos

3o me' 
da vesicula biliar, retornando ao sangue. Isso produz

r a concentracda poi . cerca de 12 vezes, dos sais
res, do cole sterol `e da bilirrubina, nenhum dos quais

a ca 1
pode ser reabsorvido, e permite que a vesicula, que
possui volume maXimo de cerca de 50 ml, possa aco-

ao molar os cOmponentes ativos (os sais biliares) presen-
tes na secreqehepática total de urn dia de bile.

Esvaziarri4?ntOlda Vesicula Biliar — Mecanismo da
ure Colecistocinine.‘ Quando o alimento atinge o

7ande testing , delgadoilois mecanismos agem simultanea-
mente i , no sentido de ,promover o esvaziamento do
confeficiO da vesicula biliar no lumen intestinal. Pri-
meiro , -a colecistocinina, secretada pela mucosa duo-
denal, - ernresposta a gordura e a outras substáncias
presentes . no" quimo, ehega a vesicula, trazida pelo
sangue, fazendo corn  que ocorra contracAo da parede
muscular dessa vesicula; ao mesmo tempo que pro-
VbeAr. eerto ! giau do relaxamento do esfincter de Oddi.
Essa a mesma colecistocinina que promove a secre-
e -go ., pancreatica 'de . grandes quantidades de enzi-
mas. Segundo, a presenea de alimento no duodeno
produz o peristaltismo duodenal, e as ondas peris-
talticas enviam sinais neurais periOdicos de tipo ini-
bitOrio para o esfincter de Oddi, por meio do siste-
ma nervoso da viscera, que promovem sua abertura.
Essa combinacAo da contracEo vesicular corn a aber-
tura do esfincter de Oddi permite que a bile arma-
zenada na vesicula biliar seja esvaziada no intestino,
e os sais biliares comeeam imediatamente sua acAo
emulsificadora sobre as gorduras.

alculos Biliares. Os calculos biliares sAo causa-
dos, principalmente, pelo produto de excreao gor-

ra (qui
:do de
ibstä
na b'
vas

duroso, o colesterol, que é excretado na bile. 0 co-
lesterol e, relativamente, insoliwel, mas 6, nas condi-
eôes normais, mantido em soluca.-o por atracAo fisica
corn os sais biliares. Muitas vezes, contudo, agua ou
sais biliares sAo absorvidos em demasia da bile vesi-
cular. Nessas condieOes, o colesterol nAo mais fica em
soluedo. Comeeam a precipitar cristais de colesterol
e que crescem, o que forma os calculos. Algumas ve-
zes, esses calculos podem encher toda a vesicula.

Urn metodo para a preveneAo da formacAo de cdl-
culos biliares é a dieta pobre em gorduras, visto que o
colesterol é formado pelo figado, em grandes quanti-
dades, em resposta a urn alto teor de gordura na dieta.
Uma vez tendo ocorrido a formacAo de calculos, o
tratamento usual é a sua remoeffo ou, preferivelmen-
te, a remocAo da prOpria vesicula junto corn os cal-
culos. A ausencia da vesicula ndo modifica de muito a
digestAo das gorduras, pois a bile continua a ser
excretada para o intestino, embora passe a fluir para
ele de modo quase continuo, ao inves de periodi-
camente.

Secregao do Intestino Delgado

A mucosa do intestino delgado secreta as enzimas su-
crase, maltase e lactase para o desdobramento de dis-
sacaridios em monossacaridios, o produto final da
digestAo dos carboidratos. Tambem sao secretadas
grandes quantidades de peptidases, para a realizacdo
das Ultimas etapas da digestAo das proteinas, e peque-
nas quantidades de lipases, para o desdobramento das
gorduras.

Entretanto, a secrecAo dessas enzimas no intestino
delgado ndo ocorre pelo modo usual. Pelo contrario,
as enzimas digestivas sAo formadas nas celulas epite-
liais que revestem a parede intestinal, e a maior parte
do processo digestivo ocorre ou no interior dessas
celulas ou em suas superficies. Por outro lado, muitas
dessas celulas sAo descamadas para o lumen intesti-
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nal, onde se rompem, liberando pequenas quantidades
das enzimas que atuam diretamente sobre os alimen-
tos no quimo.

Secrectio de Agua e de EletrOlitos pelas Gldndulas
do Westin() Delgado. Glândulas tubulares rasas,
chamadas de criptas de Lieberkiihn, ocorrem por
todo o intestino delgado, nos espacos entre as vilosi-
dades. Uma dessas glandulas é representada na Fig.
30-14. Essas glandulas content varios tipos distintos
de, celulas. Muito embora a funcao da maior parte
dessas celulas ainda rid° esteja esclarecida, é sabido
que essas glandulas secretam quase que puro liquid°
extracelular, isto e, uma solucao aquosa muito fluida
dos eletrOlitos extracelulares usuais: cerca de 2 litros
sa° secretados a cada dia. Mas, por que essas glandu-
las devem secretar essa solugao muito fluida sem enzi-
mas? A razao é que esse liquid° é necessario para a

)absorcao de muitos dos produtos finais da digestao.
Isso funciona do seguinte modo: o liquid° extracelu-
lar, ao chegar ao lumen intestinal, dissolve muitos dos
produtos finais da digestao, atuando como veiculo
para seu transporte ate as vilosidades e dal atraves da
membrana das vilosidades para o sangue e para a linfa.
Assim, ocorre uma circulacao continua de liquido da
parede intestinal para o lumen e, de volta, atraves des-
sa mesma parede, para o sangue e para a linfa, carre-
gando consigo os produtos finais da digestao.

Secreplo de Muco no Intestino Delgado. 0 intes-
tino delgado tambem secreta, ao longo de toda sua su-
perficie, grandes quantidades de muco, que supre as
mesmas funceies protetoras, nesse territorio do tubo
digestivo, no estOmago, no esOfago etc. Nos primeiros
centimetros do duodeno, quantidades, especialmente
abundantes de muco sao secretadas por grandes glan-
dulas: mucosas, as glandulas de Brunner, situadas na

) profundidade da mucosa. A funcao dessa secrecao
a de proteger essa parte do tubo digestivo da potente
acao digestiva da pepsina e do acid° cloridrico no qui-
mo recent-chegado do este:Imago. Uma vez que esse

Figura 30-14. Uma cripta de Lieberkiihn, encontrada em
todo o intestino delgado, entre as vilosidades, e que secreta

extracelular nuro.

quimo tenha sido neutralizado pela secrecao pancred-
tica, nao mais apresenta tendencia forte para a diges-
tao da parede intestinal, o que explica por que as
glandulas de Brunner so sac) necessarias na regiao mais
superior do intestino delgado.

Quantidade de Secrec.do4 •A quantidade total da
secrecao do intestino delgado é da ordem de 2.000 ml
por dia, o que deve ser comparado corn os 1.200 ml
da saliva, corn os 2.000 ml de suco gastric°, corn os
1.200 ml de suco pancreatic° e corn os 800 ml da
bile.

Regulacdo da Secreclo do Intestino Delgado. A
maior parte d4 secrecao do . intestino delgado é regu-
lada, principalmente, por reflexos neurais locais. Isto
6, o alimento que distende o tubo digestivo, ou que ir-
rita a mucosa intestinal, desencadeia reflexos nos ple-
xos neurais intrinsecos do intestino, para estimular a
secrecao pela mucosa intestinal.

Entretanto, deve existir al um mecanismo hormo-
nal para a regulacao dessa secrecao intestinal. Embora
nab seja, em termos quantitativos, tab importantes
quanto o mecanismo do reflexo neural, acredita-se
que o alimento no intestino delgado promova a secre-
cao de mistura de hormOnios pela mucosa e esses
hormOnios promoveriam uma secrecao intestinal
aumentada.

Secreciies do Intestino Grosso

0 intestino grosso, como o esOfago, nab desempenha
functies digestivas. Por conseguinte, sua imica secre-
cab significativa é a de muco. Toda a sua mucosa é
revestida corn celulas mueosas que suprem a lubrifi-
cacao .para a passagem das fezes desde a, välvula ileo-
cecal ate o anus, ao mesmo tempo que protege o in-
testino da digestao por enzimas oriundas do intesti-
no delgado. As regkies do intestino grosso, situadas
mais prOximas a valvula ileocecal mentor prote-
gidas do que as mais distantes. Como resultado, du-
rante a diarreia grave, o fluxo muito rapid() das enzi-
mas digestivas para o colon distal tern grande proba-
bilidade de provocar irritacao intensa. A diarreia in-
tensa e prolongada 6, por vezes, associada a uma con-
dicao, a colite ulcerativa, que pode causar ulceracties
no colon que podem levar morte. 0 muco secretado
pelo intestino grosso, geralmente, impede processos
desse tipo.

MECANISMOS CELULARES DE
SECREQA0

Ate esse ponto, discutimos as glandulas gastrintes-
tinais e suas secrecOes sem especificar quais os meca-
nismos celulares responsaveis pela secrecao glandular.
Vamos, agora, explicar alguns desses mecanismos:

Secrecao de Substancias Organicas. Cada cêlula
glandular possui seu mecanismo especifico de secre-
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Figura 30-16. Mecanismo postulado para secrecNo do acido
cloridrico.

tithulos, os canaliculos, que penetram na profundida-
de da cOlula. As membranas desses canaliculos secre-
tam, por mecanismo ativo, ions hidrogenio e ions do-
reto; no linen dos canaliculos, esses ions reagem
entre Si para format kid° cloridrico. Desse modo,
uma solucdo muito concentrada de acido cloridrico,
corn pH de menos que urn, é secretada pelas celulas
oxinticas para o lumen das glandulas gastricas, pas-
sando dal para o lumen gastrico.

As reaca-es quimicas apresentadas na Fig. 30-16,
mostram que a secregdo eventual de acido cloridrico
pelas celulas oxinticas e o produto de muitas etapas
sucessivas, que se passam no interior das celulas secre-
toras. A mais importante dessas etapas é o forneci-
mento de energia, que e liberada do ATP, para a se-
crecdo tanto dos ions hidroganio quanto dos ions cid-
reto. Na verdade, cerca de 80% da energia total con-
sumida pelas cOlulas glandulares so utilizados para
esse propOsito expresso do transporte ativo, durante
o processo secretOrio.

Secrecdo de Saliva pelas Glfindulas Salivares. A
Fig. 30-17 mostra a secrecdo salivar, que representa
processo ainda mais complexo de secrecdo. Nas gldn-
dulas salivates, existe uma chamada secregio pri-
mdria, que é formada nos acinos da gldndula. Nessa
secrecdo primaria so encontrados a ptialina (enzima
digestiva para amilaceos), muco e liquido extrace-
lular. Entdo, conforme essa secrecdo primaria escoa
pelos ductos dos acinos, é secretado ion bicarbo-
nato, que é adicionado a secrecdo primaria. Final-
mente, quando essa secregdo passa pelos ductos mais
calibrosos das glándulas salivares, so reabsorvidos os
ions sadio e cloreto, enquanto so secretados ions po-
tassio. Como resultado, a composicdo da secrecdo pri-
maria é muito modificada ao passar pelos canais ex-
cretores dos acinos e das gldndulas salivares, antes de
ser lancada na boca como saliva.

As outras gldndulas do tubo digestivo sintetizam e
secretam seus produtos por meios semeihantes. mui-
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 Entretanto, o mecanismo basic() para a secrecdo
para a die compostos organicos, como as enzimas proteicas

a anpor funcdo digestiva,é o representado na Fig. 30-15.
na regid.oN‘ enzimas proteicas sdo sintetizadas pelos ribosso-

nas, presos as paredes externas do reticulo endoplas-
dade total-natico e, conforme vdo sendo formadas, passam para
n de 2.000 lumen desse reticulo. Durante os 20 a 30 minutos
1 os 1.200;eguin- tes, migrant pelo reticulo endoplasmatico ate
trico,
3S 800 il

) aparelho de Golgi, pelo mecanismo descrito no

"tap.  Por Sita vez, o aparelho de Golgi processa essas
inziinaS;; ; formando , ,pequenos grdnulos, chamados

Delgado. le g zirnolerzio, e os extruda para o cito-
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lexos nos6aifece:•.at6: . que ()coda urn sinal secretor apropriado
a estimu seja Jiberado para fora da celula.

() sinaI que prornove essa liberacdo, etapa final da
iism 41°n;icreca-o-  Ode ..set tanto hormonal quanto neural.
"nal. Ernb loS::daiscaso,-6admitido que o sinal faca corn que

huPortatans  sejarn ativaMente transportados para a base da
Li, acredi

flula. Isso ptomove 'a absorcdo celular de agua por
mova a seilsmose. Assirn i

,, ocorre na celula fluxo de agua e de
Lcosa e e letrOlitos, dhigido , parao spice celular. Em alguns ca-
10 intestios, issb' t■rov964

 a ruptura desse apice, e leva consigo
Mas, em outros casos, o

441- secretOrio . ,:Ca4sa; provavelmente, alguma forca
itrativa que faz COM' que os gthnulos de zimogenio
migrern parat membrana celular, onde vdo extrudar

enzimas. Em:algumas c6lulas, acredita-se que isso
desempq0a causaclo pelo fluxo de allcio para o interior
Cmica sepelular.

ua muca: Se'crecdo de Acido Cloridrico pelas Celulas OxIn-
rn lubbicas das Ondula• Gastricas. Algumas gldndulas

valvula Vecr•tarn subst4iiei4s' muito especializadas, como, por
3r°1---T'9*efulA°; P a6ido.:CIOridrico, secretado pelas celulas
s dulnkixinticas 'das ‘gldnattlas gdstricas. As celulas oxinti-
SSO, situias.pOssuem estrutura anatOmica especial, que 6 re-
elhor prt),resentada; de forma esquematica, na Fig. 30-16. Do
:sultado,p0O secretor da celula parte urn sistema de pequenos
Edo das
'ande pro

diarreia M
RETICULO

EMBRANA ENDOPLASMATICO
a uma BASAL,

CAP I LARr ulcer* .../
secretl,

le proces.

gastrin!
Lis os mt
o glandul

Cada CelFigura 30-15. Funcionamento tipico de uma celula glandular,
;o de seem formago e secregab de enzimas e de outras substancias.
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Secrecäo inicial

1. Ptialina

2. Mucci

3. Liquido extracelular

Secrecäo de HCOi

Absorcao ativa de Na

Absorcão passive de Cl
-

Secregâo ativa de K'
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Saliva

`1 Figura 30-17. Formagdo e secregffo de saliva por uma
z la salivar.

to embora os detaihes Intimos do processo sejam dife-
rentes para cada glandula.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique a funcäb dos movimentos propulsivos e de mis-
tura do tubo digestivo.

2. Explique o controle nervoso do mecanismo da deglu-
ticffo.

3. Quais sffo as fungbes motoras do estOmago, inclusive, de
forma especial, o controle do esvaziamento gistrico?

4.'Como diferem os movimentos do intestino delgado e do
colon entre si e em relacio aos movimentos de outros
territOrioq do tubo gastrhitestinal?

5 Como ocorre o vOmito?
6. Como iffo controladas as diferentes fases da secreglo

salivar?
7. Quais sio as diferentes secrecOes gastricas? Como sffo re-

guladas?
8. Quais sffo os componentes da secreglo pancreitica? Co-

mo 6 controlada cada Uma?
9. Enumerar as caracterfsticas da bile. Explique como

controlada sua liberacffo no intestino.
10. Como 6 que sffo diferentes as secregoes dos intestinos

delgado e grosso? Como as duas sib controladas?
11. Explique o mecanismo celular da secrecäb.
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31
Digestdo e Assimilacdo

de Cathoidratos,
Gorduras e Proteinas

Resumo

Os; rnais importantes carboidratos da dieta sao os amidos, o glicogénio, a sucrose (o aciicar
kcana) e a lactose (acucar do leite). Os amidos e o glicogênio sao grandes polimeros da
glicose. Sao, inicialmente, digeridos pela ptialina das secrepes salivares e pela amilase da
secregdo pancreatica ate o dissacaridio maltose Essa maltose, por sua vez, a desdobrada
pela maltase, nas celulas epiteliais das vilosidades intestinais, para formar glicose. De mo-
do similar, a sucrose e desdobrada pela =erase, dando glicose e frutose, enquanto que a
lactose desdobrada pela lactase em glicose e galactose. A glicose, a frutose e a galactose

o entdo, absorvidas pela membrana epitelial da vilosidade intestinal para o sangue por-
ta...1 A,medida que esse sangue passa pelo figado, a frutose e a galactose sao, em suas maio-

s partes, convertidas em glicose. Dessa forma, em termos essenciais, quase que todos os
carboidratos sao transportados para os tecidos na forma de glicose. A captacdo de glicose
ela Maioria das celulas a controlada pelo hormOnio insulina que, por conseguinte, e o

principal controlador do metabolismo dos carboidratos no corpo. Una-vez no interior da
celUla, a glicose a usada, em sua major parte, para a producdo de energia metabOlica.

A gordura neutra, que representa a maior find() das substancias gordurosas da dieta,
forMada por glicerol ligado a tres moleculas de acidos graxos. Os acidos graxos sao libera-
dOs do glicerol, no intestino delgado, principalmente pela acdo digestiva da lipase pancreci-
tka.. No entanto, os sais biliares da bile sdo tambem necessarios para a digestdo completa
das . gorduras. Esses sais exercern act-To detergente sobre os glObulos de gordura, que ajuda
6 , desdobramento da gordura em particulas muito pequenas que podem entdo ser digeri-
das. Por outro lado, a medida que os acidos graxos vffo sendo removidos das gorduras du-
rante o processo digestivo, eles se prendem aos sais biliares e sao "transportados" sob essa
forma para as vilosidades, onde sao absorvidos. Ao passarem pelas vilosidades, os acidos
graxos voltam a se combinar corn o glicerol, formando novos pequenos glObulos gorduro-
Sos, recobertos por camada de proteina e chamados de quilomicrons. Esses quilomicrons
pasSaM para a linfa, nas vilosidades, e sao transportados por ela em direct-10 ao canal lord-

por onde sao despejados no sangue e, finalmente, depositados nas celulas de gordura
disseminadas por todo o corpo. Quando essa gordura armazenada deve ser utilizada para a
prodUcdo de energia, é desdobrada de novo, ainda no interior das celulas gordurosas,
em glicerol e acidos graxos, e esses acidos graxos sao transportados pelo sangue, para serem
usados pelas celulas dos tecidos, em sua maior parte, para energia. Grande parte dessa gor-
dura tambem a usada pelo figado para a formacao de outras substdricias, em especial o
colesterol e os losfoliptdios, tambem necessarias em abundancia em todo o corpo.

Todas as proteins sffo formadas por longas secitiencias de aminoacidos. No estOmago,
sob a acao da enzima digestiva pepsin, as proteinas sao desdobradas em proteoses, em
peptonas e em polipeptidios muito grandes. No intestino delgado, sofrem ainda digestffo
adicional, pela acffo da tripsina, da quimotripsina e da carboxipeptidase todas secreta-
das no suco pancreatico — ate pequenos polipeptidios. Essas pequenas moleculas sao, fi-
nalmente, desdobradas pelas peptidases das celulas epiteliais das vilosidades intestinais em
aminoacidos. Os aminoacidos sao absorvidos pelas vilosidades intestinais para o sangue.
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Muitos desses aminoacidos ficam armazenados no figado, ate que sejam necessarios em
outro ponto do corpo, mas, eventualmente, sao transportados para .todas as celulas do
corpo, onde va-O ser usados nas proteinas dos tecidos ou na producab de energia.

Grandes quantidades de ions tambem sao absorvidas pelo tubo digestivo, em especial
os tons sOclio, pottissio, ado, ferro, cloreto, fosfato, bicarbonato e magnesio. A maior
parte desses ions é absorvida ativamente pela mucosa intestinal, o que significa que sao
carreados por transporte ativo atraves do epitelio intestinal, pelo mecanismo descrito no
Cap. 5.

0 termo digestiio significa o fracionamento de gran-
des moleculas dos alimentos em substancias mais sim-
ples, que podem ser usadas pelo corpo. 0 termo assi-
milardo engloba diversas functies, a saber: (1) absor-
cab dos produtos finals da digestffo pelos liquidos cor-
porais, (2) transporte desses produtos . para as celulas
onde sera-o usadas e (3) modificago quimica de al-
guns deles, para formar outras substâncias que sao
particularmente necessarias para diversos propOsitos.
A funca-o dos processos digestivo e assimilativo é a de
suprir nutrientes para as reacaes quimicas do metab o-
lismo.

DIGESTAO, ABSORCAO E
DISTRIBUICAO DE
CARBOIDRATOS

Os carboidratos sac. formados por carbono, hidrogé-
nio e oxigenio. A unidade basica de urn carboidrato
urn monossacaridio, e o mais comum nos alimentos
a glicose, que tem a seguinte formula:

Dois outros importantes monossacaridios encon-
trados nos alimentos sao a frutose e a galactose, com
formulas semelhantes a da glicose, exceto pela trans-
posica-o de alguns radicais "H" e "OH".

Nos alimentos, a glicose e os outros monossacari-
dios sao, usualmente, polimerizados (combinados) pa-
ra formar compostos quimicos maiores, como os ami-
dos, os glicogenios, as pectinas e as dextrines De lon-
-ge, o carboidrato mais comum da dieta e o amido,
que e um polimero da glicose. As moleculas de glico-
se, no amido, ficam unidas entre si do modo represen-
tado na Fig. 31-1. As moleculas sucessivas de glicose
combinam-se entre si por urn processo de condensa-
cdo, o que significa que uma molecula de glicose per-
de um ion de hidrogénio, enquanto a seguinte perde
um ion hidroxila. Esses ions hidrogenio e hidroxila
•reagem entre si para formar agua e as duas moleculas
de glicose ficain unidas entre si pelos pontos de onde
foram removidos os ions.

Alem dos amidds, otitra fonte comum de carboi-
dratos slo os dissacaridios, que sao combinapes de
apenas duas moleculas de monossacaridios. Os dissa-
caridios comumente encontrados na dieta sao a mal-
tose, a isomaltose, a sucrose e a lactose. A maltose
e a isomaltose sao formadas pela uniffo de duas mole-
culas de glicose e sao derivadas, principalmente, do
desdobrarnento dos amidos em seus componentes dis-
sacaridicos, todos sendo ou maltose ou isomaltose.
Esses dois dissacaridios diferem apenas no modo de •
uniab das duas moleculas de glicose. A sucrose é a
combinaoo de molecula de glicose corn molecula de
frutose. E o mesmo que aciicar de cana, que e o
car de mesa comum. A lactose é a combinacao de mo-
lecula de glicose corn molecula de galactose. E o acti-
car encontrado no leite.

0

H C

H-C-OH
1

HO-C-H
1

H-C-OH

H C

CH2OH

H-C

0

H-C-OH

HO-C-H 0
I

H-C a

H C

CH2OH

0

H-C

H-C-OH
1

HO-C-H 0
1 

H-Ca
1

H C

CH2OH

Figura 31-1. Modo de polimerizacffo das
moleculas de glicose para formar amido.
muitas vezes, corn milhares de moleculas.
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Amidos
— Ptialina — (saliva) — 20-40%

— HCI (estomago) — ?%
—Amilase pancreetica — 50-80%

Glitose

— Amilase intestinal — ?%

Maltose e isomaltose
— Maltase e isomaltase

(intestino)_ ------

Lactose Sacarose

i — Lactase — Sacarase
(intestino) _______— (intestino)

Galactose Fructose

Figura 31-2. Digest
go dos carboidratos.

Mecanismo Usico da. Digestao dos
Carboidratos — Processo de
Hidr6lise

digestao dos , carboidratos desdobra o amido ou ou-
tros carboidratos polimericos em seus componentes
IllOTIOSSac

.
dridicOrs

.
 Para esse fim, uma moldcula de

aqua deve'ser;:adicionada ao composto, em cada ponto
e • dois monossacaridios sucessivos estao unidos.

sse e , o . procespsle hidrblise, que e o oposto do pro-
cess° de,',CoridenSagao, pelo qual ocorre a uniao de
doffs monossacaridios sucessivos. As secrecOes do tubo
digestivo conOM enzirnas que catalisam esse processo
ehidrOlise

uema igestdo dos Carboidratos. 0 esque-
ue forma,a Fig, 31-2 mostra a digestao dos carboi-

dratos mais'ainuns da dieta: os amidos, a lactose e a
sucrOse.Us amidos ! e outros grandes carboidratos sao

digerid*principalmente, pela ptialina da saliva e pe-
la ariziLiy :

410 suco pancreätico, mas, tambem, em pe-
quell° grau 1 pelO acid° cloridrico no estOmago e pela
amilase rig intestino delgado. Os produtos
resultantes dessasreacCies sao os dissacarldios maltose

isomaftose,
s epiteliais intestinais contdm as enzimas

maltase, isomaltase, lactase e sucrase, que desdobram,
respectivamente,,a maltose, a isomaltose, a lactose e a
sucrose em seus respectivos monossacaridios, ao mes-,
mo tempo , que estao sendo absorvidos pela parede in-
testinal. para o sangue. Os produtos finais da digestao
dos: carboidratos sffo a glicose, a galactose e a frutose,
Comoe .,.• thostrado no esquema. Visto que todos os
monossacaridios derivados da maltose sao glicose e
metade = dos  derivados dos outros dois carboidratos
tamb6m 6 glicose, a evidente que essa substancia 6, de
longe, o produto final mais abundante da digestao dos
carboidratos. Em media, cerca de 80% dos monossa-
caridios formados nessa digestao sao glicose, 10% sao
galactose e 10% Sa() frutose.

Absorgbo dos Monossacaridios

Epitelio Absorsivo do Intestino. A Fig. 31-3A
mostra corte longitudinal de urn segmento do intesti-
no. Mostra a mucosa proeminando para o lumen in-

testinal sob a forma de grandes pregas chamadas de
valvulas coniventes (ou pregas de Kerckring). Por ou-
tro lado, por sobre a superficie da mucosa e por toda
sua extensao existem, em termos literais, milhOes
pequenas vilosidades, corn -comprimento de cerca de
um milimetro. A estrutura de uma dessas vilosidades
é mostrada na Fig. 31-3B. Na superficie de uma vilo-
sidade existe urn revestimento epitelial e, em seu in-
terior, existe uma pequena arteria, multiples capilares
sangiiineos, uma pequena veia e urn grande vaso
tico central, do tipo capilar, chamado de lacteal (ou
de quilifero). As substdncias sac) absorvidas pelo con-
junto de capilares da vilosidade, tanto pelos sangif-
neos quanto pelo lacteal central.

As celulas epiteliais da superficie luminal de cada
vilosidade possuem uma "borda em escova" (Fig.
31-4), formada por.milhares de diminutas microvilo-
sidades, cada uma corn cerca de 0,1 /A de didmetro.
Essas microvilosidades representam uma area de su-
perficie para a absorcao de substâncias para o interior
das celulas.

Devido (1) as preps da mucosa, (2) as vilosidades
e (3) as microvilosidades na superficie das celulas, a
area absorsiva total do intestino é cerca de 600 vezes
maior do que seria, caso nao existissem essas estrutu
ras, aproximadamente de 550`m2, cerca de duas vezes
a area total de uma Casa.

Via de Absorcdo dos Monossacaridios. Os mo-
nossacaridios sao absorvidos pelo epit6lio intestinal
para o sangue dos capilares das vilosidades. Esse san-
gue desagua no sistema venoso porta e, finalmente,
apps passar pelo figado, atinge a circulacao geral. A
medida que os monossacaridios passam pelo figado,
sofrem processamento parcial, antes de atingirem as
celulas perifericas para o metabolismo, conforme ire-
mos discutir adiante.

Mecanismo para Absorcao dos M on ossa cari-
dios. Os monossacarldios , sao absorvidos pelo tubo
digestivo por mecanismo de transporte ativo, chama-
do de co-transporte de sedio. 0 mecanismo desse pro-
cesso foi discutido no . Cap. 5 e é também, em termos
essenciais, o mesmo para a absorcao pelos tObulos re-
nais, que foi discutido no Cap. 22. De forma sumdria,
os monossacaridios combinam corn uma substdncia
carreadora na alula epitelial, corn quern tamb6rn se
combina o sOdio. Em seguida, esse sOdio é transpor-
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Figura 31-3. (A) Distribuicio das
vilosidades e das pregas mucosas
na superficie interna do intestino
delgado. (B) Eslrutura de uma vi-
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zagdb e o lacteal central. .
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tado atraves da celula por seu mecanismo prOprio, o
que — de modo indireto — tambem carrega o monos-
sacarldio. Para que esse processo ocorra, deve haver
consumo de energia pelas celulas epiteliais, razab por
que esse processo a chamado de absorgo "ativa".

A absorcab ativa dos monossacaridios é muito im-
portante, pois permite que ocorra absorgab mesmo
quando os monossacaridios esao no intestino em
concentrapi muito baixa, ate mesmo menor que a
do sangue.

Destino dos Monossacaridios
no Corpo

Glicose no Sangue e no Liquid° Intersticial — Con-
verao da Frutose e da Galactose em Glicose. Quan-

Figura 31-4. Borda em escova da celula epitelial gastrintesti-
nal, mostrando tambem vesiculas pinociticas, mitocOndrias e
reticulo endoplasmatico logo abaixo da borda em escova.
(Cortesia do Dr. Wm. Lockwood.)

do uma pessoa come uma dieta usual, que é muito ri-
ca em carboidratos, cerca de 80% dos monossacari-
dios absorvidos pelo intestino saO glicose e, quase que
de forma total, todo o restante é formado por frutose
e por galactose. Entretanto, quase que imediatamen-
te, esses dois monossacaridios sat, transformados ern
glicose. A frutose 6 convertida, em sua major parte,
conforme atravessa Q.epitelio intestinal, devido a in-
terconversao metabOlica que acontece nessas celulas.
A galactose 6 absorvida muito rapidamente pelas ce-
lulas hepaticas, convertida em glicose e devolvida ao
sangue. Dena forma, para fins praticos, todos os car-
boidratos atingem as celulas dos tecidos, em termos
finals, sob a forma de glicose, o que supre a maior
parte da energia necessaria a celula.

A concentracaO da glicose no sangue e no liquido
extracelular 6 de aproximadamente 90 mg em cada
100 ml, enquanto que a concentracao de frutose e de
galactose 6 muito reduzida, devido a sua rapida con-
versab em glicose.

Transporte da Glicose Atraves da Membrana Celu-
lar — Efeito da Insulina. Antes que a glicose possa
ser utilizada pelas celulas, deve ser transportada atra-
ves da membrana celular. Infelizmente, os poros da
membrana celular sao pequenos demais para permitir
que a glicose a atravesse pelo processo da difusgo sim-
ples. Aqui, tambem, a glicose deve ser transportada
por processo quImico, chamado de &fusel° facilitada,
cujos principios gerais foram discutidos no. Cap. 5 e
sao repetidos na Fig. 31-5. A glicose combina, em pri-
meiro lugar, com urn carreador — que 6 uma proteina
— na membrana celular. Em seguida, 6 transportada
para o interior da celula, onde se separa desse carrea-
d or.

Por algum modo, que ainda naO foi completamen-
te esclarecido, o hormOnio insulina aumenta muito es
se transporte facilitado da glicose atraves da membra-
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na celular. Alguns dos modos possiveis para essa aca°
da insulina sao (1) pela catalise da reacao entre a gli-
cose e o carreador, (2) pela remocab da glicose de sua
combinacab corn o carreador, no interior da celula e
(3) por atuar como um dos componentes do prOprio
sisterna do carreador. Independentemente de qual
desses mecanismos e o correto, a intensidade corn que
a glicose pode ser transportada atraves da membrana
celular a determinada, em sua maior parte, pelo teor
diSponlyel: de insulina. Quando o pancreas deixa de
ecretafrinsulina, cinco vezes menos glicose do que a.
uantidade necessaria entram na celula. Quando a in-

na e secretada em quantrdades excessivas, a glicose
erietra na celula cOrn tal intensidade que o metabo-

lismo glicidico fica muito maior do que o normal.
Orivio, portant°, que a intensidade do metabolismo
des carboidratos é regulada pela quantidade de insu-
lina cine'6 , Seciatada pelo pancreas.

Regulacao . da COncentracao Sangiiinea de Glicose.
Efeito de:TOMO-6 do Ftgado. ApOs urna refeicao,
grandes quantidades de Monossacaridios sao absorvi-
das pelo salve, e a glicose, no sangue porta que vem
do intestinai aumenta de sua concentracao normal de
90 , mg por 100 ml ate cerca do dobro desse valor. En-
trkati o,.essd sangue porta flui pelo figado, antes de
atingir'a cirOulac10 geral e o figado remove cerca de
dais, tercos da glicose em excesso. Por esse meio, o fi-
gadO igipedeque a concentracao sangilinea de glico--
se, na Oiculicgd geral, ultrapasse 120 a i 140 mg por
100 roi opeSai'da absorcao intestinal ser muito rapi-
da.

0 inecanikrio para a remocao da glicose do sangue
porta pelo'figado é o seguinte: a glicose e, inicithnen-
te, absorvida a-naves das membranas celulares para as
celulas Irepticas. Ai 

A 
convertida em glicogenzo, po-• 0 • • A •

limero da glicose, e armazenado para utilizacao futu-
ra. Quando a glicose sangiiinea, apOs muitas horas de-
corridas da refeicao, fica diminufda, o glicogenio
desdobrado em glicose, que é transportada, end°, do
figado para o sangue.

Em essencia, entao, o ffgado é urn Orgao "tam-
pao" para a regulacao da glicose sangiiinea, pois evita
que fique muito aumentada ou muito diminuida.

Producdo de Insulina pelo Pdncreas como Melo de
Controle da Concentracdo da Glicose Sangul:
nea Apos a ingestab de refeicao farta, o pancreas
secreta grande quantidade de insulina, em resposta ao
aumento da concentracao da glicose sangiiinea. A in-
sulina, por sua vez, promove o transporte rapid° de
glicose para dentro das celulas, o que faz corn que sua
concentracao sangilinea retorne ao normal. Por con-
seguinte, alem do mecanismo tampao hepatico, essa
producao aumentada pelo pancreas de maiores quan-
tidades de insulina tambem impede que ocorram ele-
vacOes excessivas da concentracao sangtifnea de gli-
cose.

Efeito da Epinefrina, da Estimulacdo Simpdtka e'
do Glucagon na Prevencdo da Baba Concentrvdo
Sanguinea de Glicose. Teor baixo de" glicose no sail-
gue estimula os centros simpaticos cerebrais, provo-
cando a secrecao de norepinefrina e de epinefrina pe-
las glandulas supra-renais, alem da excitacao de todos
os nervos simpaticos do corpo. Por outro lado, a bai-
xa concentracao de glicose estimula diretamente o
pancreas a secretar sa.hormiinio glucagon. Esse gluca-
gon, a norepinefrina, epinefrina e toda a estimula-
ca° simpatica fazem corn que o glicogenio hepitico
seja desdobrado em glicose, que liberada para, o san-
gue. Isso faz corn que a concentracao sangiiinea de
glicose retome ao normal, atuando como mecanismo
protetor contra os baixos teores sangfrineos de gli-
cose.

Gliconeogenese. Outro efeito que ocorre quando
o teor de glicose sangiiinea, fica muito baixo e a for-
macao de glicose a partir das proteinas, o que aconte-
ce por serie de reacOes que se passam nas celulas hepa-
ticas. Esse fentuneno é chamado de gliconeogenese.
Sua importancia e a de que supre o sangue corn glico-
se, mesmo durante periodos de fume e de desnutricao
ere:micas. Infelizmente, a glicose nao a armazenada em
grandes quantidades no corpo, pois, em dado momen-
to, nao existem mais que 300 g de glicogenio armaze-
nados no figado e no resto do corpo, em especial, nos
mrisculos. De ordindrio, essa quantidade nao é sufi-
ciente, quando considerada isoladarnente, para man-
ter a concentracao sangiiinea de glicose dentro de
seus valores normais por mais de 24 horas. Contudo,
conforme o teor sangiiineo de glicose cai abaixo do
normal, comeca a gliconeogenese nas celulas hepati-
cas, continuando ate haver novo suprimento adequa-
do de glicose.

Mais adiante, neste capitulo, sera notado que a
maioria das celulas do corpo pode utilizar as gorduras
como fonte de energia, quando a glicose rid() esta dis-

GI H20 ÷, CO2 i-Energia

transportador)
-onsulina auxiliando

o transporte)

Figura 31-5. Transporte da glicose desde os capilares para o
liquido extracelular e dal para a celula, onde sera utilizada
para energia.
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ponivel. Entretanto, os neuremios cerebrais sao inca-
pazes de utilizar gorduras e, sem suprimento adequa-
do de glicose, essas cdlulas comecam a morrer. Essa é
a razao principal para que a concentraca° sangilinea
de glicose seja mantida em seu nivel normal, mesmo
durante longos periodos de fome e de desnutricao.

•ENERGIA DA GLICOSE

A principal funcao da glicose no corpo é a de prover
eriergia, embora algumas moldculas de glicose sejam
usadas como unidades para a sintese de compostos
outros que sao necessarios. A energia pode ser obtida
da glicose por dois meios: pelo desdobramento das
moldculas da glicose em compostos menores e pela
oxida.cao desses compostos para formar agua, o que li-
bera quantidade extremamente grande de energia. Es-
ses mecanismos de liberacao de energia sao discutidos
no capitulo seguinte.

DtGESTAO, ABSORQAO E
DISTRIBUIQA0 DAS
GORDURAS NEUTRAS

As- gorduras. neutras, como os carboidratos, sao for-
madas por carbono, hidrogenio e codgenio, embora a
proporcao relativa do codgenio seja consideravehnente
menor nas gorduras que nos, carboidratos. Uma mold-
cula . representativa da gordura neutra e de seus produ-
tos: finais da ,digestao é niostrada na Fig. 31-6. Fica
evidente, pelas formulas apresentadas nessa figura,
que uma molOcula de gordura tern dois componentes
principals: urn nucleo, representado por uma molecu-

delglicerot ,por tress molOculas de acidos graxos.
Cada radical de acid° graxo reage corn o glicerol .por
processo de condensacao, isto e, corn a remocab de
uni . radical hidroxila do glicerol e de urn ion hidroge-
nio do acid° graxo, corn a resultante formacao de
agua e combinacao do acido graxo com o glicerol,
nos pontos onde ocorreram a remoc -do. Esse mecanis-
mo foi discuthio.antes, em relagao ao modo como os
monossacaridios reagem entre si para formar carboi-
dratos. complexos.

As diferencas entre as diferentes gorduras depen-
dem da composicao de acidos graxos da molecula. A
maior parte das gorduras do corpo humano possui aci-
dos graxos corn cadeias de 16 a 18 carbonos. Um dos
acidos graxos mais comuns é o dcido estedrico, corn
18 carbonos, e que é mostrado na Fig. 31-6. As gor-
duras que contem acidos graxos corn as cadeias mais
longas sac) mais sOlidas que as que contem acidos gra-
xos de cadeias mais curtas. A nao ser por isso, as pro-
priedades quimicas e fisicas da maioria das gorduras
nao varia, de modo significativo, entre as diferentes
gorduras.

Alguns dos acidos graxos do corpo e da dieta sao
nao-saturados, o que significa que, em värios pontos
da cadeia de atomos de carbono, existem ligagiaes du-
plas, ao inves de imicas, corn a falta conseqiiente de
dois atornos de hidrogenio. As gorduras nao-saturadas
sao necessarias para a formacab de algumas poucas es-
truturas esPCcia4 das celulas, mas, de outro modo, es-
sas gorduras desempenham as mesmas funcdes princi-
pals que as gorduras saturadas, que d a de suprir ener-
gia para os processos metabOlicos.

Digestao das Gorduras

A digestao das gorduras, como a dos carboidratos,
por urn processo de hidrOlise. Esse processo é catali-
sado pela enznna chamadft de Quase que toda a
lipase é secretada pelo pancreas, embora quantidades
bem pequenas sejam secretadas pelo estOmago e pelo
intestino delgado. 0 diagrama da Fig 31-7 rostra urn
esquema completo da digestao das gorduras que ocor-
re, quase que inteiramente, no intestino delgado. Os
produtos finals da digestao das gorduras sao os dcidos
graxos, o glicerol e os glicerides Os glicerides sao for-
mados por urn micleo glicerol com urn ou dois radi-
cais de acidos graxos ainda fixados. Embora o resulta-
do final da digestao completa das gorduras seja a sepa-
racao completa dos acidos graxos e do glicerol, esse
processo so 6 completado em cerca de 40% das mold-
culas de gordura, deixando ainda muitos glicerides, em
especial, o monoglicdride (glicerol ainda preso a urn
acid° gaxo), entre seus produtos finais.

0

CH3 --(CH2)16-- C - 0 —CH 2

0

Ii
CH3 —(CH 2 ) 16 C 0 H

0

•
CH3—(CH2)16—C-0—CH2

Tristearina

Lipase >3CH
3 —(CH 2 ) 16 —C-0—H 4-• HO—CH

11 I

HO—CH2

HO—CH2

Acido estearico Glicerol

Figura 31 -6. Uma gordura neutra, a tri-
estearina, e sua digestao pela lipase em
glicerol e em icido graxo, o icido este-
rico.
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(Bile + Agitacao)
> Gordura emulsionada

igura 31-7. Digestdb das gorduras.

Como , os . monoglicerides passam atraves da mem-
brana -Intestinal quase que corn a mesma facilidade
que o glicerol e os acidos graxos, o processo digestivo

bastante adequado para que possa ocorrer a absor-

Niel , dos Sais Biliares na Digestdo das Gordu-
ras:, Os.sail biliares, secretados pelo figado, sdo es-
seaciai para a completa digestdo da gordura no intes-
tinO,-mesMo :'sem que essas substasncias desempenhem
qualqiier :-fiingffo enzimatica. Na ausencia dos sais bi-

atecerca de 50% da gordura passam, sem serem
 por todo o tubo digestivo, sendo excreta-

dos nas fezes;
desempenham dois papeis princi-

pais , na. digestab de gorduras. 0 primeiro deles é o seu
efeitO de agir como urn detergente; isto é, diminui, de
forma -ace tAtizada, a tensao superficial dos glObulos
gorduroso aliment°. Isso permite que os inovi-
rnentos de , mistura dos intestinos fracionem esses
buloi de gordura

tun
ra em particulas emulsificadas de di-

merensdOees pequenas, o que produz tuna area de su-
pfi murtissimp aumentada, sobre a qual as enzi-
mas digOstiyas hidrossolaiveis, as lipases, podem atuar.o 

Segundo modo de nab dos sais biliares, para a u-
mentar a digestdo das gorduras, e o "levar colo" os
prOdutos da digestdo das gorduras, os acidos
graxos para fora dos glObulos de gordu-
ra,coriforifie. de o processo digestivo. As pro-
pries nic4cular's'rcdigndos sais biliares se agregam para for-
filar particulas colot ais, chamadas micelas. Essas par-
ticula
perm

possuem urn micleo gorduroso, mas podem
anecer em solucdo coloidal nos liquidos do intes-
devido a que a superficie das micelas é ionizada,

que 6..uma propriedade que promove a solubilidade
aquosa. Os acidos graxos e os glice'rides sdo absorvidos
nas fracOes

ci

 ordurosas dessas micelas, a partir do mo-
mento em gordurosa sffo desdobradas dos glObulos de got--
dura e, dessa forma, silo transportados desde os glObu-
los gordurosos para o epitelio intestinal, onde *vai
ocorrer sua absorcdo.

Absorck dos Produtos Finais
da Digestk

Uma vez que as micelas tenham transportado os pro-
dutos da digestffo das gorduras para o epitelio intesti-
nal, os acidos graxos e os gliarides sab liberados das
micelas e, como os monossacaridios, tambem sao

absorvidos pelas vilosidades da mucosa intestinal.
Mas, de modo diverso do que acontece corn os mo-
nossacaridios, silo absorvidos pelo lacteal central, urn
vaso linfatico no centro da vilosidade, como mostra-
do . na Fig. 31-3B, ao inves de o ser no sangue. 0 me-
canismo pelo qual ocorre a absorcdo de gordura é o
seguinte:

As moleculas de acidos graxos e de glicerides silo
muito soltiveis na borda ern escova das celulas epite-
liais que revestem as superficies das vilosidades. , Como
resultado, difundem rapidamente do lumenintestinal
para o interior dessas celulas. Entilo, o retictdo endo-
plasmatic° dentro das celulas ressintetiza novas mole=
culas de gordura neutra e expelem essa gordura re-
cem-formada para o liquido intersticial das vilosida-
des, sob a forma de pequenos globulos de gordura,
chamados de quilomicrons, que silo imediatamente
recolhidos para os lacteais centrais.

Transporte de Gordura pelos Linffiticos. A linfa •
e "ordenhada" dos lacteais centrais para os linfaticos
abdommais pela contragdo ritmica desses linfaticos.
Essa contracffo a estimulada por um hormemio, a vijo-
cinina, que a liberado pela mucosa intestinal quando
existe gordura no quimo. Apos sairem dos lacteais
centrais, os quilomicrons silo transportados pelo ca-
nal toracico, que e o principal canal Mitatico do cor-
po, para serem langados na drcula0o, ao nivel da
june -do das veias jugular interna e subclivia.

Quilomkrons. Os glOtilos de gordura absorvidos
pelo lacteal central, os quilomicrons, tern diametro de
cerca de 1 Suas superficies silo cobertas por cams-
da de proteina que a formada nas celulas epitefiais das
vilosidades, enquanto a gordura esti send° absovida,
Visto que a proteina a hidronica, isso mantem os
quilomicrons em suspensilo na linfa e impede que fi-
quem presas entre si ou as paredes dos linfaticos e dos
vasos sangilineos.

E por essa forma que o teor de quilomicrons no
sangue circulante atinge um ma)dmo em cerca de 2 a
3 horas, ggumas vezes chegando a representar ate 1 a
2% do sangue, mas, dentro de 2 a 3 horas, quase to-
dos esses quilomicrons estardo depositados no tecido
gorduroso do corpo ou no figado.

Tecido Gorduroso

0 tecido gorduroso é urn tipo especial de tecido con-
juntivo, que foi modificado para permitir o armazena-
mento da gordura neutra. E encontrado por baixo da
pele, entre os miisculos, nos espaeos entre os diversos
Orgos e em quase todos os espacos do corpo que nib
silo cheios. 0 citoplasma das celulas gordurosas, por
vezes, chega a conter ate 95% de gordura neutra. Es-
sas celulas armazenam a gordura ate que seja necessa-
ria para o provimento de energia em outro territOrio
do corpo.

Gordura

Gordura Lipase pancredtica>
Glicerol
Acidos graxos 40% 

(7)
emulsionada (_ Glicerldios 60% (?)
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tecido gorduroso fornece uma funcdo tampdo
para a gordura, nos liquidos circulantes. ApOs refei-

rica em gordura, a concentracdo de gordura no
sangue e prontamente diminufda pela deposicdo da
gordura adicional no tecido gorduroso. Entao confor-
me o corpo a necessita para energia ou para outra fun-
gdo, ela pbde ser mobilizada dos tecidos gordurosos e
devolvida ao sangue circulante, como sera explicado
adiante.

Gracas a funcao tampdo dos tecidos gordurosos, a
gordura das celulas gordurosas fica em estado de flu-
x° constante, sendo que metade dessa gordura é nor-
malmente substitufda a cada oito dias.

lOide, no plasma e, em menor grau, nos outros liqui-
dos extracelulares. Os quilomfcrons sdoum tipo de li-
poprotefnas, pois sac) formados de substancias lipfdi-
cas (gordura neutra, fosfolipidios e colesterol) e por
uma camada de protelna adsorvida. Entretanto, alem
dos quilomfcrons, grande mimero de particulas mui-
to menores de lipoprotefnas tambem é encontrado
no sangue. Essas partkulas sdo formadas quase que
inteiramente no ffgado e sua funcdo 6 a de transpor-
tar a gordura neutra, os fosfolipidios e o colesterol,
desde o figado ate as diferentes celulas do corpo.

Sintese de Glicose .a Partir da
Glicose e das Protefnas

Transporte de Gordura nos
1..1quidos Corporais

Acidos Graxos Livres. A maior parte da gordura
e transportada no sangue, de um ponto para outro do
corpo, sob a forma de acidos graxos livres. Comumen-
te, essas moleculas ocorrem no sangue sob forma de
cornbinacdo frouxa de acidos graxos livres corn a al-
bUniina, uma das proteMas do plasma. Cada celula
gordurosa contem grandes quantidades da enzima di-

, gestiVa de gorduras, a lipase. Entretanto, isso repre-
senta uma forma inativa, exceto quando existe neces-
sidade  a liberacdo de gordura do tecido gorduro-
so. Alguns IformOnios, em especial' o cortiso/, db-COr-
lexusupra-renal, e a epinefrina, da medulasupra-renal,
Podemativar a lipase. Quando isso acontece, alipase
digere 'a' gordura neutra da celula adipOsa em glicerol

acidos "graxos. Os acidos graxos' difundem para fora
da celula e, imediatamente, combinam corn a alburni-
na no sangue e, sob essa forma, sad transportados pa-
th os outros tecidos do corpo, onde sab liberados da
albumina. Alguns desses acidos graxos combinam corn
o glicerol para formar uma nova gordura neutra, no
tecido gorduroso. Outros penetram em, outras celulas
dos .tecidos onde sab desdobrados em moleculas me-
nores e usadas para o suprimento de energia, como
explicado adiante.

Concentracdo de , Acidos Graxos Livres. Mesmo
embora quase que toda a gordura que a transportada
no corpo o seja sob a forma de acidos graxos livres,
esses acidos graxos livres representam concentracdo
sangtifnea de cerca de 10 mg por 100 ml de sangue,
ou urn decimo da concentracdo de glicose. Entretan-
to, os acidos graxos s ego transportados para seu desti-
no dentro de alguns segundos a poucos minutos, per-
manecendo no sangue por tempo muito curto, e po-
dem, portant°, representar imensas quantidades de
energia para as celulas. Quando as gorduras estffo sen-
do usadas em grandes quantidades pelas celulas, a
concentrago sangtifnea de acidos graxos pode au-
mentar de quatro vezes ou ainda mais.

Lipoprotefnas. As lipoprotefnas sao diminutas
part Iculas de gordura, cobertas por camada de protef-
na adsorvida. Ficam em susbensdo. sob a forma de co-

Muita da gordura do corpo nao é derivada, de modo
direto, da dieta, mas, pelo contrario, a sintetizada no
corpo. As prOprias celulas; gordurosas air), capazes de
sintetizar pequenas qUantidades de gordura; mas a
maior parte da gordura e , sintetizada',na:figado e, em
seguida, transportadkpara as ,celulas; gordurosas. Tan-
to a glicose quanto os aminoacidos derivadosqlas pro-
tefrias podem serconvdrtidos,em , goluUraS, mas a fon-
te mais importante e:aglicose:

Quandb odorre excèsso ,deglico5e-na,',dieta e insu-
lina; em quantidade suficiente; secietada , pelo pan-
creas; de mod° que toda a glicose: seja  pelas
celulas,, quase que toda a , glicose.!que naafor usada de
imediato;- , para.o stipninento de energia, passa.para as
celulas hepaticas e, , em menor quantidade, para as ce-
lulas gordurosas, para conversao em gordura. A gordu-
ra que for formada no ffgado 6, em seguida, transpor-
tada pelas lipoprotefnas para as celulas gordurosas.
lIessa forma, os tecidos gordurosos representam urn
mecanismo para o armazenamento da energia deri-
vada dos carboidratos e das protefnas, bem como das
gorduras. Essa conversdo dos outros alimentos em
gordura explica por que a ingestdo de, qualquer tipo
de alimento, quer seja carboidrato, ou gordura ou
protefna, pode aumentar a quantidade de tecido gor-
duroso.

FuncOes do Ffgado, na Utilizac50
das Gorduras

O ffgado 6, fora de qualquer o mais importan-
te Orgao do corpo para o controle da utilizacdo das
gorduras. 0 figado, alem de converter a maior parte
da glicose em excesso em gordura, converte as gordu-
ras em substancias que podem ser usadas em outras
partes do corpo, para propOsitos especiais. Por exem-
plo, algumas das gorduras devem ser dessaturadas para
prover as gorduras nao-saturadas necessarias a todas as
celulas do corpo, para seus processos metabolicos; al-
gumas devem ser convertidas em substancias gorduro-
sas, como o colesterol e os fosfolipidios, necessarios
nara
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.o alternada da molecula do acid° graxo para a formagffo de mtiltiplas moleculas de acid° acetic°.

quebraclas em moleculas menores que podem ser facil-
mente usadas pelas celulas para energia. 0 figado de-
sempetha todas essas funcöes.

Quando o corpo depende principalmente de gordu-
ras —,em lugar da glicose — para energia, a quantidade
de gordura no figado sofre aumento gradual. Isso e in-
crementado por hormOnios do cortex supra-renal, que
causam a mobilizacao da gordura contida nas celulas
gordurosas dos tecidos.

Energià das Gorduras

Os acidos graxos podem ser utilizados para energia
por quase todas as celulas do corpo, exceto pelas ce-
lulas lieUronais do cerebro. Entretanto, cerca de 40%
dos acidos. 'graxos usados para energia sat ' , primeiro,
degradados, no figado, ate acido acetoacetico, e de-
pais trahsportados para as celulas dos tecidos onde se-
raZi utilizados para energia, como sera explicado no
capitulo seguinte.

primeira etapa da utilizacao das gorduras e o
desdobramento da gordura neutra em glicerol e acidos
graxos pelas lipases das celulas de gordura e, em segui-
da; o transporte desses produtos para as outras celu-
las . 0 glicerol, que a muito semelhante a varios produ
tos da degradacao da glicose, pode ser utilizado para
ei gia quase do mesmo modo como o e a glicose.
Contudo, de longe a maior quantidade de energia da
molecula de gordura esta contida nas cadeias dos aci-
dos graxos e, antes que essas substancias possam ser
utilizadas para energia, elas devem ser divididas em
compostos quimicos ainda menores. Comumente, isso
pode ser realizado por urn processo quimico chamado
de .oxidacdo alternada da cadeia de carbonos, como
representada na Fig. 31-8.

0 resultado final disso e a formacao de muitas mo-
leculas de dcido acetico. Essas moleculas sac) oxidadas
nas celulas de modo muito semelhante ao da oxida-
cao da glicose, liberando enorme quantidade de ener-
gia para as celulas, como sera explicado no capitulo

•seguinte.

No figado, a maior parte das moleculas de acid°
acetic° formadas pela degradacao dos acidos graxos
condensa entre si, duas a 'duas, para formar o &id°
acetoacetico, do modo representado na Fig. 31-9.

0 acid° acetoacetico é chamado de cetocicido,
podendo ser transformado em outras formas bastante
semelhantes de cetoacidos ou ate em acetona.

Os cetoacidos sato extremamente difusIveis atraves
das membranas celulares. Portanto, como d mostrado
na Fig. 31-10, os cetoacidos formados no figado di-
fundem imediatamente para o sangue e sac) transpor-
tados para todas as celulas do corpo. Nas celulas, os
cetoacidos sa° oxidados do mesmo modo da glicose, a
rim de fornecer energia para as funceies celulares, co-
mo sera mais explicado no capitulo seguinte.

Efeito Poupador de Gorduras dos Carboidra-

tos. Enquanto houver glicose suficiente para suprir
a energia necessaria para as celulas, 6ssa glicose é me-
tabolizada para energia, em preferdncia aos acidos gra.;
xos e aos cetoacidos e, caso exista glicose mais que,su-
ficiente, esse excesso é transformado em gordura.
Dessa forma, 'enquanto a glucose for disponivel, o me-
tabolismo da gordura fica interrompido; por esse ma-
tivo, diz-se que a glicose é urn poupador-de-gordura.

De modo inverso, sempre que a glicose disponlvel
estiver muito reduzida, o corpo, de forma automati-
ca, transfere seu sistema metabolico para extrair ener-
gia das gorduras e nab dos carboidratos. Essa coriver-
sao utilizaga•O das gorduras a determinada por duas
modificaOe's hormonais principals: primeira, a redu
ca° da concentracao sangiiInea de glicose faz corn que
o pancreas diminua a intensidade de sua secrecao de
insulina, e isso, por sua vez, promove a liberagao, por
parte das celulas gordurosas, de quantidades muito
aumentadas de acidos graxos para o sangue circulante.
Segunda, a falta de carboidratos suficientes faz, de
modo indireto, com que as glandulas supra-renais se-
cretem quantidades muito aumentadas de cortisol,
urn dos hormOnios do cortex supra-renal. Isso exerce
efeito indireto sobre as celulas gordurosas de ativacao
da lipase celular o que produz liberacao adicional de

+14: CH 2—C—OH--+CH 3—C—CH2—C
—OH +H20

Acido acetic° Acido acetoacetico

Figura 31-9. Condensacffo de duas moleculas de acid° acetic° para formar acido acetoacetico.



Cetoácidos + 02

H2 0 + CO
2 

+ Energia

Figura 3140. Formagffo de cetoicidos no figado, seu trans-
porte para as celulas e sua utilizagEo para energia.
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Catoacidos

acidos graxos para o sangue circulante, o que aumen-
ta a utilizago desses compostos.para energia.

Fosfolipidios e Colesterol

Duas outras klbstdncias, os fosfolipidios e o coleste-
rol, possuem propriedades semelhantes as das gordu-

,rds neutras. Servem, de modo especial, para compo-
)nentes estruturais das membranas celulares e intrace-
Mares. Os fosfolipidios sab formados por glicerol,
acidos graxos e por uma cadeia lateral de fosfato. 0
colesterol e composto, em sua maior parte, por urn
nucleo esteroide, que a sintetizado a partir do acido
acetico, que e o principal produto final da degradago
dos acidos graxos. A ,estnitura quImica dessas subs-
tincias a mostrada na Fig. 31-11. Tanto os fosfolipi-
dios quanto o colesterol salb Inuit° lipossolfiveis e ape-
nas Inuit° pouco hidrossolfiveis. Sao sintetizados em
todas as celulas do corpo, embora, corn maior intensi-
dade nas celulas do fIgado do que nas demais celulas.
Os dois so° transportados pelas lioprotelnas do Egad°
para as outras partes do corpo.

Tanto os fosfolipidios quanto o colesterol sffo
constituintes majoritarios das membranas celulares e
das membranas das estruturas intracelulares, tais co-
mo a membrana nuclear, as membranas do reticulo
endoplasmatico, as membranas das mitocOndrias, dos
lisossomas etc.

As funcoes precisas dos fosfolipidios e do coleste-
rol nas membranas ainda no° estEo totalmente  defini-
das, mas participarn na determinacO° da permeabilida-

de e das caracterlsticas das funs es de transporte des-
sas membranas.

DIGESTAO, ABSORgA0 E
DISTRIBUICAO DAS
PROTENAS

As proteinas sä° moleculas grandes, compostas, usual-
mente, por centenas a milhares de aminoacidos uni-
dos entre si. Por sua vez, os aminoacidos sab compos-
tos orgdnicos pequenos que possuem urn radical ami-
na, o -NH 2 , e um radical acidic°, o -COOH, na mesma
molecula. Vinte importantes aminoacidos sab conhe-
cidos como constituintes das protelnas do corpo; suas

.formulas sfib mostradas na Fig. 31-12.
Alguns desses aminoacidos podem ser sintetizados

no corpo a partir de outros aminoacidos, mas dez de-
les nO° o podem ser. Esses dez sO° chamados de ami-
noticidos essentials, pois devem ser fornecidos na die-
ta, a fun de que o corpo humano possa formar as pro-
telnas necessarias a sua Ada.

Os aminoacidos reagem entre si para formar as pro-
telnas por rneio da ligacdo pepticlica, exemplificada
na Fig. 31-13. Devera ser notado que o produto dos
dois acidos combinados, que a chamado de pepticlio,
ainda possui urn radical amina e urn radical acido, que
servem como pontos reativos para a combinac sao corn
outros aminoacidos adicionais. A natureza da protei-
na a deterrninada pelosAipos de aminoacidos na pro-
telna, alem do padrao de como ficam combinados.

0
II

H 2 C -0-C -(CH2 ) 7 -CH CH -(CH2 ) 7 -CH3

H --O—C—(CH2),6

H2C—L0—P-0---CH2—CH2—NH2

OH

Um fosfolip(dio

CH3 	CH3
CH3

CH —(CH 2 ) 3 —CH

CH3
CH3

HO

Colesterol

Figura 31-11. Duas substincias semelhantes derivadas das
gorduras, urn fosfolipidio e o colesterol.
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Figura 31-12. Os aminoacidos, corn destaque para os dez aminoacidos essenciais, que ndo podem ser sintetizados ou so o s5o
em quantidades insuficientes.
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NH2 H
I ..--- ------, I

R -:-CH—C--t OH + H )--N—CH—COOH
II 

■.
—

_____.,
0 R

Aminoacidos

NH2 H

> R H 0

0

Peptfdios

Figura 31-13. Combinagab de dois aminoacidos pela ligapao peptfdica.

Digestao das Proteinas para a
Formacao dos Aminoacidos

Fazendo novamente referencia a Fig. 31-13, fica evi-
dente que a ligacao peptIdica é urn outro exemplo de
condensacdo, que é o mesmo modo como as partes
componentes das gorduras e. dos carboidratos sao
combinadas. Por conseguinte, a digesta° da proteina,

)no a dos carboidratos e das gorduras, é realizada
por hidrOlise, que é o mecanismo oposto ao da con-
densacati.

0 esquema da Fig. 31-14 mostra a seqiiencia para
a digesta° de protelna, que comeca corn a acffo da
pepsina no estOmago. A pepsina é secretada sob a for-
ma de pepsinogenio, uma substancia sem proprieda-
des digestivas, mas uma vez tendo entrado em contato
corn o acid° clorldrico, que tambem é secretado pelas
mesmas glandulas gastricas, logo fica ativado para for-
mar a pepsina. 0 acido cloridrico tambem representa
meio reativo adequado para a pepsina, que so pode
desdobrar as proteinas em meio acid°.

No estOmag°, as proteinas sao desdobradas em
proteoses, em peptonas e em polipeptidios, todos
sendo combinacaes de menor mimero de aminoacidos
que as proteinas — as proteoses sao quase que do ta-
r- tho das proteinas, as peptonas tem dimensaes in-
L,..Anediarias e os polipeptidios sac) combinacoes de
alguns poucos aminoacidos. Apos atingirem o intesti-
no delgado, esses compostos sao ainda mais desdobra-
dos pela tripsina, pela quimotripsina e pela carboxi-
peptidase do suco pancreatico em polipeptidios . pe-
quenos e em alguns aminoacidos. Enta°, esses peque-
nos polipeptidios sao desdobrados em aminoacidos
corn poucos'dipeptidios remanescentes, pelas pepti-
dases dos sucos pancreatico e intestinal. Dessa forma,
os produtos finais da digestao das proteinas sao os

Pepsin

Tripsipa, quimotripsina, carboxipolipeptidase

Polipeptidios Peptidases Dipeptidios
Aminoacidos

Aminoacidos

Figura 31-14. Digesdo das proteinas.

componentes basicos dessas proteinas, os aminodci-
dos, junto com alguns dipeptidios (combinaca° de
dois aminoacidos).

Absorcao dos Aminoacidos

Os aminoacidos (e alguns dipeptidios) sao absorvidos
pelo tubo digestivo quase que do mesmo modo como
sao absorvidos os monossacarldios, isto é, por trans-
porte ativo para o sangue das vilosidades intestinais,
utilizando o mecanismo do co-transporte de sOdio.
F,sse transporte é mediado por carreador, do modo
que foi descrito no Cap. 5, e consnmo de energia é
necessario para seu funcionamento; essas tam-
bem, caracteristidas do transporte dos monossacari-
dios.

ApOs a absorcao pela mucosa intestinal, os amino-
acidos atingem os capilares das vilosidades passando
dai para o sangue porta,'fiuindo pelo figado, antes de
atingirem a circulacao geral.

Aminoacidos no Sangue

Todos os diferentes aminoacidos circulam no sangue e
nos liquidos extracelulares em quantidades pequenas.
Sua concentracao total é de 30 mg em cada 100 ml de
liquido; ou, para exprimir isso de outra maneira, a
concentracao total de todos os 20 diferentes amino-
acidos somados é de cerca de urn terco da concentra-
cab da glicose. A raza° para essa baixa concentracao
que os aminoacidos, ao entrarem em contato corn as
celulas, sao prontamente absorvidos.

Acao Tamponadora do Figado e das Celulas dos
Tecidos na Regulacao da Concentracao Sangiifnea dos
Aminoacidos. 0 figado atua como um tampao para
os aminoacidos, do mesmo modo como atua como
tampao para a glicose. Quando a concentragao sangiii-
nea dos aminoacidos fica elevada, uma grande propor-
cao deles é absorvida pelas celulas hepaticas, onde po-
dem ficar, temporariamente, armazenados, talvez em
combinacab corn outros aminoacidos, formando pe-
quenas moleculas de protelna. Quando a concentra-
rao  dos . aminoacidos fica abaixo do nor-
mal, os aminoacidos armazenados saem das celulas pa-
ra o sangue, para serem utilizados em pontos do cor-
po onde forem necessarios.

Proteinas
Proteoses
Peptonas
Polipept kilos
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A maior parte das demais celulas do corpo possui
essa- capacidade de armazenar aminoacidos, pelo me-
nos, em pequena quantidade, bem como a de os libe-
rar para o sangue conforme cai seu teor sangaineo.
Como resultado, os aminoacidos estaa em estado de
fluxo continuo, de uma parte do corpo para outra.
Se a quantidade de aminoacidos nas celulas de urn te-
cido cai para valores muito baixos, os aminoacidos en-
trarffo nelas, vindos do sangue, corn seu lugar sendo
tornado por aminoacidos liberados para o sangue por
outras celulas. Esse fluxo continuo de aminoacidos,
entre as diversas celulas, é representado no diagrama
da Fig. 31-15.

Efeito do Cortisol sobre o Fluxo de Aminoaci-
dos. Estudos recentes tern mostrado que o cortisol,
urn dos hormOnios secretados pelo cortex supra-re
nal, ajuda no movimento dos aminoacidos de uma
parte do corpo para outra. Embora a natureza precisa
dessa fungo de mobilizacda do cortisol ainda riffo se-
ja conhecida, acredita-se que o cortisol aumente a in-
tensidade do transporte dos aminoacidos atraves das
membranas celulares, p que promove a transferencia
rapida dessas substancias entre os diversoslecidos.
Quando uma area do corpo é lesada, e necessita de
aminoacidos para o reparo de suas celulas, a intensi-
dade de secrecao de cortisol aumenta muito, e a mo-
bilizaOo resultante dos aminoacidos ajuda a suprir os
materiais necessarios a esse reparo.

Proteinas dos Tecidos e
sua Sintese

As proteinas das celulas realizam duas funcöes. Pri-
meira, fornecem a maioria dos elementos estruturais
das celulas e, segunda, sao as enzimas que controlam

/as diferentes reacOes quimicas das celulas. Por conse-

CELULA RETICULOENDOTELIAL

Figura 31-15. Equilibrio reversIvel entre as proteinas dos te-
cidos, as proteinas plasmatieas e os aminoacidos do plasma.

guinte, os tipos de proteinas em cada celula determi-
nam as funcOes celulares. Cada celula e capaz de sinte-
tizar suas prOprias proteinas e essa sintese e . controla-
da pelos genes do nUcleo da celula, do modo clue foi
descrito no Cap. 4. Em termos basicos, esse processo
é o seguinte:

Regulack. da Sintese de Proteinas pelos Genes. 0
nitcleo de cada celula do corpo humano contem 46
cromossomas dispostos em 23 pares. Cada um desses
cromossomas contem mithares de moleculas de dcido
desoxirribonucleico, muitas das quaffs forrnam genes.
A funOo de cada gene é determinada por sua estrutu-
ra quimica intrinseca e tambem por sua posioa no fi-
lamento cromossOmico.

Cada gene do nticleo controla a formacaa do tipo
correspondente de dcido ribonucleic°, que é transpar-
tado para o citoplasma da celula. Essa molecula tern
composiOa quimica ligeiramente diferente da do aci-
do desmdrribonucleico do gene nuclear, e, por sua
vez, atua coma um "molde" para controlar a forma-
Oa de uma ,proteina pelos ribossomas do citoplasma.
Como sao as proteinas que realizam as funcOes estru-
turais e enziinaticas das celulas, os genes nucleare.s re-
gulam, de uma forma indireta, todo o funcionamento
celulas.

Formacdo das Proteinas do Plasma. As proteinas
do plasma sao de tres tipos diferentes: as albuminai;
que produzem a pressao coloidosmOtica do plasma; as
globulinas, que produzem os anticorpos; e o fibrino-
genio, usado no processo da eoagulaOo. Quase todaS
sao formadas no, figada e'Secretadas para a sangue;
embora, pequena parte das globulinas, em especial, se-
ja formada nos tecidos linfoides, como sera explicado
na discusao sobre imunidade no Cap. 34.

Sempre que a concentrago das proteinas no plas7
ma cai ate valores baixos demais para manter.,uma
pressao coloidosmOtica normal, a produco das pro-
tein.as plasmaticas pelo figado aumenta de modo mui-
to acentuado. Embora o mecanismo dessa funcao de
controle seja desconhecido, e, obviamente, de grande
valor na rnanutenoo da dindmica circulatOria normal,
pois, caso a pressao coloidosmotica da sangue variasse
em dernasia, tanto para mais como para menos, o
transporte de liquidos atraves da membrana capilar,
para dentro e para fora dos espacos intersticiais, &a-
ria alterado.

Converao das Proteinas em Aminoacidos. A
maior parte das celulas do corpo sintetiza mais pro-'
teinas do que 6 necessario, em termos absolutos, para
manter a vida das celulas. Como resultado, se amino-
acidos sao necessarios em outras partes do corpo, al-
gumas das proteinas celulares podem ser reconverts
das em aminoacidos e transportadas pelo sangue sob
essa forma. 0 processo de reconversaa é catalisado
por enzimas, chamadas de catepsinas, presentes em
todas as celulas, armazenadas nos lisossomas.

A quantidade de proteina em uma celula é deter-
minada pela proporOo entre a intensidade de sua sin-
tese e a intensidade de sua degradaob. Ate mesmo as
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proteinas do plasma estao sujeitas ao processo de re-
conversaa em aminoacidos, pois podem ser captadas
por celulas reticuloendoteliais e por outras celulas, e
degradadas a aminoacidos pelas enzimas intracelu-
lares.

Esse equilibria constante entre aminoacidos e pro-
teinas no interior das celulas e entre os aminoacidos e
as prateinas do plasma é representado na Fig. 31-15.
Por essa troca constante dos aminoacidos, as protei-
nas , em todas as partes do corpo sao mantidas em grau
razoavel de equilibria entre si. Se urn tecido perde
proteinas ou se o sangue perde as proteinas de seu
plasma, muitas das proteinas no restante do corpo se-
ra° logo transformadas em aminoacidos que sao trans-
portados para as regiOes onde houver falta, para for-
mar nova proteIna. Por exemplo, nos casos de cancer
generalizado, onde quantidades imensas de aminoaci-

-loS estao sendo usadas na formacao de novas celulas
cancerosas, esses aminoacidos sac) extraidos, de forma
continua, das proteinas dos tecidos, causando grave
debiliciade. De igual modo, quando sao perdidas gran-
des quantidades de sangue, as proteinas do plasma sao
repostas ern seus valores normais dentro de cerca de
7 dias, pela transferencia de aminoacidos das protei-
nas dos tecidos para o figado, onde a formada a nova
pi:oteiria do plasma.

Uso dos Aminoãcidos para Sintetizar
Substancias Quimicas Necesshrias

maior parte das reaches rnetabOlicas nas celulas ne-
cessita de substancias quirnicas especiais para as
Manta., em funcionamento, 'e a maioria dessas subs-
-incias , é sintetizada a partir de aminoacidos. Por

empro; as milsculos necessitam de grandes quanti-
dades de adenina e de creating para a contracao mus-
Cular;"os glObulos vermelhos necessitam de heme para
a sintese da hemoglobina e os rins necessitam de gran-
des quantidades de glutamina para a formaca'o de
athOnia. Todas essas substancias sao sintetizadas a par-
tir de aminoacidos.

Por. outro .lado, muitos dos hormOnios secretados
pelas glandulas endOcrinas sao sintetizados a partir
de aminoacidos; esses hormOmos incluem a norepine-
frina, a epinefrina e a tiroxina, sintetizados a partir
da tirosina; a histamina, sintetizada a partir da histidi-
na, e diversos horrnemios hipofiscirios, o paratormemio
e a insulina, todos pequenas proteinas.

1
Substratos quimicos
necessarios

Amin ácidos
'''Novas proteinas

.13 Amemia

Arninoacidos desaminados

Carboidratos
H

2
0 ÷ CO

2 
Energia

Figura 31-16. Esquema completo para a utilizagffo das protei-
nas no corpo.

especiais, alguns deles tambem sao usados para ener-
gia, como é mostrado na Fig. 31-16. 0 primeiro passo
para esse fim é a remocao do radical amina. Esse pro
cesso é chamado de desaminicrzo e ocorre no figado.
Nesse processo, o radical amina removido a transfor-
mado em amoniaco que reage corn o gas carbOnico
para formar ureia, todas essas reacOes tambem ocor-
rendo no figado. A ureia é excretada pelos rins para
a urina. Assim, mais uma vez, o figado a extremamen-
te irnportante para um dos processos metabOlicos.

Se for feita referencia as formulas dos aminoaci-
dos, ficard evidente que a remocao do radical amina
de alguns desses acidos aindkos deixa como compos-
tos quimicos bastante complicados. Alguns deles nao
podem ser usados pelo corpo, devido a sua natureza e,
como resultado, sao excretados pelo figado para a
bile e sat) eliminados nas fezes. Mas a maioria dos ami-
noacidos desaminados possui estrutura quimica sufi-
cientemente simples de modo que pode participar das
mesmas reacOes quimicas em que participam a glicose
e os cetoacidos. Esses acidos sao, muito freqiiente-
mente, oxidados diretamente para formar agua e gas
carbOnico, corn liberacao de energia por esse proces-
so; ou, caso nao seja necessaria energia no momenta,
podem ser convertidos em gorduras ou carboidratos e,
depois, utilizados para energia, como glicose ou como
cetoacidos.

Conversao de Protefnas em Gordura e Carboidra-
to. Comumente, as celulas do corpo devem sinteti-
zar cerca de 45 g de novas proteinas a cada dia, para
substituir as proteinas que vat, sendo destruidas pelos
processos naturais decorrentes do uso. Se sac) ingeri-
das quantidades maiores que as necessarias de amino-
acidos para esse fim, esses aminoacidos em excesso
sac) desaminados e convertidos em carboidratos e gor-
duras.

Protrinas

Ureia

Obten0o de Energia a Partir
dos Aminoãcidos

Alem dos aminoacidos serem utilizados para a sintese
de novas proteinas ou de outras substancias quimicas

Efeito Poupador das Protefnas dos Carboidratos e
das Gorduras Durante a Desnutricäo CrOnica. Quan-
do é ingerida quantidade insuficiente de alimento, a
maior parte da energia necessaria para os processos
quimicos das celulas e derivada dos carboidratos e , das
gorduras, enquanto esses comnostos foram
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veis, e as proteinas sao poupadas. Esse 6 o chamado
efeito poupador de proteinas desses compostos. Con-
tudo, quando os depOsitos de carboidratos e de gor-
dura ficam esgotados, os aminoacidos comecam a ser
mobilizados e desaminados para serem usados para
energia. Pode-se viver por alguns dias corn a energia
obtida por esse meio, mas esse processo final depleta
rapidamente as celulas de seus elementos fimcionais,
o que causa a morte em pouco tempo.

ABSORcAO DOS IONS E
DA AGUA

Absorgao dos cons. Os ions sao absorvidos pelo
tubo digestivo de modo quase igual a absorcd° pelos
tiibulos renais, descrita no Cap. 22. 0 sOdio, por
e7mplo, 6 absorvido ativamente; isto 6, combina-se

urn carreador nas celulas epiteliais e 6 transpor-
tado atraves da membrana intestinal, sob essa forma,
pan ser liberado, no lado oposto, para o sangue.

Embora experimentos menos definidos existam pa-
ra a absorcffo de outros eletrOlitos pelo tubo digesti-
vo, 6 sabido que o potassio, o Melo, o magnesia o
cloreto e os fosfatos e o ferro sao absorvidos ativa-
mente, por mecanismo semelhante.

Absorcio da Agua. A absorgo de agua pelo tubo
digestivo 6 controlado quase que inteiramente por
forcas osmOticas que atuam do seguinte modo: quan-
do os monossacaridios, os aminoacidos e os ions sao
absorvidos pelo intestino delgado por absorcffo ativa,
a pressao osmOtica dos liquidos intestinais flea muito
reduzida, devido a perda de solutos. Por outro lado, a
pressao osmOtica do liquid° intersticial no lado opos-
to da membrana epitelial fica muito aumentada. Co-
r resultado, passa a existir urn gradiente osmOtico
eare as duas faces da membrana intestinal, o que for-
ca a absorcffo de agua por osmose, desde o lumen in-
testinal para o liquid() extracelular. E por esse meca-
nismo que oito ou mais litros de liquid° gastrintesti-
nal sao normalmente absorvidos pelo tubo digestivo
a cada dia.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique o papel desempenhado pela hidraise na diges-
do dos carboidratos, das gorduras e das proteinas.

2. Enumere os mecanismos para a absorgab dos monossa-
caridios e das proteinas.

3. Como 6 que a absorgffo dos lipidios difere da absorgo
dos monossacaridios?

4. Explique por que a glicose 6 o mais importante monos-
sacarfdio para o metabolismo corporal.

5. Como 6 controlada a concentragffo sangiiinea de glicose?
Qual , o papel da insulina nesse controle?

6. Explique o papel dos sais biliares na digest:1:o e na absor-
gffo das gorduras.

7. Qual 6 a importincia relativa dos acidos graxos livres,
dos quilomicrons, e das lipoproteinas para o transporte
das gorduras nos liquidos corporals?

8. Quais as fungOes desempenhadas no corpo pelos fosfoli-
pidios e pelo colesterol?

9. Explique como os aminoicidos podem ser convertidos
em glicose ou em icidos graxos ou podem ser usados pa-
ra energia. .

10. Explique a absorcgo dos ions e da igua.
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A Energetica dos Alimentos

e a Nutricdo

Resumo

A substancia intracelular usada para energizar quase que todas as funcOes celulares é o
trifosfato de adenosina, universalmente designado pela sigla ATP, Dois dos radicais fos-
fatos da molecula do trifosfato de adenosina sao presos ao 'festante da moleCula por
ligaceies de alta-energia, cada uma delas contendo cerca'de 8:000 calorias de energia por
mol de trifosfato de adenosina. Essa quantidade de energia e kificiente para energizar
quase todas as reacqes quimicas necessarias ao funcionatriento ceIulai. A rdack■ qUirnica
para a liberacab da energia do ATP':

Trifosfato de adenosina difosfato de adenosina + PO + 8.000,calorias

Por sua vez, a energia utilizada para a sintese do trifosfato`
e derivada da glicose, dos acidos graxos e dos amiliocicidos:dci
meiro, desdobram a glicose, os acidos graxos e a major parte dbeirriitiaeidCeeMiloi
acetico e, no caso da glicose, em acido piruvico e depois em acido acetico. 0 ac,ido ace

drogenio. Esse hidrogenio reage corn o oxigenio para format agha,.:Maf
tico penetra nas mitocOndrias onde desdobrado em gas car , oruc omog.: e

libera, .
tempo, quantidades imensas de energia que fazern 'cOrn que os 16fiS!TOsfat61 .6ajalif Orn
difosfato de adenosina, o que cria urn novo ATP.

Cerca de 40% da energia derivada do alimento na dieta americatia . hiedia e' derivada de
carboidratos, outros 45% dasgorduras e apenas 15% da Prot4ria. A qUahiidade'cle:etiergia
nos diferentes alimentos a expressa em termos de Calorias .  Umaiiig6410,.qiie e o
simbolo para quilocalorias. Urn grama de carboidrato fcirriece • 4,1' : (alOr14','iiiii'graina de
gordura fornece 9,3 Calorias e urn grama de proteirii fornece . 4;1'Caliiiia Pcirtanto, corn
base no peso, a gordura fornece duas vezes mais Calorias do que p,r6teina ou os car-
boidratos. As necessidades energeticas normais de uma pessoa media, para urn dia comum
sem excessos, 6 de cerca de 1.800 Calorias, enquanto que uma pessoa que esteja executan-
do trabalho pesado pode necessitar ate de 6.000 a 8.000 Calorias'por dia.

Alguns dos nutrientes especiais, que sac, necessitados pelo corpo, iricluem:

1. Vitamina A, especialmente importante na manutencab da safide das diversas estrutu-
ras epiteliais do corpo.

2. Tiamina, necessaria a formacffo da enzima decarboxilase, que remove o gas carbOnico
de varios alimentos, durante os processos metabOlicos celulares; a falta dessa vitamina
provoca a doenca beriberi.

3. Niacina e riboflavina, ajudam a promover os processos do metabolismo oxidativo ne-
cessarios a formacab do trifosfato de adenosina: na ausencia dessas vitaminas, ocorre a
doenca pelagra.

4. Vitamina B 1 2 e Ocido necessarios a medula Ossea para a formacao dos glObulos
vermelhos; a falta dessas substancias causard a anemia perniciosa.

5. Vitamina C, que e necessaria a formacdo de tecido conjuntivo sadio em todo o corpo;
em sua falta, ocorre a doenca escorbuto.

6. Vitamina D, necessaria a absoroo do calcio pelo tubo digestivo; em sua falta, ocorre
o raquitismo.
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7. Vitamin K, necessaria a formafgo de varios dos fatores de coagulaga-o; quando falta,
podem ocorrer sangramentos graves.

A func,lo Ultima de todos os processos digestivos e
metabOlicos do corpo é a de prover nutrientes para
esse corpo, e, indiscutivelmente, a maior parte desses
nutrientes fornece energia para a execugo das dife-
rentes funcOes corporais. A energia é necessaria para
se levantar urn bract), para mover uma perna, ou para
qualquer tiyo de atividade que implique contragffo
muscular. E necessaria para a secrecNo dos sucos di-
gestivos, para o desenvolvimento dos potenciais de
membrana nos nervos e nas outras celulas, para a sin-
tese de novos compostos, quimicos e para a absorgo
ativa de substdncias pelo tubo digestivo e pelo tithulo
renal. Em resumo, quase todas as functies desem-

'ymhadas pelo corpo necessitam de energia que, por
sua vez, deve ser fornecida pelo alimento que e inge-
rido. As etapas finais para a ltheragab de energia dos
alimentos isto 6, as etapas finais do metabolismo —
s -do descritas neste capitulo.

TR I FOSFATO DE ADENOSINA: A VIA
COIVIUM PARA QUASE TODA A ENERGIA

As celulas rao utilizam os prOprios alimentos para seu
suprimento imediato de energia. Pelo contrario, usam
quase que exclusivamente urn composto quimico cha-
mado de trifosfato de adenosina, simbolizado por
ATP, para essa energia. Os alimentos, por sua vez, s-do
usados na sintese de mais ATP. A importdncia desse
composto, para o funcionamento celular, foi desta-

)do no Cap. 3. 0 presente capitulo explica o papel
do ATP na utilizaca-o global da energia pelo corpo.

A formula do ATP e mostrada na Fig. 32-1. Quan-
tidades extremamente elevadas de energia ficam arma-
zenadas nessa molecula, nas ligacejes entre os dois filth
mos radicais fosfato corn o restante da molecula. Es-
sas ligacZes, representadas pelo simbolo (—), sao tha-
madas ligacdes fosfato de alta energia. Cada vez que
uma celula necessita de energia, urn radical fosfato
cindido da molecula do ATP ao nivel da ligacffo de
alta energia, o que libera a energia necessaria. Cada

mol de ATP libera 8.000 Calorias de energia, para
cada uma das ligacties de alta energia que for quebra-
da.

Em resumo, existe uma reserva de ATP em cada
celula que fornece a energia necessaria para a contra-
c -do muscular, para o desenvolvimento dos potenciais
de membrana, para a absorcffo ativa etc., mas esse tri-
fosfato de adenosina deve ser reposto continuamente.

Formaclo do Trifosfato de Adenosina

Uso da Energia Derivada dos Carboidmtos para a
Formaciio do Trifosfato de Adenosina. No capitulo
precedente, foi notado que os carboidratos sa-o digeri-
dos para formar glicose, ou sko transformados em gli-
cose apps a absorcffo. Em seguida, essa glicose a usada
pelas celulas para obtencffo de energia. Parte da ener-
gia a liberada da glicose por urn processo chamado de
glicOlise, que nib necessita de oxigenio, mas, indubi-
tavelmente, a maior quantidade de energia a liberada
quando a glicose a oxidada, pelo processo ;do metabo-
lismo oxidativo.

Na a molecula de glicose, que
tern seis atomos de carbon, 6 desdobrada por Arias
enzimas celulares em ddasin'oleculas menores, cada
uma possuindo apenas tres atomos de carbono. Ern
seguida, as duas moleculas de tres atomos de carbon
sffo modificadas, dando uma outra molecula, tambem
corn tres atomos de carbono, que é o acid° pirtivico,
que tern a seguinte formula:

O

CH3 — C — COOH

Durante a glicOlise, uma pequena quantidade de
energia a liberada da molecula da glicose a essa ener-
gia é usada para formar o trifosfato de adenosina.
Pelo desdobramento da glicose para formar duas mo-
leculas de acid° pirfivico, a energia é liberada sem o
consumo de oxigenio. Esse processo é chamado de

Figura 32-1. Trifosfato de adenosina
( ATP).
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Figura 32-2. Liberagffo de energia da glicose por glicolise e
por oxidagab.

liberacab de energia por metabolismo anaerObico, e
é representado pela primeira etapa da reac -go mos-
trada na Fig. 32-2.

Liberaciio Oxidativa de Energia dos Carboidra-,k
ApOs a glicose ter sido desdobrada a acido pi-

ruvico, essas moleculas s -ao metabolizadas corn oxi-
génio, para formar gas carbemico e agua. Essa reac-do
é representada na etapa final da Fig. 32-2. 0 meta-
bolismo oxidativo do acido piruvico fornece 18 vezes
mais energia do que a degradacEo glicolitica da glico-
se para formar acido piruvico. Por conseguinte, de
longe, a maior quantidade de energia, que é liberada
dos carboidratos para a realizacdo da funcffo celular d
derivada do metabolismo oxidativo.

As reacties quimicas da oxidagffo do acido pirtwi-
co, para o fornecimento de energia, foram todas
identificadas e, em suas linhas gerais, sffo mostradas
na Fig. 32-3. As reacOes da primeira etapa, chamada
de ciclo do acido citric° ou ciclo de Krebs, desdo-
bram o acido;piruvico em gas carbOnico e em hidro-
genio; o gas carbOnico é removido por enzimas cha-

)1das de decarboxilases e o hidrogenio por outras
enzimas, chamadas de deidrogenases. Na segunda
etapa, chamada de oxidacdo, o hidrogenio reage corn
o oxigenio para formar agua.

Quando os atomos de hidrogenio sa-o retirados do
acido piruvico, .pelas deidrogenases, combinam-se ime-
diatamente corn uma substancia chamada coenzima.
Entao, sob a influencia de outras enzimas, os ato-
mos de hidrogenio sffo transferidos para as molecu-
las de flavoprotelnas ate atingirem, finalmente, as
moleculas de citocromo. Durante esse processo, os
atomos de hidrogenio sffo liberados para os liquidos
circundantes, sob a forma de ions hidrogenio. Simul-
taneamente, o oxigenio em solucao, que foi transpor-
tado para os tecidos pela hemoglobina, é transfor-
mado em ions oxigenio pela citocromo-oxidase. A
presenca tanto de hidrogenio iOnico como de oxige-
nio na mesma solucab, representa duas
substancias extremamente reativas que, imediata-
mente, formam moleculas de agua. Dessa forma, os
atomos de hidrogenio removidos do acido piruvico
sdo oxidados pelo oxigenio para formar agua.

Formack do Trifosfato de Adenosina Durante o
Metabolismo da Glicose. Poder-se-ia perguntar por-

que a necessario que o hidrogenio e o oxigenio
passem por todas as complicadas etapas das reacOes
descritas acima, visto que é bem conhecido que o hi-
drogenio e o oxigenio podem-se combinar de modo
muito rapids°, simplesmente pela combustffo no fogo.
A resposta a essa pergunta é a de que a via indireta é
necessaria para a canalizaca-o da energia liberada na di-
recdo apropriada para formar novo ATP.

A ' quantidade de ATP formada nas diferentes
etapas do metabolismo da glicose é a seguinte: pars
cada molecula de glicose que é metabolizada, s -a-o' for-
madas duas.moleculaS de ATP durante a glicOlise, ou-
tras duas s'So formadas no ciclo do acido citric°, e
34 sato formadas durante a oxidac -do do hidrogenio, o
que perfaz um total de 38 moleculas de ATP para
cada molecula de glicose que a metabolizada.

A quantidade, total de energia que existe em cada
molecula de glicose é de 686.000 Calorias. Dessa
quantidade, 266:000 ficam armazenadas sob a 'forma
de. ATP. 0 restante é perdido como calor, produzido
pelas reagOes ,quimicas. Como-reSultado, a eficiencia
global da transferência de energia da glicose para o
ATP é de, 39%, os restantes 61% da energia Send()
transformados em calor, o que representa energiaper-
dida.

Uso. da Energia das Gorduras e das'Proteinav para
a Formailio do Trifosfato de Adenosina. , FoLdestai
cado no capitulo precedente, que os acidos:gr os
degradados a acido acetico e que os aminoacidos;
derivados das proteinas,,go.desaminados para formar
aminoacidos desaminados. As mesmas decarboxilases
e deidrogenases, que removem gas carbeinicce.hidro-
génio do acido piruvico, fazem o mesmo para o acido
acetico e para a maioria dos aminoacidos desamina-
dos; os atomos de hidrogenio s'ab oxidados; como foi
desalt° para os carboidratos Grandes quantidades de

CO2
Coenzima

Flavoproteinas
Citocromos

OXIDAA0 Citocromo-
oxidase

Figura 32-3. Desdobramento do acido pinivico, do acido ace-
tico e dos aminoacidos desaminados em gas calbOnico e em
hidrogenio pelo cicio do acido tricarboxilico e pela oxida-
cffo dos atomos de hidrogenio liberados pelas enzimas celula-
res oxidativas.
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energia sao liberadas, em especial durante a oxidacao
dos atomos de hidrogenio, para a formacao do ATP.

A quantidade de energia que é obtida por esse me-
canismo das gorduras e das proteinas representa cer-
ca de 80% da energia total obtida pelas celulas, em
cornparacao corn os 20% obtidos da oxidacao da gli-
cose. A raza° disso é que metade, ou mais de todos os
carboidratos ingeridos por uma pessoa, é, primeiro,
armazenada no corpo sob a forma de gordura e, de-
pois, usada para energia sob a forma de acidos graxos.

Regulacio da Intensidade do Metabolismo dos Ali -
mentos pela Presenca do Difosfato de Adenosi-
na. (ADP). As reagOes que resultam na formago do
ATP nao podem ocorrer a nao ser que exista difosfato
de adenosina disponivel para essa formacab de ATP.
Portanto, a intensidade da degradaca° dos alimentos
é controlada, em grande parte, pela presenca ou
ausencia do ADP.

\ Cada vez que o ATP é usado pelas celulas por sua
energia, ele perde urn radical fosfato e se transforma
ern. ADP. Esse ADP recem-formado, imediatamente,
comeca readies corn os alimentos, para produzir a li-
beracao de nova energia que vai ser usada na recon-
versa° do ADP em novo ATP. Essas inter-relacdes sao
mostradas na Fig. 32-4. Ent -go, quando todo o ADP
foi reconvertido em ATP, cessa o metabolismo dos
alimentos. E desse modo que a quantidade de alimen
t° utilizada para energia é automaticamente ajustada
is necessidades do corpo.

Interac5odo Trifosfato de Adenosina
corn o Fosfato de Creatina

Outra substancia, onde existem ligacties fosfato de
P i ta energia,'.o fosfato de creatina, esta presente nas

celulas em quantidades muitas vezes maiores do que
as de ATP. Quando estao disponiveis quantidades
adequadas' de ATP, parte consideravel dela é empre-
gada na formago do fosfato de creatina, conforme
as rendes apresentadas na Fig. 32-4, e, ta-o rapida-
mente como é usado para esse fim, é o ATP repos-
to. Isso resulta na format -go de grandes quantidades
de fosfato de creatina. Entao, quando a celula deman-
da energia, corn rapidez e em grandes quantidades,
a energia é liberada, diretamente do ATP para os ele-
mentos funcionais das celulas. A energia armazenada
no fosfato de creatina é, imediatamente, utilizada
na sintese de novo ATP. Essa reap) ocorre em flag°
de segundo, muito mais rapidamente do que as rea-
Oes oxidativas, e representa fonte extremamente rá-
pida de energia adicional que pole ser usada para
manter a cólula funcionando corn intensidade extre-
mamente elevada de seu metabolismo, por curto pe-
riod° de tempo, embora os metodos oxidativos para
a reconstituicao de ATP sejam bern mais lentos em
sua resposta.

Um Esquema Global para os Mecanismos Energeti-
cos das Celulas. A Fig, 324 tambêm apresenta urn
esquema global para as reacOes quirnicas que forne-
cem energia para as futiceles celulares. Esse esquema
mostra que a degradacffo do ATP em ADP libera a
energia necessatia para a contra.ca-o muscular, para a
secrecao glandular, para a atividade neuronal ) para o
metabolismo intermediario. e para as outras funcOes
enprgeticas da cêlula. Dentro de alguns segundos, o
fosfato de creatina tambern d degradado, fornecendo
energia para a ressintese da maior parte do ATP. Du-
rante os minutos seguintes, o ATP e o fosfato de crea-
tina sffo ressintetizados pela energia oriunda dos ali-
mentos, parte por glicOlise e por outros processos
anaerObicos, mas 90% ou mais pela oxidacao do acid°

Glicoganio
(Trifosfato de

Glicose adenosina) Energia para:

n-er Oh o)
pirCivic —o —Acido

ATP

.••••"

-• '7(1) sintese e crescimento
••• (2) contracgo muscular

(3) secrecgo glandular
(4) conducgo neuronal

Acid° lectico

(5) absorcab ativa
(6) etc.

Acetil Co-A Fosfato de creatina

CO 2 + H20

Figura 32-4. Esquema global da transferencia de energia desde os alimentos ate o sistema do Lido adenflico e, •daf,para os ele-
mentos funcionais das celulas. (Modificado de Soskin e Levine: Carbohydrate Metabolism, University of Chicago Press.)
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pirirvico, do acid° adtico, dos arninoacidos desami-
nados e de algumas outras substancias, notadamente,

glicerol e acid° lactic°.
Debit° de Oxigênio. Por alguns segundos de

cada vez, uma pessoa pode realizar exercicios muito
extenuantes, que exigem consumo de energia muito
maior do que o que pode ser mantido por periodos
prolongados de tempo. Esse surto imediato de energia

produzido, em sua maior parte, pelo ATP e pelo fos-
fato de creatina armazenados nas cOlulas. Durante
alguns poucos minutos seguintes, enquanto o ATP e o
fosfato de creating est -do sendo ressintetizados pelos
processos oxidativos do metabolismo, quantidade adi-
cional de oxigenio, al6m daquela necessaria usualmen-
te, deve ser utilizada. De igual modo, parte das reser-
vas do oxigenio na hemoglobina do sangue e na mio-
globina dos musculos e em solucdo nos liquidos

terd sido utilizada durante o surto rapid° de
consumo de energia, e isso tambem deve ser reposto
apos o termino do exercicio. 0 oxigenio adicional
que deve ser utilizado para a restauracd° das condi-
Vies a completa normalidade, apos o exercicio, é cha-

r mado de debito de oxigenio.
Em resumo, nossa capacidade de desenvolver urn

debit° de oxigenio explica como um atleta continua
a respirar muito intensamente, por cerca de um mi-
nuto ou pouco mais, apos uma corrida mas, ainda
mais importante, explica por que podemos realizar
facanhas que dependem de enormes quantidades de
atividade, durante poucos segundos, mesmo quando
essa atividade nab pode ser mantida por tempo maior.

NUTRICAO

0 iermo nutricdo significa o fornecimento de ali-
mentos que sao necessarios a manutencaO da vida e da
satide. Esses alimentos incluem os carboidratos e gor-
duras, que fornecem a maior parte da energia neces-
saria ao corpo, e proteinas, vitaminas e sais minerais,
necessarios para a sintese das estruturas especiais e
de compostos quimicos especiais, necessitados pelo
corpo.

Alimentos Fornecedores de Energia

Pessoas, em varias partes do mundo, tem dietas muito
diferentes e algumas, em comparago com outras,
obtem parcelas diversas de suas necessidades energe-
ticas de tipos variados de alimentos. Cerca de 40%
da energia do alimento vem, na dieta americana me-
dia, de carboidratos, 45% de gorduras e 15% de pro-
teinas. Em outras partes do mundo, menos prOspe-
ras, a abundancia de gorduras e de proteinas na dieta

bem menor; muitas vezes, menos da metade dos pa-
driies americanos, corn a energia obtida de carboidra-
tng Ating

indo ate 80% do total.
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Caloria como Medida de Energia. A energia de
urn alimento é medida em termos da quantidade de
calor que é liberada na completa degradacdo desse ali-
mento ate seus produtos metabOlicos finais, e isso é
expresso em Calorias, unidade de medida do calor.
Uma Caloria (escrita corn C maiitsculo) é a quantida-
de de calor necessaria para aumentar a temperatura
de 1 kg de agua de 1 grau Celsius.

A Caloria é uma medida muito boa de energia ali-
mentar, pois a maior parte da energia liberada no cor-
po 6, eventualmente, dissipada como calor. Por exem-
plo, as reaceies quimicas para a extracdo de energia
dos alimentos cdo tdo pouco eficientes que 61% dessa
energia sffo perdidos como calor, durante a formacdo
do ATP e, ao tempo em que esse ATP é usado na rea-
lizacd° das fungOes celulares, 50 a 90% de sua energia
tambem sa° perdidos como calor. 0 restante é con-
vertido em atividade muscular ou em outras ativida-
des funcionais do corpo. Entao, a medida que sab
desempenhadas essas funcOes, quase toda a energia re-
manescente 6 tambem convertida em calor. Como
exemplo, uma grande quantidade de energia é utiliza-
da no bombeamento do sangue pelo sistema circula-
tOrio. Ao fluir pelos vasos sangiiineos, a energia que
foi cedida ao sangue transformada em calor pelo
atrito do sangue com as Paredes dos vasos sangilineos.
Dessa forma, toda a energia despendida pelo coracab
6, eventualmente, transformada em calor. De igual
modo, quase toda a energia consumida pelos
culos esqueleticos 6, em alguna jempo, transformada
em calor, visto que a maior parte dela é usada para
veneer o atrito das articulaceles e a viscosidade dos te-
cidos, e esses dois efeitos, por sua vez, convertem a
energia em calor.

Contend° Energetic° dos Diferentes Tipos de Ali-
mentos. A quantidade de energia liberada para o
corpo por oxidacffo de 1 g de cada um dos tres tipos
principais de alimento é a seguinte:

Calorias

Carboidrato 4,1
Gordura 9,3
Protefna 4,1

Por esses valores a evidente que 1 g de gordura for-
nece mais do dobro da energia que a liberada por 1 g
de carboidrato ou de protelna. Por essa raza-o, a gor-
dura da dieta a muito enganadora. Muitas vezes, pen-
sa-se que se esta obtendo muito pouco energia da gor-
dura e, no entanto, esta-se conseguindo quantidades
iguais de energia da gordura como do carboidrato.
Uma segunda razao pela qual a gordura é enganadora
e a de que, muitas vezes, ocorre em forma pura nos
alimentos, enquanto que os carboidratos e as pro-
teinas estdo, geralmente, diluidas varias vezes em
agua. Quando se come batatas na manteiga, a gordura
da manteiga content, em geral, quase que tanta ener-
gia como toda a batata, por du gs razdes: primeira, a
manteiga fornece 2 vezes e urn quarto de energia
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Urn homem medico, corn 70 kg de peso, que fique dei-
tado em sua cama o dia inteiro, sem fazer nada, exce-
to comer e viver, necessita de cerca de 1.650 Calorias
de energia por dia. Se, simplesmente, ficar sentado em
uma cadeira, sab necessarias cerca de pouco mais de
200 Calorias adicionais. Por conseguinte, cerca de
1.800 Calorias/dia represontam a quantidade basal nor-
mal de energia necessäria apenas para viver. Alem disco,
qualquer tipo de exercicio exige quantidade maior de
energia, o que é mostrado no Quadro 32-1, para di-
versos tipos de atividade. Por esse quadro é evidente

Je subir uma escada necessita de cerca 17 vezes a
quantidade de energia que é usada ao ficar deitado,
dormindo. Contudo, essa enorme intensidade de uti-
lizac -So de energia so pode ser mantida por curtos pe-
riodos de tempo. Em periodos prolongados, urn tra-
balhador em boas condicOes fisicas pode necessitar,
em media, de 6.000 a 8.000 Calorias a cada 24 horas,
para atender a seu consumo energetic° ou, em outran
palavras, ao quddruplo de seu consumo basal.

Requisitos Corporais de Proteina

Por mais baixo que possa ficar o teor de aminoacidos
no sangue, o figado ainda desamina alguns deles de

Quadro 32-1. Consumo Energêtico por Hora,
) Durante Vdrios Tipos de A tividades, para

um Homem de 70 kg*

Tipo de atividade
Calorias
por hora.

Dormindo 65
Acordado e deitadona cama 77
Sentado, descansando 100
Em pe, relaxado 105
Vestindo-se e despindo-se 118
Co'sturando 135
Batendo a mi.quina rapidamente 140
``Exercicio leve" 170
Andando, devagar (4 km por hora) 200
Carpintaria, trabalho em metal,

pintura industrial 240
"Exercfcio ativo" 290
"Exercfcio pesado" 450
Serrando madeira 480
Nadando 500
Correndo (8 km por hora) 570
"Exercfcio muito pesado" 600
Andando rapidamente (8 km por hora) 650
Subindo escadas 1.100

* Extra fdo de dados compilados pelo Professor M. S. Rose.

Pequena quantidade de gordura extremamente nffo-
saturada d essencial para a nutrica-o dos animais. 0
corpo ndo consegue dessaturar a gordura de forma
adequada, por seus prOprios processos metabOlicos,
para esse fim. Os tipos de acidos graxos nffo-satura-

quanto o amido da batata, em termos de peso e, se-
gunda, o amido representa apenas urn sexto da massa
da batata, visto que a maior parte da batata a agua.

Requisitos Energeticos Di6rios

modo continuo, e esses aminoacidos desaminados sab
usados, principalmente, para energia. Devido a essa
perda continua de aminoacidos, as proteinas do
corpo sofrem reducab constante, a nab ser que sejam
repostas pela dieta. Normalmente, mesmo quando a
dieta contem carboidratos e gorduras em quantidades
adequadas para que exercam seus efeitos poupadores
de proteina, urn minim° de 45 g de proteina, por dia,
ainda a necessdrio para repor essa perda continua.

Proteinas Parciais. Certos tipos de proteinas
contém todos os aminoacidos essenciais na proporcab
em que cada urn é necessario ao corpo. Quando a
pessoa ingere uma dessas proteinas, seus requisitos
sell° bem maiores do que os 45 g minimos didrios.
Por exemplo, as proteinas dos vegetais e dos gra-os
possuem proporgOes dos diversos aminoacidos bas-
tante diferente daquela encontrada no corpo hu-
mano. Por outro lado, as proteinas de origem animal,
em geral, possuem quase que exatamente os mesmos
aminoacidos e na mesma composicab dos do ser hu-
man°. Portanto, a pessoa que necessita de 45 g de pro-
teina animal por dia em sua dieta podera necessitar de
ate 65 g de proteina vegetal, a quantidade precisa de-
pendendo do tipo de vegetal que é ingerido. As pro-
teinas que n-So podem suprir as proporcOes corretas
dos diversos aminoacidos sab chamadas de proteinas
parciais, visto que so fornecem parte da variedade dos
aminoacidos necessarios.

Exemplo, particularmente, grave da cleficiéncia nu-
tricional que ocorre, devido estqb de muita pro-
teina parcial e muito pouca proteina completa na
dieta é a doenca chamada de kwashiorkor, com inci-
dencia majoritaria em criancas africanas de pouca ida-
de. A dieta principal dessas criancas é uma papa de
milho socado. 0 milho contein quantidade moderada
de proteina, mas essa proteina é extremamente
deficiente em urn dos aminoacidos essenciais, o
triptofano. Por conseguinte, apenas' quantidades
muito pequenas de proteina animal podem ser sinte-
tizadas dos aminoacidos obtidos dessa dieta, devido a
falta do triptofano; pelo contrario, a maior parte des-
ses aminoacidos é simplesmente degradada e usada
para energia. Como resultado, a crianca flea corn
grave deficiencia proteina, o que causa grande retardo
do crescimento e, em muitos casos, morte. As crian-
cas que sobrevivem sg.o, muitas vezes, portadoras de
deficiencias mentais que perduram pelo resto de suas
vidas, visto que seus cêrebros nab tiveram desenvol-
vimento normal.

Necessidade Especial por Gordura
Extremamente N50-Saturada na Dieta



Quadro 32-3. Conteado em Vitaminas de Diversos Alimentos

Tiamina
mg/100 g

Riboflavina
mg/100 g

Niacina
mg/100 g

Vitamin C
mg/100 g

Vitamin A
,) unidades/100 g

Aspargos 1,2
Cevada 4,7
Soja 4,0
Feijab 3,0
Came 5,4
Galinha 8,5
Collards 2,3
Milho 1,3
Carneiro 8,0'
Ffgado 17,0
Peixe (cavala) 2,1
Porco 7,0
Salmffo 6,2
Trigo 4,3

A ENERGE
. TICA DOS ALIMENTOS E A NUTRICAO

Quadro 32-2. Requisitos Diarios de Vitaminas

A 5.000 UI*
Tiamina 1,5 mg
Riboflavina 1,8 mg
Niacina 20 mg
Acido ascOrbico 45 mg
D 400 UI
E 15 UI
K nenhuma
Acido fOlico 0,4 mg
B12 3 ittg
Piridoxina 2 mg
Acido pantotenico desconhecida

* UI, unidades internacionais.

das _que sdo, geralrnente, necessarios na dieta sab os
dc' aracdOnico, linoleico e Acredita-
se que esses acidos sejam necessarios para a sintese,
pelas caulas, de substdricias quimicas especiais, entre
as quais merecem mencdo as prostaglandinas, usadas
pelas celulas no controle de seu funcionamento in-
tern°. Sem os acidos graxos ndo-saturados, os ani-
mals sofrem de ulceracOes cutineas, alteracifies
mentais e . apresentam outras evid8ncias de debilida-
de celular generalizada. Se esses efeitos ocorreriam ou
OD no ser humano nab é sabido, visto que as neces-
sidades dieteticas dessas substancias sab tao pequenas
que nunca foi provado que urn ser humano estivesse
corn deficiencia delas.
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Requisitos Vitaminicos do Corpo

As vitaminas sdo compostos quimicos necessarios ape-
nas em quantidades diminutas pelo corpo, para o de-
sempenho de funclies especiais. Os requisitos diarios
de cada uma das vitaminas estdo apresentados no
Quadro 32-2 e as quantidades das vitaminas mais co-
muns, encontradas nos diversos tipos de alimentos
(exceto pela vitamina D, presente apenas no figado e
no leite irradiado), s -do mostradas no Quadro 32-3.
Em geral, a ingestdo de dieta balanceada prove as
quantidades adequadas de vitarninas. Ocasional-
mente, no entanto, uma anormalidade qualquer im-
pede a utilizacdo de uma das vitaminas; caso em que
pode ocorrer uma doenca carencial vitaminica, mes-
mo com use de dieta satisfatOria, nas condicties
normais.

As funcOes qui-micas precisas de muitas das vitami-
nas no corpo ainda sdo conhecidas apenas de, modo.
partial, mas pelos efeitos fisfolOgicos decorrentes por
sua falta na dieta, suas funOes podenr ser, pelo me-
nos, objeto de especulacties,\COmo se segue::

Vitamina A. A vitamins A e Usada.'pelos olhos
para a sintese do pigment° retiniano seriS1Vel a luz, a
rodopsina, bem comp dos pigmentOs unsiveis as co-
res, usados pelos bastonetes e pelos cones, na visab.
Isso foi discutido, em detalhe,i no , Cap:,14'..Por •;ititro
lado, a falta de vitarnina A prodUz falta do , dreschnen-
to de todos os tecidos .do-corpo e tambem, faz corn
que as estruturas epiteliais, tail-zorno.a-pele, a mucosa

Damascos 5.000
BrOcolis 4.000
Manteiga 3.500
Cenouras 6.000
Collards 8.000
Beterraba 9.000
ChicOria 15.000
Cotive 20.000
Ffgado 70.000
Folhas de mostarda 10.000
Batata-doce 3.000
AbObora 7.000
Espinafre 25.000

Cevada 0,450
Fepo 0,540
Trigo mouro 0,450
Feijffo fradinho 0,900
Gema de ovo 0,320
Trigo integral 0,585
Carne de porco 1,0
Came de carneiro 0,330
Carne de vaca 0,120
Ffgado 0,400
Paingo 0,700
Arroz marrom 0,370
Germe de trigo 2,0

Feijffo 0,30
Améndoas 0,50
Carne 0,20
Queijo 0,55
Galinha 0,30
Collards 0,25
Ovos 0,40
Carneiro 0,24
Ffgado 2,60
Leite 0,18
Amendoim 0,45
Porco 0,24
Grffos 0,10

Aspargos 45
Couve-de-bruxelas 95
Repollto 65
Manteiga 70
Couve-flor 82
Suco de limffo 53
Suco de laranja 45
Peixe 20
Beata 10
Carnes magras 5
Ffgado 25

Acido pantotenico
mg/100 g

Carnes 0,8
Ovos 1,4
Leite 0,3
Cereais 0,4
Frutas. 0,2
Vegetais 0,5

Piridoxina
mg/100 g

Acido fOlico
mg/100 g

0,1 0,15
0,02 0,90
0,13 0,005
0,05 0,10
0,05 0,05
0,15 0,08

* Modificado de W. H. Eddy e G. Dalldorf.



436 OS SISTEMAS DIGESTIVO E METABOLICO

cos neurOnios e nas bainhas de mielina das fibras ner-
vosas, muitas vezes resultando na destruicab das. celu-
las ou na irritacab e degenerago dos nervos perifóri-
cos. De modo muito frequente, as fibras dos nervos
perifericos ficam tab irritaveis que uma condicab cha-
mada de polineurite é o resultado, corn rnanifestacbes
de dor ,excruciante ao longo de todo o trajeto do ner-
vo.

No coracab, a deficiencia de tiamina diminui a for-
ca. muscular. 0 coracab fica muito dilatado e bombeia
corn forma muito reduzida, resultando em insuficién-
cia cardiaca congestiva.

No tubo digestivo, a deficiencia de tiamina produz
fraqueza do infisculo intestinal, secrecao diminufda
dos sucos digestivos e manutencab deficiente da mu-
cosa intestinal. Indigestab grave, constipacab, falta de
apetite e outros sintomas aparecem corn muita fre-
r

4Uma pessoa corn deficiencia de tiamina, corn neu-
rite, dilatacab do corag5o e sintomas gastrintestinais
ao mesmo tempo sofre de beriberi.

Niacina e Riboflavina — Pelagra. A niacina e a ri-
boflavina sffo utilizadas pelo corpo para formar, res-
pectivamente, a coenzima da deidrogenase e a flavo-
proteina: Antes, neste capitulo, foi destacado que es-
sas duas substancias desempenham furVes necessa-
rias na oxidago dos atomos de hidrogenio ap ps terem
sido removidos do acido pirtivico e de outros substra-
tos. Sem a niacina e sem a riboflavina, portanto, a
oxidacab dos alimentos flea deficiente e as celulas co-
mecam a receber quantidades diminufdas de energia.

A deficiencia de niacina causa, de modo especial, a
descoloracab da pele, que flea escurecida quando ex-
posta a luz solar. Junto corn isso, fraqueza muscular
grave, diarreia e uma ou mais psicoses podem ocorrer.
Esse é o quadro clinic° da condioo chamada de pe-
lagra.

A deficiencia de riboflavina nffo costuma produzir
quadros tab graves como a deficiencia de niacina, pois
existem outros tipos de flavoprotefnas que podem
rpali7ar nnacP CHIP. Plt
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que a protefna derivada da riboflavina, presentes no
corpo. N5o obstante, a deficiencia de riboflavina,
quando somada as deficiencias de niacina ou de tia-
mina, pode intensificar de muito os sintomas da pela-
gra e do beriberi. Resultado muito comum da defi-
ciencia da rib oflavina, quando ocorre isolada, d o apa-
recimento de pequenas feridas nos cantos da boca, o
que e chamado de queilose.

Vitamin B 1 2 e Acido FOlico — Anemia Pernicio-
sa. Essas duas substancias sab necessarias a medula
6ssea para a formacab dos glObulos vermelhos do san-
gue e sab tambem necessarias em todos outros tecidos
do corpo, para que tenham crescimento adequado.
Quando faltam, os glObulos vermelhos sab liberados
no sangue circulante em mimero muito reduzido e os
glObulos liberados s5o, em geral, maiores do que os
normais, malformados e muito frageis. Portanto, a
pessoa desenvolve anemia muito grave, chamada de
anemia perniciosa.

Ao se estudar a medula . Ossea, verifica-se que os no-
vos glObulos vermelhos que estab sendo formados
possuem estruturas anormais, raz5o pela qual fica cla-
m por .que a vitamina B 12 e o acido fOlico s5o neces-
sarios para a fonnacab dos elementos estruturais das
cOlulas. Contudo, a falta dessas vitaminas nab influen-
cia a formacab da hemoglobina.

Os glObulos vermelhos sab afetados de modo mais
intenso do que as demais celulas pela falta dessas duas
substancias, pelo fato de serem produzidos muito
mais rapidamente do que as outras. Isso é confirmado
pelo fato de que as celulas cancerosas, tambdm pro-
duzidas corn grande rapidez, nab conseguem se repro-
duzir na ausdncia dessas duas vitaminas. Na verdade, a
reducab proposital dessas duas vitaminas pode ser uti-
lizada como metodo para retardar o crescimento da
maioria dos canceres.

Vitaminas do Complexo B de Menor Importän-
cia. Durante cerca dos primeiros vinte anos apes a
identificac5o do beriberi como doenca nutricional,
acreditou-se que o extrato vitamfnico usado no trata-
mento dessa condicao contivesse apenas uma outra vi-
tamina, que foi chamada de vitamina B. Posterior-
mente, muitas vitaminas diferentes foram extrafdas
desse extrato e passaram a ser conhecidas como vita-
minas do complexo B. As vitaminas que fazem parte
desse complexo sab a tiamina (vitamina B 1 ), a rib ofla-
vina (vitamina B2), a niacina, a vitamina B 1 2, o acido
fOlico, a piridoxina, o acido pantoténico, a biotina, o
inositol, a colina e o acido paraminobenthico. As fun-.
toes de alguns desses membros menos conhecidos do
complexo B nffo sa-

t• bem conhecidas, mas algumas
das func -oes da piridoxina e do acido pantotenico,
dois dos mais importantes deles, sab as seguintes:

Piridoxina. A piridoxina é necessaria para a
sIntese de varios aminoacidos e, talvez, de outros
compostos. A falta dietetica dessa vitamina pode cau-
sar dermatite, retardo do crescimento, anemia, dife-
rentes tipos de sintomas mentais e distUrbios gastrin-
tPctinaie — -

intestinal e o epitelio germinativo dos ovarios e dos
testiculos, fiquem muito queratinizados, ou cornia-
ceos. Esses efeitos produzem a descamacab da pele,
insuficiencia de crescimento dos animais jovens, in-
fertilidade e, ate mesmo, endurecimento da cornea,
corn ocorrencia ocasional de opacidade corneana e de
cegueira.

Tiamina — Beriberi. A tiamina forma, nas celu-
las, um composto chamado de pirofosfato de tiamina,
que é parte de uma decarboxilase que remove o gas
carbbnico do acido piruvco e de outras substancias.
Sem a tiamina, os processos oxidativos para a metabo-
lizacab, em especial, dos carboidratos, fica deficiente,
o que causa praticamente, todos os tipos de anormali-
dade no corpo. De modo especial, afeta as fimcdes do
sistema nervoso, do coracab e do sistema gastrintes-
tinal.

A falta de tiamina provoca alteracOes patologicas
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to rara no ser humano e quase que nunca ocorre sem
a deficiencia simultânea de outras vitaminas do corn-
plexo B.

Acido pantotenico. 0 acid° pantoténico é usado
no corpo para a formago de uma substancia especial,
chamada de coenzima A, que catalisa a acetilacab de
muitas sub stancias nas celulas. Por exemplo, etapas de
acetilaca-o sa-o necessarias para a oxidago de quase
todos os alimentos, incluindo o acid° pirdvico deriva-
do da glicose, o acid° acetic° das gorduras e os ami-
noacidos desaminados das protelnas. Por conseguinte,
quase nenhum metabolismo energetic° pode ocorrer
no corpo, quando ha ausencia do acid° pantotenico.

A deficiencia de acid° pantoténico nunca foi de-
monstrada no ser humano, visto que essa substancia
existe em praticamente todos os alimentos da dieta.
Nos animais, essa deficiencia , pode ser produzida por
m, k artificiais e seus resultados sat, o retardo do
crescimento, infertilidade, embranquecimento dos ca-
belos, dermatite, degenerago gorda do figado e mui-
tos outros efeitos. Todos eles testemunham sobre a
importancia do acido pantotenico para o metabolis-
mo do corpo.

Acido AscOrbico (Vitamina C) — Escorbuto. A
principal funcab do acid° ascOrbico é a de manter a
normalidade das substancias intercelulares em todo o
corpo. Essas incluem as fibras do tecido conjuntivo
que mantem as celulas unidas, o cimento intercelular
entre as celulas, a matriz &sea, a dentina dos dentes,
e outras sub stancias excretadas pelas celulas para os
espacos intercelulares.

A deficiencia de acid° ascOrbico na dieta produz
incapacidade de cicatrizago de ferimentos, devido a
nab produgo de novas fibras e de novo cimento in-
te que naO sao mais depositados. Por outro la-
dojaz corn que os ossos parem de crescer e, de igual
modo, os vasos sangiiineos ficam tati frageis que san-
gram ao menor contato. Em resumo, a falta de vitami-
na C produz a perda da integridade de muitos dos te-
cidos .do corpo e - o quadro resultante, caracterizado,
de modo especial, pelo sangramento das gengivas,
manchas hemorragicas por baixo da pele e muitas
anormalidades internas, constitui a doenca chamada
de escorbuto.

Vitamina D — Raquitismo. A vitamina D promo-
ve a absorca-o de calcio pelo tubo digestivo. Sem as
quantidades adequadas de vitamina D, os ossos ficam
descalcificados, um processo chamado de raquitismo e,
nos casos mais graves de deficiencia de vitamina D, o
teor de calcio iOnico no sangue fica tao reduzido que
ocorre a tetania muscular. Todos esses efeitos da vita-
mina D serab discutidos em relago ao metabolismo
do calcio e o hormOnio paratiroidiano, no Cap. 36.

Vitamina E. Em animais inferiores, a falta da vi-
tamina E pode causar a degenerack, do epitelio ger-
minativo masculino, provocando a esterilidade; no se-
xo feminino, pode produzir a reabioreffo de um feto,
mesmo apOs ter ocorrido a concepgo. Por essas - ra-

Requisitos Minerais do Corpo

O Quadro 32-4 contem as quantidades dos diferentes
minerais e de varias outras sUbstancias no corpo e o
Quadro 32-5 apresenta os requisitos diarios de :mine-
rais. Alguns desses minerais ja foram di§cutidOs em
relago a outros aspectos . da . 'fisiologia Humana: Por
exemplo, o sOditi; o cloreto e o calcio sao os consti-
tuintes principais do liquido extracelular, enquanto o
potassio, o fosfato e o magnesio sffo Os constituintes
principais do liquido intracelular. Esses minerals sao
responsaveis pelo desenvolvimento de potericiais el&
tricos na membrana celular e para a manutencao ade-
quada do equilthrio-osmOtico apropriado entre os 11-
quidos extra e intracelular: Alem disso, o calcio e o
fosfato sao os principais constituintes do osso, e o
fosfato forma grande mimero de compostos
cos diferentes, usados em milhares de nineties no in-
terior de todas as celulas, algumas das quais foram dis-
cutidas antes neste capitulo. Os minerais restantes,
que merecem destaque, sac) o ferro, o iodo, o cobalto,
o cobre, o zinco e o fluor.

Ferro. Cerca de dois tereos de todo o ferro do
corpo estaO na hemoglobina do sangue; a maior parte
do terco restante esta depositado no figado, sob a for-
ma de ferritina. 0 ferro da ferritina pode ser mobiliza-
do, quando necessario, e carreado no sangue para a
medula Ossea, onde é usado para formar hemoglobina.

0 ferro tambem esta presente em algumas das en-
zimas celulares — em especial, nos citocromos. Por-
tanto, tuna segunda funcffo do ferro é ajudar na oxi-
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zties, a vitamina E tern sido, algumas vezes, chamada
de vitamina antiesterilidade. A falta grave dessa vita-
mina em animais tambem pode causar degeneracn
muscular e paralisia.

Acredita-se que a vitamina E atue pela prevencaO
da oxidacffo dos acidos graxos naO-saturados nas celu-
las. Na ausencia da vitamina E, a falta de quantidades
adequadas desses acidos graxos nao-saturados promo-
ve a estrutura e a fungo anormais de organelas celu-
lares tais como as mitocOndrias, os lisossomas e, ate
mesmo, a membrana celular.

Vitamina K. A vitamina K é necessaria para a
formago da protrombina, e de varios outros fatores
da coagulacaO sanguinea, pelo' figado. Como resulta-
do, a deficiencia da vitamina K reduz a coagulabilida-
de do sangue, de modo que ocorre sangramento ex-
cessivo. Esse assunto discutido, 'em grande deta-
lhe, no Cap. 26. A vitamina K, em termos usuais, 1.46
esta presente em grandes quantidades na dieta: Contu-
do, a pessoa normal nab sofre de deficiencia de vita-
mina K, visto que grande quantidade dessa substancia
e sintetizada por bacterias do colon e ‘abscirvida.- Se as
bacterias do colon sffo, deStruidas pela adrninistraen
de antibioticos, a deficiencia (la vitamina K aparece
dentro de poucos dias.
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Quadro 32-4. Composicdo hem Gramas) de um
Homem de 70 kg

Agua 41.400 Mg 21.
Gordura 12.600 Cl 85
Proteina 12.600 670
Carboidrato 300 S 112
Na 63 Fe 3
K 150 I 0,014

Ca 1.160

dna-a dos alimentos no interior das cOlulas dos teci-
dos.

Iodo. 0 iodo é usado pela tireOide para a sintese
da tiroxina, urn hormOnio que aumenta a intensidade
do metabolism° corporal. As funcOes da tiroxina e
(— a spina° corn o metabolism° do iodo sera-o discuti-

,, a Cap. 34
Cobre e Cobalto. 0 cobre e o cobalto afetam a

farrnago dos glaulos vermelhos. 0 cobre., por algum
1110catlismo ainda nal) cothecido, favorece a catalisa-
gO„da sintese da hemoglobina. Apenas muito rara-
mente ocorre deficiencia de cobre, de modo que qua
se nunca pode ser causa da deficiencia da hemoglobi.7
na. O cobalto é elemento essencial da vitamina B 12 e,
por isso, a essencial para a maturago dos globulos
vermelhos. Quando waste cobalto em excesso na die-
ta, sob formas outras que a vitamina B 1 2, a medula
Osseo., por raz6es desconhecidas, produz ninnero
to aumentado de glObulos vermelhos, que causa a
policitemia.

.0 zinco é parte da estrutura da , enzima
anidrase carbOnica, presente em muitos territOrios do
carpo, em . especial, nos glObulos vermelhos e no epi-
f --?; dos tubulos renais. Essa enzima catalisa a reacao
entre 6, gas ca.rbOnico e a agua, para formar acido car-
bOnico e, tambem catalisa a mesma renal) no sentido
oposto.. . Faz corn que o gas carbOnico reaja corn a
agua. cerca de 210 vezes mais rapidamente do que
ocorreria em sua ausencia, o que permite que o san-
gue possa transportar gas carbOnico corn muito maior
facilidade do que sena possfvel, em casos de falta des-
sa enzima.

Nos tirbulos renais, a anidrase carb Onica catalisa as
reacOes que produzem a secrego do fon hidrogenio
para o liquid° tubular, o que ajuda na regulago do
equilthrio acido-basico dos liquidos corporais.

Quadro 32-5. Requisitos Didrios de Minerais

Na 1,0 g I 250,0 tig
K 2,5 g Mg desconhecida
Cl 2,5 g Co tragos
Ca 1,0 g Cu tragos
PO4 1,5 g Zn tracos
Fe 12,0 g F tragos

Alem de ser utilizado na anidrase carbOnica, o zin-
co tambem é componente de muitas outras enzimas,
inclusive, em especial, de muitas das peptidases que
sao necessarias para a digestffo das proteInas nos intes-
tinos.

Fluor. 0 fluor na dieta protege contra as caries
dentarias. Nao faz corn que os dentes fiquem mais
fortes, mas acredita-se -que inative as secrepies bacte-
rianas que podem causar as lesöes dentärias. Apenas
urn pequeno taco, na agua potavel dada para. beber a
uma crianca em crescimento, produz, usualmente,
grau muito elevado de protego contra as caries den-
tarias por toda a vida, razio pela qual os reservatOrios
que abastecem as cidades sa-o, atualmeirte, fluoreta-
dos.

REGULACAO DA INGESTAO
DE ALIMENTOS

A ingest -So dos alimentos.e regulada pelas sensacOes
de fome e de apetite. Fome significa desejo ou neces-
sidade de alimento, enquanto o termo apetite é usa-
do, muitas vezes, corn o Mesmo sentido de fome, ex-
ceto por definir urn desejo por urn tipo especifico de
alimento, e naa por alimentos em geral.

0 termo saciedade define o oposto da fome, urn
sentimento de realizaeSo completa na busca por ali-
mento. A saciedade o resultado de uma refeigo sa-
tiSfatOria.

Centros Neurais para a Regulacao da Ingestdo de
Alimento. A estirnulac-46 do hipotalamo lateral faz
corn que urn animal coma vorazmente, enquanto que
a estfintilago dos nucleos mediais do hipotalamo,
produz saciedade completa, mesmo em presenca de
alimento muito apetitoso. Como resultado, podemos
chamar o hipotalamo lateral de centro da fome ou
centro da alimentacdo, enquanto o hipotalamo medial
pode ser chamado de centro da saciedade.

Alóm dos centros hipotalarnicos, entretanto, varios
outros centros conscientes do cortex cerebral e partes
dos nucleos amigdaloides tambem participam da regu-
Ina-a da ingestd6 do alimento — nao tanto na regula-

da quantidade total do alimento que é ingerida,
mas na escoiha de tipos especfficos de alimento.
nessas areas que ficam armazenadas as memOrias de
alimentos agradaveis ou desagradaveis que ja foram in-
geridos antes, e essas memOrias ajustarn o apetite para
esses alimentos de acordo corn elas.

Regulaea-o da Ingestdo de Alimento a Curto e a
Longo Prazo. Existem dois tipos inteiramente dife-
rentes de regulaca-o da ingestao de alimento, chama-
dos, respectivamente, de "regulacab a longo prazo" e
de "regulacSo a curto prazo".

A regulacdo a longo prazo significa a regulaca-o da
ingestSo de alimento em relack a quantidade dos de-
p6sitos nutritivos do corpo. Por exemplo, uma pessoa
que tenha sido mal alimentada por varias semanas sen-
te fome intensificada ate que seus depOsitos nutritivos
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normais tenham sido repostos. De modo inverso, urn
animal que tenha sido aumentado a forca ate que te-
nha seu peso muito aumentado, quase que nab senti-
rá fome, uma condicffo que pode perdurar por vdrias
semanas, ate que seu peso retorne ao normal.

0 mecanismo preciso pelo qual os depOsitos nutri-
tivos afetam a fome ne° é conhecido, embora seja
muito claro que a reduce:0 do teor de glicose nos li-
quidos corporais que, usualmente, acompanha a dimi-
nuicao dos outros depOsitos nutritivos do corpo, au-
menta a fome da pessoa. Quantidades diminuidas dos
aminoacidos e de acidos graxos nos liquidos corpo-
rais parecem ter o mesmo efeito, dessa forma contro-
lando o grau da fome.

A regulactio a curto prazo significa a regulacao da
ingesteb de alimento em relago a quantidade de ali-
mento que pode ser, processado pelo tubo digestivo,
ern determinado period° de tempo. Por exemplo, se
nia pessoa come demais, ela pode produzir tal sobre-

carga de seu tubo digestivo que pode ficar doente ape-
nas por essa causa. Portanto, durante o processo de
ingesao de alimento — o ato de corner — dois meca-
nismos principais impedem o excesso alimentar. Es-
ses mecanismos se° (1) "medida" do alimento confor-
me passa pela boca e (2) reflexos desencadeados pela
distense0 da parte superior do tubo digestivo. A medi-
da do alimento significa que os receptores sensoriais
na boca e na faringe detectam a quantidade de masti-
gag°, de salivago, de deglutice° e de gustageO, e por
meio disso quantificam a quantidade do alimento que
passa pela boca. De algum modo, que ainda nab e
compreendido, essa informacffo sobe ate o centro hi-
potaldmico da alimentacffo e o inibe, por urn period°
de 30 minutos a uma hora, mas nao mais que isso. De
igual modo, conforme o alimento enche o estomago e
^ ,ktras regides superiores do tubo digestivo, impulsos

viscerais, desencadeados, em sua maior par-
te, pela distense0 visceral, sffo transmitidos ao centro
da alimentace° e o inibe. Desse modo, o enchimento
excessivo do tubo digestivo é impedido ate que o .ali-
ments que ja esti em seu interior possa ser digerido.

Obesidade

Muitos casos de obesidade sffo provocados, simples-
mente, pelo comer em excesso, como resultado de
maus habitos alimentares. Por exemplo, muitas pes-
soas ingerem trés refeicOes por dia, por razties de ha-
bits e net) por sentirem fome na hora da refeigo.

Outros casos de obesidade resultam de desequil 1-
brio herdado entre os centros da fome e da saciedade
no hipotalamo. Por exemplo, quando uma pessoa ex-
cessivamente obesa forca a si mesmo para fazer dieta,
ate que seu peso corporal caia para muito abaixo de
seu peso de obeso, ele passa a sofrer de fome voraz e,
caso deixado entregue a seus prOprios cuidados, logo
recuperard seu peso, voltando quase que exatamente a
seu peso de obeso. Uma vez que tenha atingido esse
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sua fome volta a ser, em termos essenciais, qua- '
se que a mesma de uma pessoa normal. Dal para dian-
te, ele come o suficiente para Hunter seu peso, ao
contrario de corner para aumenta-lo. Isso a analog() ao
ajuste do termostato de uma casa em valor muito a-
to. Em outras palavras, o "fomestato" a ajustado em
valor mais alto nessas pessoas do que em outras, o que
faz com que a pessoa coma demais ate ficar obesa.

Fome CrOnica (Desnutricao)

Durante a fome creinica, em termos fundamentais, to-
do o carboidrato armazenado no corpo, que represen-
ta cerca de 300 g de glicogenio no figado e nos mils-
culos, é esgotado nas primeiras 12 a 24 horas. Dai por
diante, a pessoa sobrevive em funce0 de seus deposi-
tos de gordura e, finalmente, tambem nos de protef-
na. Durante as primeiras 2 a 4 semanas, quase que to-
da a energia usada pelo corpo a derivada das gorduras
armazenadas. Mas, eventualniente, mesmo esses de-
pOsitos ficam esgotados, de modo que as proteinas
tern de ser usadas. Muitos dos tecidos podem ceder
ate metade de suas proteinas antes que ocorra a mor-
te celular. Como resultado, por period° de alguns dias
a poucas semanas, o corpo pode .obter energia de suas
proteinas. Mas, finalmente, ocorre morte porque as
proteinas sab os elementos quimicos necessarios para
a realizagffo da funcao celular. Geralmente, isso acon-
tece de 4 a 7 semanas apOsAllicticio da fome crOnica.

TEMAS PARA ESTU DO

1. De as raz5es por que o trifosfato de adenosina a tdo im-
portante para o metabolismo celular.

2. Explique como os carboidratos e as gorduras sdo utiliza-
dos na formagdo do trifosfato de adenosina.

3. Explique o papel do fosfato de creatina no metabolismo
celular.

4. Quais a) os equivalentes energeticos (em Calorias/grama)
dos carboidratos, das gorduras e das proteinas?

5. Quais sdo os requisitos energeticos diarios (em Calorias)
pan o repouso e para a atividade?

6. Quais sdo os requisitos dgrios em gorduras e em protei-
nas? .

7. Quais sdo os efeitos das deficiencias de cada uma das di-
ferentes vitaminas?

8. Reveja os diversos requisitos em minerais do corpo huma-
no e de a tuned.° de cada um desses minerais.

9. Explique os mecanismos e as diferencas entre os sistemas
de regulagdo da ingesdo de aliments a longo e a curto
prazos.
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33
Temperatura Corporal e

Regulacdo Termica

Resumo

0 metabolismo corporal é expresslo da intensidade (ou da velocidade) corn que a energia
esta sendo liberada pelo metabolismo dos nutrientes em todo o corpo. Sob condioes de
estrito repouso, seu valor e de 60 a 70 Calorias por hora, o que a chamado de metabolis-
mo basal Entretanto, pode ter valor ate 20 vezes maior que esse, durante o exercicio
acentuado, que aumenta o metabolismo de forma mais intensa que qualquer outro tipo
de estimulo. Outros fatores podem aumentar o metabolism°, emboia -cbrn intensida
de bem menor, incluem: (1) a estirnulaelio simpatica, que o aumenta de duas vezes; (2) o.
efeito do hormbnio tiroidiano sobre o metabolism° celular, que o aumenta de cerca de
duas vezes; e (3) a febre, que o aumenta de cerca de duas vezes para cada elevacab de 8°C
da temperatura corporal.

Exceto em condiOes muito especiais, toda a energia liberada dos nutrientes do corpo é
transfonnada, eventualmente, em calor. Mesmo a maior parte da energia que promove a
contracao muscular é . transformada'em calor, em funcao do atrito das articulaoes, da vis-
cosidade do movimento do prOprio mdsculo etc. E esse calor que mäntem o corpo ague-
cid o.

A temperatura corporal é controlada, de modo muito preciso,-por equilibrio entre a in-
tensidade da perda de calor e a intensidade da produello de calor. 0 calor é perdido por
trés meios: (1) por radiactio, (2) por conduedo para o ar e para os objetos solidos, e (3)
por evaporaedo da agua pelos pulmaes e pela pele, especialmente quando a pessoa sua.

Centros nervosos no hipotdlamo, chamados de termostato hipotalamico, controlam a
temperatura corporal pela regulago, tanto da perda como da producao de calor. Quando
a temperatura corporal aumenta acima da temperatura normal de 37°C, aintensidade da
perda de calor fica maior que a intensidade da producao de calor. De modo inverso, a
temperaturas abaixo desse normal, o termostato hipotalamico reduz a perda de calor e au-
menta a produc go de calor.

A perda de calor é regulada por (1) pelo controle do fluxo ,sanglizneo na pele, que, por
sua vez, controla a intensidade com que, o calor é transferido da parte central, profunda,
do corpo para a sua superficie, e'(2) pelo controle da sudorese, que, por sua vez, controla
a intensidade da evaporacEo pela pele. A produgo de calor é regulada pela (1) estimulo-

simpatica em todo o corpo, o que aumenta o metabolismo celular, por (2) aumento
do tbnus muscular e pela produecio de calafrios, ambos aumentando de muito a intensida-
de da produgo de calor pelos milsculos e, durante periodos prolongados de tempo, por
(3) pelo controle da secreedo do hormOnio tiroidiano, o que aumenta a intensidade de
metabolismo em todas as celulas do corpo.

0 termo febre define urn estado em que a temperatura corporal esti aumentada acima
dos limites da variago normal. Geralmente, ocorre quando ha liberaga° para o sangue de
proteinas ou de polissacaridios anormais, por exemplo, quantidade tao pequena quanto
1/1.000 g de polissacaridios derivados de determinadas bacterias pode produzir febre
bem intensa. Esses polissacaridios ou proteinas anormais produzem o reajuste do termos-
tato hipotalamico, fazendo-o regular a temperatura corporal em valor mais alto que o
normal.
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Experimentos tem demonstrado que a febre ajuda o corpo a resistir aos efeitos devasta-
dores de muitas doencas infecciosas.

PRODUCAO DE CALOR NO CORPO

Metabolismo. No capitulo precedente, foi nota-
do que, em termos fundamentais, toda a energia libe-
rada dos alimentos é transformada, eventualmente,
em calor. Como resultado, a intensidade da producaO
de calor pelo corpo 6 uma medida da intensidade (ou
velocidade) corn que a energia 6 liberada dos alimen-
tos. Lsso 6 chamado de metabolism°.

Esse metabolismo 6 expresso em Calorias, que é a
mesma unidade utilizada para definir a quantidade de
energia que esti contida nos alimentos. Quando urn
in

_

dividuo normal esta em condigOes de repouso abso-,
}o, seu metabolismo pode ser ta° baixo quanto 60

a 70 Calorias/hora. Por outro lado, pode atingir ate
1.000 a 2.000 ,Calorias/hora por alguns minutos de ca-
da vez, ou de 200 a 300 Calorias/hora por \Tarim ho-
ras, de cada vez.

Fatores que Modificam o Metabolismo

Qualquer fator que aumente a intensidade corn que a
energia 6 liberada dos alimentos (ou, ern outras pala-
vras, sua velocidade) tambOm aumenta o metabolis-
mo. Entre esses fatores, alguns dos mais importantes
sab os seguintes:

Exercicio. 0 exercicio e, talvez, o mais potente
estimulo para o aumento do metabolismo. Quando os
nnisculos contraem, uma quantidade enorrne de tri-

)fato de adenosina (ATP) 6 degradada a difosfato
ne adenosina (ADP) nas celulas musculares, o que
promove o aumento da intensidade corn que ocorre a
oxidacao dos alimentos. Durante o exercicio muito
extenuante, que dura por apenas urn momento ou
dois, a intensidade do metabolismo pode atingir, na
verdade, valores de ate 40 vezes o de repouso.

Efeito da Estimulacdo Simpatica e da Norepinefri-
na sobre o Metabolismo. Quando o sisterna nervoso
simpatico 6 estimulado, a norepinefrina 6 diretamente
liberada, das, terminagOes nervosas simpaticas, nos te-
cidos. Por outro lado, grandes quantidades desse hor-
mOnio e de epinefrina sab liberadas no sangue pela
medula supra-renal. Esses dois hormbnios exercem
efeito direto sobre todas as celulas, aumentando seu
metabolismo. Essas substancias aumentam a degrada-
go- do glicogenio em glicose e tambem aumentam a
intensidade de algumas das reacOes enzimaticas que
promovem a oxidacaO dos alimentos.

A estimulacaO simpatica intensa pode aumentar a
intensidade do metabolismo em ate 100%, mas else
aumento do metabolismo so perdura por alguns mi-
nutos, apOs a cessagaO dessa èstimulacaO. Pelo contro-
le da atividade simpatica, o sistema nervoso central

possui meio para regular as intensidades da atividade
de todas as celulas do corpo, aumentando-a quando
necessario, e diminuindo-a, quando rap mais houver
necessidade.

Efeito do HormOnio Tiroidiano sobre o Metabolis-
mo. 0 hormbnio tirbidiano exerce efeito sobre to-
das as celulas do corpo que a semelhante ao da nore-
pinefrina e ao da epinefrina, exceto pelo fato de que
o hormOnio tiroidiano leva varios dias ate atingir seu.
valor maxim° e continua a atuar por period° de 4 a 8
semanas apOs sua liberago pela tireOide, ao invés de
por apenas alguns minutos. 0 hormOnio tiroidiano,
quando secretado em grandes doses, pode — como a
norepinefrina e a epinefrina — aumentar a intensidade
do metabolismo em ate 100%. Por outro lado, a falta
completa de secrecaO pelaglandula tireoide faz coin
que essa intensidade do metabolismo caia ate 50% do
normal. Em outras palavras, a variago total do efeito
do hormOnio tiroidiano, desde o minim de sua falta
total ate sua secrego muito excessiva, pode aumentar.
a intensidade do metabolismo de quatro vezes.

0 mecanisnio pfecisö da ago do hormOnio tiroi-
diano sobre` o metaboliSinotelular ainda-nab 6 conhe-
Cid°, mas Babe-se tine aumenta concentracaO da
maioria das enzimas o que poderia explicar
seu efeito metabOlico. As aglies dos hormOnios tiroi-
dianos sea) discutidas ern, mais detalhe no capitulo
seguinte.

A maioria dos outros hormOnios endOcrinos, akin
da norepinefrina, da epinefrina e da tiroxina, exercem
efeitos de pouca monta sobre o metabolismo .global,
embora a insulina, secretada pelo pancreas, ' o hormO-
nio do crescimento, secretado pela gldndula hipOfise
anterior, a testosterona, secretada pelo testiculo e os
hormOnios do cortex supra-renal possarn todos au-
mentar a intensidade do metabolismo em geral de 5
a 15%.

Efeito da Temperatura Corporal sobre o Metabo-
lismo. Quanto mais elevada for a temperatura de
urn meio quimicamente reativo, mais rapidamente
ocorrer-do suas reacOes quimicas. Esse efeito tambern
6 observado nas reacOes quimicas que se passam no
interior das celulas do corpo. Cada grau Celsius de au-
mento na temperatura aumenta a intensidade do me-
tabolismo em cerca de 10%. Por conseguinte, em pes-
soa corn febre muito alta, a intensidade do metabolis-
mo pode ser o dobro da normal, como efeito da pro-
pria febre.

Ago Dindrnico-Especifica dos Alimentos e o Me-
tabolismo. ApOs uma refeigo, o metabolismo, em
geral, aumenta e permanece elevado por period° va-
riavel, de 2 a 10 horas. Em geral, uma refeigo con-
tendo grandes quantidades de carboidratos e de gor-
duras aumenta o metabolismo de apenas 4 a 5%. Ao
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contrario, a refeicao que contiver grande teor de pro-
telna pode aumentar o metabolismo em ate 30%. Es-
se efeito é chamado de acifo diniimico-especifica dos
alimentos.

Acredita-se que a ago dindmico-especifica dos ali-
mentos seja causada, pelo menos em parte, pelo maior
metabolismo que a necessario para a digest-So, para a
absorcao e para a assimilacao dos alimentos. Mas,
alem desse efeito, as protefnas provavelmente aumen-
tam a intensidade desse efeito devido ao efeito esti-
mulador direto de alguns dos aminoacidos e.de outros
produtos da degradacab das protefnas.

Metabolismo Basal

Devido aos muitos e diferentes fatores que podem
safetar o metabolismo, 6 extremamente diffcil a corn-
,Aracao entre as intensidades do metabolismo entre
pessoas distintas. Para que essa comparacao seja
da, a necessario que a intensidade da utilizacao da
energia de uma pessoa seja medida enquanto estiver
no estado basal. Isso quer diner que (1.) ela nab deve
estar se exercitando nem se exercitou por period° mi-
fifth° de 30 minutos a 1 hora; (2) esta em cornpletd
repouso mental, de modo que seu sistema nervoso
simpatico nao esteja, sendo estimulado por esse fator;
(3) a temperatura do ar deve estar na faixa de confor-
to, de modo que seu sistema nervoso simpatico tam-
bem nab seja influenciado por essa causa; (4) nao de-
ve ter ingerido qualquer aliment° nas 12 horas que
precedem o exame, o que evita a acao dinamico-espe-
cifica sobre seu metabolismo; e (5) sua temperatura
corporal deve estar normal, o que evita o efeito esti-
mulante da febre sobre o metabolismo.

Nessas condicties basais, a maioria dos fatores que
iliodificam a intensidade do metabolismo esta contro-
lada, mas esse estado basal nao remove o efeito do
horrnbnio tiroidiano, que 6 secretado de modo con-
tinuo. Por conseguinte, o metabolismo basal, em sua
essOncia, a determinado por dois fatores principais.
Primeiro, as intensidades intrinsecas das reacOes qui-
micas (ou suas velocidades, tambem intrinsecas) e, se-
gundo, a quantidade de hormbnio tiroidiano que atua
sobre as celulas. Visto que a intensidade (ou velocida-
de) intrinseca da atividade celular a relativamente
constante, mesmo entre pessoas distintas, um valor
anormal do metabolismo, basal é causado, na maioria
das vezes, por anormalidade da secrecao do horm-Onio
da tireOide. Por essa razao, o metabolismo basal 6,
muitas vezes, medido para uma avaliacao do grau de
atividade tiroidiana.

METODOS DE MEDIDA DO
METABOLISMO BASAL

Metodo Direto para Medida do Metabolism° Ba-
sal. Levando-se em conta que o metabolismo basal
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6, na realidade, uma medida da producao de calor pe-
lo corpo, seu valor pode ser determinado pela medida
do calor perdido pelo corpo em deferminado periodo
de tempo. Para esse fun, a pessoa 6 colocada no inte-
rior de uma grande Camara — o calorimetro human°.
Essa camara a resfriada por meio de fluxo continuo
de agua por meio de sistema de radiador. 0 calor pro-
duzido pelo corpo 6 captado por esse sistema de res-
friamento e medido por sistema ffsico apropriado. Es-
se 6 o chamado metodo direto de medida do metabo-
lismo basal por medir, diretamente, a producao de ca-
lor. Obviamente, 6 urn metodo bastante complicado,
mas tern sido de grande valia em muitos estu.dos expe-
rimentais.

Metodo Indireto para Medida do Metabolismo Ba-
sal. Urn metodo indireto para a medida do metabo,
lismo basal depende da quantidade de oxigenio que 6
consumido durante:certo period° de tempo. A partir
desse valor, a intensidade da liberacao de energia pode
ser calculada.

A quantidade de energia que 6 liberada quando
litro de oxigenio a queimado corn carboidratos 6 de
5,05 Calor*. Quando a mesma quantidade:de oxige-
nio a quehnada com gorduras, a quantidade de ever-
gia liberada 6 de 4,70 Cabanas e, caso esse litro de cod-
genio seja queimado com proteirm,,a quantidade de
energia liberada e da ordem de 4,60 Calórias. Por es-
sei valores, a obvio que cada vez que 6 consumido (is-
to 6, quelinado) um litro de oxigenio, quase que, as
mesmas quantidades de ,energia sac) liberadas, inde-
pendentemente do tipci -&-Vimento que esta sendo
usado, como fonte de energia. Portanto, 6 razoavel
que se use uma media desses valores — 4,825 Calorias

como a quantidade de energy que 6 liberada no
corpo quando a consumido urn litro de oxigenio . Ao
se valvular o valor do metabolismo basal pelo metodo

eindireto, quando se usa esse valor, o rsultado calcula-
do nao tern erro maior que 4%, mesmo quando Urn

grande excesso de urn tipo de aliment° ou de outro
esta, sendo usado para mutter o metabolismo e 4%

muito menor que o prOprio• ergo de medida.
to, para a determinago da quantidade de energia que
esta sendo gerada no corpo, precisa-se apenas a medi-
da da quantidade de oxigenio sendo usada. Isso e con
seguido pelo use de um respirOmetro.

Respirtnnetro. A Fig. 33-1 mostra urn respirat&
rio. A pessoa respira por meio de urn bocal, Corn seu
nariz tampado, e o ar que entra e que sai de seus pul-
m6es vem e vai para Urn tambor invertido, cheio de
gas, que flutua em camara cheia de agua. 0 gas conti-
do nesse respirOmetro 6 o oxigenio puro, que circula
daf para os pulmOos e retorna. 0 oxigenio é gradual-.
mente absorvido pelo sangue e, em seu lugar, 6 expi-
rado gas carbOnico. A cal sodada no respirOmetro
ab sorve esse gas carb Onico, por reacao qu imica , re ti-
rando-o, como resultado, da mistura respiratOria. 0
efeito final 6, portanto, o de perda continua de oxi-
genio do respirOmetro. Essa perda fan corn que o tam-
bor. mergulhe progressivamente na camara corn agua.
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Figura. 33-1. Urn respirametro, para a
medida do consumo de oxigénio.

Urn registrador mede esse declinio, que é expresso
da intensidade (ou velocidade) da utilizacab de oxi-
génio.

Metodo de Expressao do Metabolismo Basal. 0
metabolismo basal e, em geral, expresso em termos de
Calorias por metro quadrado de superficie corporal
por hora. A razffo para essa expressa° em fungo da
superficie corporal e a de, permitir comparac6es entre
pessoas corn tamanhos diferentes. Estudos experimen-
tais tern demonstrado que o metabolismo basal varia
entre pessoas normais aproximadamente na propor
cab entre suas superficies corporais e nao na propor-
cab entre seus pesos. Assim, alguem que pese 90,5 kg
(200 Libras) nao tern metabolismo'' basal corn o dobro
do valor do da pessoa que pese apenas 45,3 kg (100 li-
bras), mas apenas 30% major. A area de sua superficie

bem, 30% maior.
Um exemplo de calculo para o metabolismo basal

pode ser o sevinte: caleulou-se que uma pessoa con-
some 1,8 litro de oxigenio em 6 minutos. Por conse-
guinte, em 1 hora, ele tera consumido 18 litros de
codgenio e seu metabolismo basal total para esse pe-
riodo seria de 18 vezes 4,825, ou seja, 86,85 Calorias/
hora. Para exprimir esse valor em termos de Calorias/
m 2 /hora, usam-se as curvas da Fig. 33-2A, onde estao
correlacionados os valores da superficie corporal (em
metros quadrados), em funcab do peso e da altura. Se
a pessoa pesa 70 kg e .sua altura é de 1,8 metro (180
cm), a area de sua superficie é de 1,9 m 2 . Portanto,
seu metabolismo basal é 86,86 Calorias/hora, dividi-
das por 1,9, isto 6, 45,7 Calorias/m2/hora.

0 metabolismo basal 6, muitas vezes, expresso em
termos de sua diferenca percentual do valor normal.
Para esse fim, usa-se a relacab mostrada na Fig. 33-2B,
onde aparecem os valores normais para pessoas dos
sexos masculino e feminino, em diferentes idades. Se
o paciente for urn rapaz de 18 anos, seu metabolismo
basal é de 40 Calorias/m 2 /hora. Contudo, o valor me-
dido é 5,7 Calorias maior que esse normal, isto 6, 14%
acima do normal. Seu metabolismo basal ent-

g
o e dito

ser +14. Caso seu metabolismo_basal fosse 25% menor
que o normal, isso seria expresso como -25.

Quando a glandula tireOide esta secretando quanti-
dade muito aumentada de tiroxina, o metabolismo
basal pode, as vezes, atingir valor de +100. Por outro
lado, quando essa glandula, praticamente, nab esta se-
cretando tiroxina, o metabolismo basal pode cair pa-
ra -40 a -50.

Principals Locals de Produc5o de
Calor no Corpo

Embora todos os tecidos do corpo produzam calor,
aqueles onde as reap-es qufmicas sab mais rapidas
produzem as maiores quantidades. No estado de re-
pouso, o figado, o coracab, o cerebro e. a maior parte
das glandular endOCrinas produzem grandes quantida-
des de calor. Isso faz corn. que sua temperatura seja,
em geral, cerca de 1 grau maior que a dos outros teci-
dos.

No repouso, a quantidade de calor produzida em
cada musculo esqueletico nao a muito grande mas,
visto que metade de toda a massa muscular 6 formada
por mitsculo, a producab de calor em todos os
los corresponde de 20 a 30% da producab total de ca-
lor pelo corpo mesmo em repouso. Por conseguinte,
o mesmo aumento ou diminuicab moderada do teinus
muscular pode ter efeito pronunciado na quantidade
de calor que é produzida. Durante o exercicio inten-
so, a quantidade de calor produzida pelos mitsculos
pode aumentar, por um period° de urn minuto, ate
40 vezes a quantidade que é produzida pelo conjunto
dos outros tecidos do corpo. Por essa razab, as varia-
coes do grau da atividade muscular constituem urn
dos meios mais importantes para a 'regulacffo da tern-
peratura corporal. Isso sera discutido, em maior deta-
lhe, ainda neste capitulo.
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Figura 33-2. (A) Diagrama para a estima-
tiva da area da superficie corporal, quan-
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(B) Metabolismo basal normal em ho-
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PESO EM QUILOGRAMAS

PERDA DE CALOR PELO CORPO

0 calor prOduzido no corpo tern de ser continuamen-
te eliminado, pois, do contrario, a temperatura au-
mentaria de modo continuo e indefinido. 0 corpo
perde calor para seu meio ambiente por tres mecanis-
Mos: pela radiagffo, pela conducffo e pela evaporacd.O.

Perda de Calor pela Radiac5o

Cerca de 60% da perda de calor por pessoa despida,
sentada em urn quarto onde a temperatura é de 21°C
(70°F), sab pela radiac go, como é mostrado na Fig.
33-3. A perda de calor por esse mecanismo é baseada
no principio de que objetos prOximos esta-o sempre
radiando calor de urn para o outro. 0 ser humano ra-
dia calor para as paredes, e as paredes radiam calor pa-
ra ele. Entretanto, como sua temperatura corporal é,
em geral, major que a das paredes, ele — em condi-
cOes normais — radia mais calor para as paredes do
que recebe delas.

O princlpio da radiacffo é usada em sistemas de
aquecimento radiante para predios comerciais e resi-
denciais. Os assoalhos, as paredes e os tetos sac) ague-
cidos a temperaturas compreendidas entre 21 e
29,4°C (70-85°F). Essas sffo temperaturas bastante
confortiveis para o ser humano, pois permitem que

Figura 33-3. Meios para a perda de calor de urn corpo despi-
do. Os valores percentuais exprimem a perda por urn dos
meios quando a pessoa esti em quarto com a temperatura de
21°C (70°F).
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continue a radiar calor em intensidade tal que sua
temperatura corparal permaneca constante. Uma pes-
soa, muitas vezes, sente-se muito confortavel em quar-
to aquecido pela radiacao, muito embora a tempera-
tura do ar possa estar muito baixa (em torno de 15.
20°C — entre 50 e 60°F). Esse fato ilustra de modo
bastante definitivo quo importante pode ser a radia-
cao como meio de troca termica.

Perda de Calor pela Conduc'do

Cerca de 18% do calor perdido por pessoa despida na
Fig. 33-3 sao por conducao, 15% por conducao para o
ar e 3% para o chao e para o banco. Esses valores sao
medios, pois quanto mais frios forem o ar e os objetos
sOv -ips adjacentes, maior sera a conducao de calor pa-
ra

Efeito da Conveccao por Correntes de Ar sobre a
Perda de Calor , por Conducao. Mesmo se a tempera-
tura do ar ficasse constante em 21°C (70°F), a inten-
sidade corn que o calor sera conduzido pelo ar sera
dependente da velocidade com que o ar esta em movi-
mento. Se, estiver fluindo em torno do corpo, a cada
vez que a .camada de ar que esta em contato corn o
corpo for aquecida ela sera removida e• substituida
por ar rnais frig e, quanto mais rapidamente estiver es
se ar em movimento, maior sera a.quantidade de calor
retirada do corpo por conducao. Por essa razao, e di-
to, por vezes, que grandes quantidades de calor sao
perdidas pela conveccrio. Isso nao e verdade, no senti-
do estrito; calor esta sendo perdido pela conducao,
embora as correntes de conveccao transportem para
lunge o ar que é aquecido.

Perda de Calor pela Evaporacao

Uma pequena quantidade de agua difunde continua-
mente pela pele e evapora. A evaporacao de urn grama
de agua remove, aproximadamente, 1/2 Caloria de ca-
lor do corpo. Portanto, mesmo em condicOes nor-
mals, cerca de 22% do calor produzido no corpo sao
removidos por evaporacao. Apenas a evaporacao •de
150 ml de agua a cada hora removeria todo o calor
produzido no corpo, em condicOes basais. Isso mostra
como a evaporacao é importante como urn sistema de
resfriamento.

Mecanismo da Sudorese. Alem da continua difu-
sac) de agua atraves da pele, as glandulas sudoriparas
produzem grandes quantidades de suor quando o cor-
po fica excessivamente aquecido. 0 suor, obviamente,
aumenta a quantidade de calor que pode ser perdida
por evaporacao. Sob condicOes extremas, cerca de 1,5
litro de suor pode ser secretado a cada hora que, se
for totalmente evaporado, removers cerca de 800 Ca-
lorias de calor do corpo, ou cerca de 12 vezes o nivel
basal da producao de calor.

Necessidade de Evaporacdo nos Paises Tropi-
cais. A evaporacao, como meio de perda de calor, é
extremamente importante nos climas tropicais, pois,
quando a temperatura do ar e do ambiente circundan-
te fica maior que a do corpo, o calor nao pode ser
perdido pela radiacao e/ou pela conducao. Pelo con-
trario, o corpo ganha calor por esses meios. Contudo,
a evaporacao do suor pode fazer corn que a tempera-
tura do corpo fique abaixo da do ambiente. Como re-
sultado, o Anico meio de que uma pessoa dispOe para
a manutencao de sua temperatura corporal normal,
quando a temperatura ambiente é maior que a do cor-
po, é por evaporacao. As pessoas que tiveram a infeli-
cidade de nascer sem glandulas sudoriparas estao con-
denadas a passar todas as suas vidas em ambientes
temperados- ou frios, ou, alternativamente, de molhar
seus corpos, a intervalos definidos.

Efeito da Conveccffo do Ar sobre a Evapora-
cao. As correntes de ar exercem o mesmo efeito so-
bre a remocao do calor por evaporacao do que por
conducao, pois a agua que 6.evapotada pela pele satu-
ra, quase que de imediato, o ar que esta adjacent a
pele. Se esse ar nao é movido corn rapidez, o proces-
so da evaporacao é interrompido. Entretanto, se um
novo ar substitui continuamente o velho ar ja satura-
do, o ar em contato corn a pele nunca fica saturado
corn umidade e a evaporacao continua sern qualquer
interrupcao. Isso explica por que, nos climas quentes,
uma ventarola ou urn leque é meio importante para o
refrescar; tambem explica porque nos sentimos mui-
to mais refrescados fora de casa, a sombra de uma dr-
yore, onde o ar nao esta em movimento, mesmo quan-
do a temperatura é a mesma.

Efeito da Roupa sobre a Perda
de Calor.

A roupa e uma barreira para a transferencia de calor
do corpo para o ambiente. 0 calor radiado ou condu-
zido é absorvido pela superficie interna da roupa e,
antes de poder ser radiado ou conduzido para o ambi-
ente, deve ser conduzido atraves de toda a espessura
da roupa. Como resultado, o lado intern° da roupa fi.
ca aquecido, em comparacao como lado externo; esse
aquecimento interno diminui a intensidade da perda
de calor do corpo para a roupa e chega mesmo a. ra-
diar parte do calor de volta ao corpo.

As propriedades isolantes da maioria das roupas re-
sultam, em sua maior parte, do ar que fica captado
nas malhas do tecida e nab das caracteristicas pro-
prias desse tecido. Urn animal corn pelo utiliza esse
principio no inverno, pois seus pelos ficam mais lon-
gos e ericados, o que captura grandes quantidades de
ar, que ficam aquecidos e atuam como urn isolante.

Quando as roupas sao molhadas, os espacos das
malhas dos tecidos ficam cheios corn agua, e a agua
conduz calor corn rapidez muitas centenas de vezes
maior que o ar. Como resultado, essas roupas nab
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mais atuam como um isolante termico adequado; pelo
contrario, o calor é conduzido quase como se a roupa
nab existisse. Portanto, as roupas molhadas quase que
nab tem valor na manutencab do corpo aquecido em
climas frios e uma das mais importantes licbes que de-
ve ser aprendida para a sobrevivéncia nos climas arti-
cos é a de manter a roupa seca, quaisquer que sejam
as circunstancias.

Efeito da Roupa nos TrOpicos. Nos trOpicos, a
roupa deve ser planejada para dois fins especificos:
(1) para a protecaO dos raios solares e (2) para permi-
tir a maxima evaporagffo do suor. Quase todas as rou-
pas que bloqueiam os raios solares tambem bloqueiam
os raios termicos, mas a roupa preta (ou escura)
absorve os raios luminosos e os transforma em calor,
enquanto que a roupa branca (ou clara) os reflete. Is-
so explica por que a roupa branca é muito mais fres-
ca do que a preta. De igual modo, tipos diferentes

) roupas exercem efeitos muito diversos sobre a eva-
poraca-o. Os tipos que absorvem rapidamente agua,
como os algodoes e os linhos, geralmente, nao redu-
zem o resfriamento evaporativo do corpo, pois o suor

absorvido pelo . tecido e evaporado de sua superficie
do mesmo modo como o e da superficie do corpo. Is-
so nao a verdade para as la's e ainda menos para os te-
cidos plasticos, pois nao sao suficientemente absorsi-
vos para permitir o resfriamento evaporativo satisfa-
tOrio.

TEMPERATURA CORPORAL

A temperatura corporal é determinada pelo equili-
hrio entre a producab de calor e a perda de calor, co-
mo e mostrado na Fig. 33-4. Se esses dois mecanis-
mos ,são exatamente da mesma intensidade, a tempe-

tura corporal nem aumenta nem diminui. Quando a
producaO de calor a maior que a perda de calor, a
temperatura corporal fica aumentada; e, de modo in-

Variacao habitual
do normal

Manha cedo

Tempo Frio etc.

Figura . 33-5. Linnites da temperatura corporal , sob diferentes
.condicifies norrnais. (De DuBois: Fever and the Regulation of
Body Temperature, Springfield, Ill., Charles C Thomas.)

verso, quando a perda de calor 0 maior . que‘ a_ produ-
cao de calor, a temperatura , corporal . diminui., Meca-
nismos reguladores apropriados , off°. sempre em atiVi-
dade no corpo para manter, :aprcixirnadarnente em
equilibria os processos de produca-oede, :perda de ca-
lor, o que mantem a temperatura •corpOraLporOtante.

Valores Normais da Temperatura: Corporal. A
temperatura corporal normal -nala.varia;, ,,ii.or. Mais,de
urn grau, entre diferentes pessoas: Entretanto, quando
uma pessoa a exposta a ambientes.muitO.:frib§;ou
to quentes, sua temperatura corporal global , pode ••va-
riar por ate 0,6°C (1°F) De igual modo quando a
pessoa experimenta em,ocOe•fortes, que prOvOcarri a
estimulacffo excessiva ,do sistema simpatico,: a wan*
dade de calor proclUzi .do pode,:seri sufiCiente.para ele-
var a temperatura corporal por ate :urn .gran'„ Final-
mente, o exercicio demasiadamonte '..interiso,pode.au-
mentar, por vezes, a temperatura corporal de ate 2 a
3°C (5-613F), .embora dentro de 10 a 20 minutos apps
a cessacao desse exercicio, a temperatura ja tera retor-
nado a seu valor normal.

A Fig. 33-5 apresenta a temperatura normal em di-
ferentes condicOes, medida, simultaneamente, na bo-
ca e no reto. A temperatura normal media, medida na
boca e admitida como sendo compreendida entre
36,6 e 37°C (98,0-98,6°F); a temperatura normal,
media, medida no' reto, e, em geral, 0,6°C (1°F)
maior. A razXo para essa temperatura retal mais eleva-
da e a de que a boca a continuarnente resfriada pelas
superficies faciais e por evaporacdo pela boca e pelo
nariz.

3. Efeito da tireoxina
sobre as celulas

4. Efeito da adrenalina
sobre as celulas

5. Efeito da ternperatura
sobre as celulas

Metabolism° basal
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CALOR REGULAQÂO DA TEMPERATURA
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Figura 33-4. Equilibrio entre a producdo e a perda de calor,
mostrando que a temperatura corporal permanece constante
enquanto houver equivalencia entre os dois processos.

RegulaCdo Hipotalâmica da Temperatura

Centro Pre-Optico Temperatura-Sensivel. Locali-
zada na regiffo mais anterior do hipotalarno existe a

•
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drea pre-Optica, formada por grupo de neuremios que
responde diretamente a temperatura. Quando a tern-
peratura do sangue fica aumentada, a freqfiencia da
descarga dessas celulas aumenta igualmente. Quando
essa temperatura diminui, tambem diminuem as fre-
qfiencias de descarga.

A partir dessa area pre-Optica temperatura-sensi-
vel, sinais sifo irradiados para värias outras regieSes do
hipotalamo, para controlar a producab ou a perda de
calor. Em  o hipotalamo pode ser dividido em
duas regieies de controle de calor: um centro de perda
de calor, de situa4go anterior, e que, quando estiinu-
ladaprovoca 'a redticab do calor corporal, e urn centro
de productio de calor, de situacab posterior e que,
quando estinfulado, aumenta o calor corporal. Essas
areas sffo mostradas na Fig. 33-6. 0 centro anterior 6
formado, em sua maior parte; por centros nervosos
hipataldmicos de func5O parassimpatica, enquanto
qu ) Centro ,posterior atua, principalmente, por meio
do sistema nervoso simpatico.

Fulled° . do . Centro Hipotalimico de Produedo de
Calor. no Aumento da Temperatura Corporal. Quaff-
do sangue mais frio que o normal passa pela regia°
pi&Optica do hipotalamo, as celulas pre-Opticas ter-
mossensiveis sffo inibidas o• que faz com que o centro
hipotaldrnico de producdo de calor, no hipotalamo
Posterior, fique ativado.. ativacaO desse centro, de
modo automatic°, desencadeia diversos mecanismos
para aumentar o calor corporal. Esses mecanismos
os . seguintes :

Pasoconstricdo da Pele para Aumentar a Tempera-
tura Corporal.. A estimulacao do centro produtor de
calor excita os nervos simpaticos, fazendo corn que os
vasos sangiiineos da pele fiquem intensamente con-
tra.idos. Isso reduz o fluxo de sangue aquecido das

reita
' Iras profundas para a pele, diminuindo a transfe-

a- de calor para a superficie corporal dos Orgos
internos produtores da maior parte do calor. Muito
pout° calor é transportado diretamente desde as es-

1. vasoconstrigao

2. aumento do metabolismo

3. tremor
4. diminuicao da sudorese
5. aumento da producao do

hormOrno tiredideo(?)

Figura 33-6. Mecanismos hipotalAmicos e do tronco cerebral
para a regulagNo da temperatura corporal.

truturas internas ate a superficie do corpo por outro
meio que naO o fluxo de sangue, devido ao fato de
que a gordura por baixo da pele é urn isolante termico
muito adequado. Portanto, quando ocorre a vasocons-
WO°, a temperatura da pele baixa ate valores muito
prOximos dos da temperatura ambiente. Isso faz corn
que .a perda de calor fique muito reduzida, permitin-
do que os territOrios infernos do corpo conservem seu
calor e a temperatura aumente.

Estimulaok Simpdtica do Metabolismo para Au-
mentar a Temperatura Corporal. A estimulago dos
nervos simpaticos libera a norepinefrina em todos os
tecidos do corpo e tambem faz corn que a epinefrina
e a norepinefrina sejam secretadas para o sangue pelas
medulas supra-renais. Por sua vez, esses honnOnios au-
mentam a intensidade do metabolismo celular por ate
100%, por alguns minutos de cada vez, ou ate 15 a
20%, de modo cremico. Isso, tambem, atua no sentido
de elevar a temperatura corporal.

Tremor Muscular para Aumentar a Temperatura
Caporal. A estimulagaO do centro produtor de ca-
lor aumenta o grau da vigIlia e tambem causa a trans-
missffo de sinais fortes para a formaca-o reticular bul-
bar' e para o micleo vermelho, do cerebro posterior.
Os sinais que pass= por essas regiOes aliment= o to-
nus de todos osImisculos o que, por sua vez, aumenta
a quantidade de calor produzida por esses mitsculos.
Alan disso, a facilitaca° dos circuitos neuronais da
medula espinhal para o reflexo de estiramento faz
corn que esses reflexos oscilern; isto 6, urn pequeno
movimento distende um miticulo, 0 que provoca o re-
flexo de estiramento, corn a contracffo do mfisculo.
Essa contracffo distende o mtsculo antagonista, que
apresenta seu proprio reflexo de estiramento: sua con-
tag° estimula, o primeiro mtisculo e o ciclo fica re-
petitivo, de modo que aparece urn tremor continuo.
Toda essa atividade muscular pode aumentar a inten-
sidade da produgo de calor por ate 300 a 400%. Con-
seqfientemente, quando o corpo é exposto a frio ex-
tremo, o tremor 6 forca muito potente para a manu-
tenca° de uma temperatura corporal normal.

Piloerecck para Aumentar a Temperatura Corpo-
ral. Piloerecca° e o nome dado a situacab quando os
pelos corporais ficam ericados. Isso ocorre quando os
centros simpaticos sab estimulados, pois os nervos
simpaticos excitam os pequenos nulsculos eretores
dos pelos, situados na base dos pelos, o que .faz corn
que estes "fiquem de p6", o que 6 o processo da pilo-
ereccio. No ser humano, esse mecanismo na° protege
contra a perda de calor, devido ao pequeno mimero
de pelos, mas, nos animais inferiores, a piloereccab re-
tern grandes quantidades de ar na zona adjacente ao
corpo, o que produz urn maior isolamento contra o
frio.

Secrecdo Aumentada do HonnOnio da Tirebide pa-
ra Aumentar a Temperatura Corporal. Se o corpo fi-
ca exposto ao frio por varias semanas, como no inicio
do inverno, a glandula tireOide aumenta e comeca a
produzir maiores quantidades do hormemio da tireOi-
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de. Isso é o resultado da formacao de urn hormOnio
neurossecretOrio na regiao pre-Optica do hipotalamo
(ver Cap. 34) que passa pelo sangue para a glandula
hip6fise anterior a fun de aumentar sua secrecab de
hormeinio tirotrOpico. Por sua vez, esse hormönio au-
menta a producao do hormOnio tiroidiano, o que
ocorre em periodo de semanas, e pode aumentar a in-
tensidade da produgo de calor por ate 20 a 30%, o
que permite que a pessoa suporte o frio prolongado.

Functio do Centro Hipotalamico de Perda de Calor
na Reductio da Temperatura. Corporal. Quando a
temperatura da regiffo pre-Optica termossensivel fica
muito elevada, os neurbnios dessa area ficam extre-
mamente excitados, o que tambem estimula o centro
de perda de calor do hipotgamo anterior. Devido
inervago reciproca entre esse centro e o do hipota-
lamo posterior, de promocao de calor, este Ultimo
centro é inibido. Como resultado, todos os mecanis-
mr— ,do centro de producffo de calor que tendem a au-

)m...ztar a temperatura corporal ficam inoperantes. Por
exemplo, em lugar de vasoconstrigo cutanea, os va-
sos sangiiineos da pele ficam dilatados, o que permite
o aquecimento da pele, de modo que o calor 6 perdi-
do corn muita rapidez. Deigual modo, o metabolismo
aumentado, produzido pela estimulac-ao simpatica, di-
minui e o thous muscular fica muito reduzido; a pro-
dug° do hormbnio tiroidiano vai gradativamente fi-
cando menor. A revergo de todos esses efeitos permi-
te o aumento da intensidade da perda de calor, en-
quanto diminui a de producab de calor, o que faz
corn que a temperatura corporal baixe.

Contudo, alem da reversaO dos efeitos de producEo
de calor, a estimulacEo do centro de perda de calor
provoca dois efeitos prOprios, que diminuem a tempe-
ratura. Esses dois efeitos saeo a sudorese e a respiracffo
arfante.

tdorese para Diminuir a Temperatura Corpo-
.ral. Se a reverao dos efeitos produtores de calor
nao for suficiente para fazer com que a temperatura
corporal retorne ao normal, o hipotalarno anterior de-
sencadeia o processo da sudorese, enviando sinais pro-
dutores de suor para todas as glandulas sudoriparas
do corpo, pelos nervos simpaticos. Ate cerca de 1,5
litro de suor pode ser despejado sobre a superficie do
corpo em uma Nora e, em condicöes favoraveis, uma
grande proporcao desse . suor sera evaporado. Por es-
se meio, é iniciado o mecanismo de refrigerago que
pode reduzir a temperatura corporal, caso ela tenda
a aumentar.

Respiracdo Arfante. Nos animais inferiores, em-
bora nao no ser humano, a estimulago excessiva do
hipotgamo pelo calor desencadeia urn mecanismo
neurognico na protuberancia do cerebro posterior,
para produzir a respirac go arfante. 0 animal respira
muito rapidamente, mas corn amplitude muito peque-
na, de modo que uma quantidade enorme de ar entra
e sai das vias aereas respiratOrias. A evaporago de
agua na boca, na lingua, no nariz e em outras regioes
das vias respiratOrias superiores flea muito aumenta-

da, permitindo urn maior grau de perda de calor. Mui-
tos animais inferiores — como, por exemplo, o cab 

—nao possuem mecanismos de sudorese bem desenvol•
vidos, de modo que a respiracffo arfante é o Ulric° me-
canismo de regulago da temperatura corporal de que
dispdem nos climas quentes.

Devido a pequena, amplitude da respiracEo arfan-
te, a maior parte do ar que chega aos alv6olos 6 ar do
espaco morto, de modo que a ventilago alveolar do
animal permanece, em essencia, normal. Isso impede
a hiperventilacffo, apesar do grande volume de ar que
6 trocado nas vias respiratOrias superiores.

Resumo das FuncOes Hipotalimicas no Controle
da Temperatura Corporal. 0 hipotgarno i quando
exposto a temperatura acima da normal, diminui a
producffo de calor e aumenta a perda de calor. Derma
do inverso, quando 6 exposto a temperatura.abaixo
da normal, aumenta a produgo de calor e diminui' a
perda de calor. A Fig. 33-7 apresenta :esses efeitos,
ilustrando urn experimento em que a temperatura do
interior do corpo foi gradualmente rnodificada; , en-
quanto eram medidas a prOdugo de calor :'e a perda
de calor por evapoirago. Deve ser notado , que,. en-
quanto a temperatura Rermaneceu abaixo .da normal
— isto e, abaixo de 37T — a producãO de calor au-
mentou de forma muito acentuada; quando acima do
normal, houve aumento acentuado da perda: de 'calor
por evaporago.

Figura 33-7. Efeito da temperatura hipotalinuca sobre (A)
perda de calor por evaporago pelo corpo e (B) producEo de
calor causada principalmente por tremor e por atividade mus-
cular. A figura demonstra o valor extremamente critic° onde
compa o aumento da perda de calor e cessa o aumento da
producffo de calor. (Desenhado de dados publicados por Ben-
zinger, Kitzinger & Pratt: Temperature, parte III; editado por
Hardy, pig. 637. Reinhold Publishing. Corp.)
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Dessa forma, o hipotalamo atua como urn termos-
tato, mantendo a temperatura interna do corpo, na
maioria das situacaes, dentro de limites de meio grau
do valor mOdio normal. A eficiencia do hipotalamo
Como termostato é indicada pelo fato de que o corpo
despido pode ser exposto, por varias horas, a tempera-
turas de ar seco taa baixas quanto 10°C (50°F) ou
tab altas quanto 65°C (150°F) sem que a temperatu-
ra interna fique alterada por mais de 0,6 a 1°C
(1-2°F).

Efeito dos Termorreceptores. Cutfineos sobre o
Controle da Temperatura Corporal. Muito embora o
hipotilamo seja o principal controlador da temperatu-
ra corporal, sinais transmitidos para ele, oriundos de
termorreceptores situados em todas as areas da pele,
podem modificar o "valor fixado pelo termostato"
desse hipotilamo. Isto 6, quando a temperatura do ar
fica muito baixa, o que excita os receptores de frio da
pel )0, "valor fixado" do termostato hipotalimico é
aumentado, de forma automatica, ate alguns decimos
de.grau; acima da temperatura normal do corpo. De
modo Myers°, a exposigo ao ar quente, reduz esse
valor ate abaixo do normal.

Esses efeitos desempenham papas muito impor
tantes na adaptago do corpo a extremos da tempera-
tura do ar, pela seguinte raza-o: se o corpo ficar expos-
to a um extremo de temperatura, e nao for feito qual

- quer ajuste no sistema de controle, a temperatura in-
term do corpo tell de ficar anormal antes que o hipo-
tilamo reaja. Felizmente, os sinais termicos da pele
desencadeiam a reacaa hipotalamica antes que a tem-
peratura interna do corpo fique anormal, o que ajuda
a mantes uma temperatura interna muito estavel.

FEBRE

Fe z significa uma ternperatura corporal que esta
elevada acima dos limites da variago normal. Ocorre
em rnuitas doencas. Por conseguinte, a medida da
temperatura corporal 6 de suma importincia para a
avaliago da gravidade do que esta acontecendo com
o paciente. A causa mais frequente da febre a uma in-
feccib bacteriana ou viratica grave, como, por exem-
plo, a que ocorre na pneumonia, na febre tifoide, na
tuberculose, na difteria, no sarampo, na febre amare-
la, na caxumba, na poliomielite etc. Causa menos fre-
qiiente de febre e a destruigo dos tecidos do corpo
por algum outro agente que nao a infecgo. Por exem-
plo, apas ataque cardiac° grave„ a pessoa, geralmente,
tem febre e urn paciente exposto s destruigo de seus
tecidos pelos raios X ou pela radiacab nuclear; .pode
ter febre durante os dias seguintes.

Reajuste do Termostato Hipotalamico
por Proteinas ou por Polissacaridios,
como Causa da Febre

A febre é causada, na imensa maioria dos casos, pela
liberagffo, nos liquidos corporais, de proteinas ou de

polissacaridios anormais, durante o curso da doenca.
Essas substâncias exercem efeitos — tanto diretos co-
mo indiretos — sobre o termostato hipotalamico, para
aumentar seu "valor ajustado" ate uma temperatura
mais elevada. Por exemplo, menos de 0,001 g de um
polissacaridio, extraido do corpo dos bacilos do tifo,
pode reajustar o valor de termostato ate . urn novo
nivel, que pode atingir 41°C (106°F). Quando isso
acontece, todos os mecanismos produtores de calor
do corpo entram em a0o e permanecem ativos ate
que a temperatura corporal atinja esse novo valor de
41°C (106 F). Quando isso ocorre, os mecanismos de
produgo e de perda de calor ficam novamente equili-
brados e a temperatura corporal passa a ser regulada a
esse novo valor, enquanto o polissacaridio anormal
estiver presente. Em outras palavras, a temperatura
corporal ainda a regulada durante a febre, mas essa re-
gulag° ocorre a nivel bastante acima do normal, de-
vido ao reajuste do termostato.

Calafrios e Sudorese na Condiclo Febril. A Fig.
33-8 mostra o efeito de doenca sabre a temperatura
corporal. No inicio do grafico, a temperatura da boca
6 de 37°C (98;6°F), mas ape 's algumas horas, a doen-
ca subitamente reajusta o termostato a urn novo ni-
vel de 39,8°C (103°F). Durante as horas que se se-
guem a isso, todos os mecanismos produtores de ca-
lor, cujo efeito 6, o de aumentar a temperatura corpo-
ral entram em atividade a todo vapor. Esses mecanis- ,
mos incluem a vasoconstricffo cutinea, o metabolism°
aumentado por norepinefrina.expinefrina e tremores
musculares. Mesmo. quando a temperatura corporal ja
atingiu 39°C (101°F), ainda nao atingiu o valor fixa-
do no termostato e os fenamenos de produca° de ca-
lor continuum a atuar. Por conseguinte, mesmo corn
.a temperatura já muito elevada, a. pele permanece fria
e ocorrem tremores. Isso chamado de calafrio; e
sempre que a pessoa apresenta calafrios a quase que
certo que sua temperatura corporal esta em aumento
ativo.
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Figura 33-8. Febre causada por doenca; desenvolvimento de
calafrios quando a temperatura esta em elevaca:o e de sudore-
se quando a temperatura esta baixando.
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Apes certo niimero de horas, a temperatura corpo-
ral atinge o valor fixado no termostato e os calafrios
cessam, mas a temperatura permanece regulada a esse
nivel mais alto ate que urn novo fator interrompa o
decurso da doenca.

Na Fig. 33-8, a doenca é corrigida apes algumas
horas e o termostato é subitamente reajustado de vol-
ts a seu valor normal de 37°C (98,6°F). Contudo, lo-
go de inicio a temperatura nab baixa. Portanto, os
mecanismos de perda de calor, em especial os de vaso-
dilatagab cutdnea e de sudorese, ficam muito ativa-

. dos. A pele da pessoa passa a ficar aquecida e ela co-
mega a suer, o que é chamado de crise. Quando isso
acontece, sabe-se que a temperatura do paciente co-
mega a cair. Nos dias anteriores ao use dos medica-
mentos "milagrosos" (os antibiOticos), muitas, mas
muitas pessoas com doengas bacterianas morriam e o
dever do medico era, principalmente, o • de manter o
doente confortavel ate que morresse ou que ocorres-
se a crise. Se essa crise aparecesse, o doutor saia do
quarto do doente e anunciava que tudo estava bem e
que o doente iria sarar. Por sua vez, a familia reveren-
ciava o medico por sua conquista milagrosa. Infeliz-
mente para a reputagdo dos medicos atuais, ele, mui-
tas vezes, cura seu paciente antes que ocorra a crise.

Possivel Valor da Febre na Doenga. Pergunta-se
qual seria o valor da febre para o decurso da doenca.
Atualmente, nab existe resposta definitiva, mas alguns
aspectos de valor ji podem ser apontados, como, por
exemplo, (1) muitos agentes bacterianos e virOticos
nao vivem tab bem nas temperaturas elevadas, como o
fazem nas temperaturas normais. Como resultado, a
elevagdo da temperatura bem pode ser eficaz como
meio de combate a esses agentes. Por exemplo, uma
temperatura elevada tern sido demonstrada como sen-
do especialmente letal as bactérias sifiliticas e gonocO-

) cicas. (2) Visto que a velocidade das reacoes quimicas
que ocorrem nas celulas fica muito aumentada .com a
temperatura elevada, é possivel que essas velocidades
aumentadas permitam o reparo do dano celular em
muito menor tempo do que poderia acontecer de ou-
tro modo.

Em animais inferiores, tern sido demonstrado que
o impedimento artificial da febre em doencas que, de
outro modo, seriam de pouca gravidade, pode causar
a morte. Por outro lado, a administragab de aspirina a
crianca corn doenca virOtica como a varicela ou a in-
fluenza, a fim de fazer baixar sua temperatura corpo-
ral pode, infelizmente, deixa-la vulneravel a lesdo ce-
rebral de muita gravidade, produzida pelo virus:

Efeito da PrOpria Temperatura
sobre o Corpo

Quando a temperatura corporal se eleva ate 42-43°C
(108-110°F), fica dificil, se nab impossivel, para os
mecanismos reguladores da temperatura, de facer corn
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que retorne a seus valores normais. Uma razab para is
so e que as intensidades do metabolismo celular ficam
tdo aumentadas, como efeito da propria temperatura
que, muitas vezes, os mecanismos reguladores da tem
peratura ficam incapazes de controlar essa intensidade
muito grande de produgdo de calor.

Quando a temperatura corporal atinge 42°C
(108°F), a intensidade do metabolismo celular fica
tdo acentuada que as celulas comegam a se consumir,
literalmente, "comegam a pegar fogo"; com a tempe-
ratura corporal entre 44 e 45°C (112-144°F), quase
sempre a pessoa morre, devido ao prOprio calor. 0
efeito mais lesivo da temperatura corporal muito elé-
vada ocorre nas celulas neuronais do cerebro, algtimas
vezes, chegando a provocar a destruigdo permanente
dessas celulas, muito embora a pessoa possa sobrevi-
ver.

Quando a temperatura corporal baixa muito alert'
do normal, ate menos de 33°C (92°F), ocorre com-.
prometimento da regulacao termica, mas por razeies
opostas. A baixa temperatura corporal provoca a len-
tificacab de todas as feacOes quimicas celulares a tal
ponto que nenhuma intensidade do processo regula-

. dor pode aumentar a produgdo de calor ao ponto de
fazer corn que a temperatura corporal volte ao nor-
mal. A baixa temperatura diminui a intensidade (e a
velocidade) de metabolismo celular permitindo que a'
temperatura corporal fique ainda mais diminuida, o
que reduz ainda mais o metabolismo, criando assim
urn ciclo vicioso que, fu corn que essa temperatura
corporal fique tdo dimintiida que a pessoa morre.
Usualmente, a morte ocorre quando a temperatura.
corporal atinge cerca de 24°C (75°F).

A temperatura corporal baixa, ate cerca de 29°C
(85°F), nao provoca nenhum dano significative ao
corpo, embora todas as fungOes corporals fiquem
muito reduzidas, de modo que a pessoa permanece
em condigdo de animacao suspensa ate que seja rea-
quecida.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique como a que cada urn dos fatores seguintes modi-
fica a intensidade do metabolismo: exercicio, estimulagdo
simpaticO, hormOnio tiroidiano, temperatura corporal e
os alimentos.

2. 0 que e que se quer dizer corn metabolismo basal? Como
determinado?

3. Explique a perda de calor pela radiacdo, pela conducdo e
pela evaporaedo.

4. Qual e o papel do hipotalamo na regulacdo da temperatu-
ra corporal?

5. Explique como o corpo pode aumentar a produedo de ca-
lor quando a temperatura fica muito diminuida.

6. Como 6 que o mecanismo controlador da temperatura re-
duz a produedo de calor e aumenta a perda de calor quan-
do a temperatura corporal fica muito aurnentada?

7. Explique como o reajuste do termostato hipotalamico
produz a febre.

8. Quais sae os efeitos sobre o corpo de temperatura dema-
siadamente elevada ou demasiadarnente baixa?
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34
Introduceio d Endocrinologia:

as Glandulas EndOcrinas,
os HormOnios Hipofiscirios

e a Tiroxina

Resumo

As glandulas endOcrinas secretam hotmemios para o sangue circulante e esses hormOnios,
por sua yez, atuam sobre celulas-alvo em muitos pontos do corpo. Existem seis glandulas
endOcrinas muito importantes e varias outras de menor importancia. As seis mais impor-
tantes sao (1) a gldndula hipofise, que , secreta oito horrnOnios de grande importancia;
(2) a gkindula tireoide, corn tits hormOnios de importancia; (3) as glandulas paratireoides,
corn urn horm6nio importante; (4) as gldndulas supra-renais, corn quatro hormOnios im-
portantes; (5) as ilhotas de Langerhans do pancreas, corn dois hormOnios importantes;
e (6) os ovdrios, no sexo feminino, corn dois hormOnios importantes e os testiculos, no
sexo maSculino, corn urn hormOnio importante.

Os hormOnios modificam a funcao celular por urn de dois mecanismos distintos:
(1) por ativarem o mecanismo do AMP ciclico, ou (2) por ativarem gs,ggnes. No meca
nismo do AMP ciclico, o hormOnio ativador combina corn substiincia recePthra especial
situada na superficie da mernbrana celular. Isso ativa a enzima adenilciclase, localizada
na membrana que, por sua vez, converte parte do ATP no interior da celula no monofos-
fato ciclico de adenosine (AMP ciclico). Essa substancia exerce efeito ativador sobre mui
tas reagOes quimicas intracelulares, o que faz corn que a celula ,aumente suas atividades
funcionais especificas. No inecanismo genetico de controle• hormonal, o hormOnio ativa-
dor reage coin uma subsidncia receptora no citoplasma celular, e a combinacab , do hormO-
nio corn o receptor migra para o nucleo, onde vai ativar um ou mais genes especificos;
estes, por sua vez, vao promover atividades funcionais especificas nas celulas.

A gldndula hipofise (pituitaria) a formada por duas partes distintas, que sao conside-
radas como duas glandulas diferentes: (1) a gMndula hipofise anterior e (2) a gldndula
hipofise posterior.

A gldndula hipofise anterior secreta seis hormOnios principals: (1) o hormOnio do cres-
cimento, (2) hormOnio tireoestiinulante, o horm6nio adrenocorticotrOpico, (4) a
prolatina, (5) o horrtfOnio foliculoestimulante e (6) o hormemio luteinizante. A major
parte desses hormOnios atua no sentido de controlar outras glandulas e, por esse motivo,
sera.° discutidos nos capItulos seguintes em relacao a essas funcOes de controle. A secre-
cao de todos QS hormOnios da hipofise anterior é controlada pelo hipotdlamo. Nircleos
especificos do hipotalamo secretam fatores de liberaceio ou inibitOrios, urn de cada, para
todos os hormOnios da hipofise anterior. Esses fatores sao secretados para o sangue dos
capilares hipotalamicos. Esse sangue é, entao, conduzido para a gldndula hipofise anterior
por meio de veias porta hipotdlamo-hipofisdrias.

0 homiOnio do crescimento exerce efeito generalizado sobre todas as celulas do corpo.
Aumenta o transporte de aminodcidos para o interior celular, aumentando nao so o
mero das celulas mas tambem suas dimensOes, o que resulta em crescimento generalizado
de todos os tecidos. E a secrecao excessiva do hormOnio do crescimento pela glandula hi-
pofise anterior que causa, ocasionalmente, o gigantismo de certas pessoas.
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Figura 34-1. As glandulas endOcrinas mais importantes e sua
localizagdo no corpo.
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A glandula hipofise posterior secreta dois hormOnios importantes: (1) o hormemio an-
tidiuraico, que reduz o teor de agua excretado nos rins corn urina e (2) a ocitocina, que
promove a contracan uterina, favorecendo a expulsao do feto durante o parto.

0 mais importante hormOnio secretado pela glandula tireOide é a tiroxina. A tiroxina
aumenta a velocidade (ou intensidade) de quase todas as reacdes quimicas em todas as
celulas do corpo, mas o mecanismo dessa acân ainda nab é conhecido. Entretanto, todas
ou quase todas as enzimas celulares ficam com suas quantidades aumentadas. De igual
modo, o ninnero de mitocemdrias em todas as celulas tambOm fica aumentado. Se esses
aumentos de enzimas e de mitocOndrias san a causa do metabolismo celular aumentado
ou sua conseqiiancia, ainda é questän discutida.

Na ausOncia total de secrecan tiroidiana de tiroxina, que é a condican chamada de
hipotireoidismo, a intensidade global do metabolismo corporal diminui ate cerca da me-
tade do valor normal. Quando sac) secretados grandes excessos de tiroxina, o que constitui
o hipertireoidismo, a intensidade do metabolismo pode aumentar ate o dobro da normal.

A secrec5n de tiroxina a controlada pelo hipotalamo e pela glandula hipofise anterior.
0 hipotalamo secreta o fator liberador de tirotrofina que é transportado pelas veias porta
hipotalamo-hipofisatias para a glandula hipofise anterior, onde vai estimular a producao
do hormOnio tireoestimulante. Esse hormOnio 6 carreado pelo sangue ate a glandula ti-
reOide, onde vai aumentar a secrecNo de tiroxina.

Natureza dos Hormbnios e suas*Fungbes 3. Quatro glandulas paratireOides, muito diminutas,
localizadas por tras dos quatro hibulos da glandula

Una hormOnio é uma substancia qufmica que 6 produ- tireOide.
zida por uma parte do cotpo e que atua no sentido
de controlar ou ajudar no contrôle de alguma funcan,
em outra parte do corpo. Emgeral;os honnOnios san
classificados em dois tipos: primeiro, os hormOnios
locals, que atuam sobre as celulas situadas na vi-'
zinhanca do Organ secretor do honnOnio, incluindo
hormOnios do tipo da .acetilcolina, da histamina e os HipOfise— Pineal
hormOnios gastrintestinais, todos ja tendo sido dis- •
cuticlos em diversas partes deste texto; e, segUndo, os
hormemios gerais, que san lancados para o sangue por
glandulas enditrinas especificas, ap ps o que fluem

oda a circulacan, agindo
corpo.

sobre

Alguns

celulas e organs TireOide ParatireOides

partes niais distanfes do hormomos (a tras da tireoide)
nab 
gerais influenciam todas as celulas de modo quase
identico; outros atuam mais sobre certos tipos celu- Timo
lares que sobre outros. Por exemplo, o hormOnio do
crescimento, secretado pela glandula hipofise e a tiro-
xina, secretada pela tireOide, atuam sobre todas as ee-
l-Was do corpo. Por outgo lado, a glandula hipofise
tambem secreta os honnOnios gonadotropicos que
atuam de modo mais intenso sobre os Organs sexuais Supra-renais

que sobre os outros Organs, mesmo levando-se em 11 1  Pancreas:
conta que esses honnOniOs san lancados na circulacao ilhotas de

geral. Langerhans

A Fig. 34-1 representa as mais importantes glandu-
las endOcrinas, mostrando sua localizacan no corpo.
Essas glandulas sago:

1. A glandula hipOfise, situada em uma cavidade
Ossea, a sela tarcica, imediatamente abaixo do hi-
potalamo, no cOrebro.

2. A glandula tireOide, situada na parte anterior do
pescoco, imediatamente abaixo da laringe e sobre
a traqueia.
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4. Duas glandulas supra-renais, situadas uma de cada
lado, sobre o polo superior de cada um dos rins.

5. 0 pancreas, localizado por tras e por baixo do es-
t6mago.

6. Dois ovarios, encontrados apenas no sexo femini-
no, e localizados na cavidade pelvica, urn de cada
lado do Ater°.

7. Dois testiculos, presentes apenas no sexo masculi-
no e localizados na bolsa escrotal.

8. A glandula pineal, estrutura pequena, corn massa
de cerca de 0,5 g, que proemina da superficie pos-
terior do diencefalo.

9. A glandula timo, parte do sistema linfOide do cor-
po e que foi discutida no Cap. 25, em relacao
imunidade.

FuncOes Regtdadoras dos HormOnios. Algims
exemplos das funcOes reguladoras dos hormOnios sic)
c 'eguintes: (1) a glandula hipofise anterior secreta
seis hormOnios diferentes que regulam, respectiva-
mente, o crescimento de todos os tecidos do corpo, a
secreca° do hormOnio tireoidiano pela glandula ti-
reOide, a secreca° dos hormOnios do cortex supra-
renal pela glandula supra-renal, a produca° de kite
pelas glandulas mamarias e as secrecOes dos diversos
horm'Onios sexuais. (2) A tiroxina, secretada pela glan-
dula tireoide, controla a intensidade do metabolism°
de todas as celulas. (3) Os hormOnios da medula su-
pra-renal, epinefrina e norepinefrina, que ja foram dis-
cutidos em relac`ao ao sistema nervoso simpatico, pro-
duzem as mesmas reacOes ., em todo o corpo, que a es-
timulafg° geral do sistema nervoso simpatico. (4) . Os
hormOnios secretados pelo cortex supra-renal regulam
a reabsorcgo de sodio pelo rim e tambem regulam al-
guns aspectos do metabolismo dos carboidratos, das
gorduras e das proteinas. (5) A insulina, secretada
p. J pancreas, regula a utillia0° de glicOie todo
o corpo. (6) Os •hormOnios secretados pelos testi!.
culos controlam as funcOes'Sexitais a reprodutoras no
sexo masculino. (7) Os hormOnios sectetidoi pelos
ovarios e pela placenta controlam as funcOes sexuais
e reprodutoras no sexo feminino. (8) Os hormOnios
secretados pelas glandulas paratireoides regulam a
concentraga° de calcio nos liquidos corporais.

Neste capitulo e nos seguintes, sedo disctitidas,
em detalhe, as funcOes dos hormOnios gerais. 0
estudo desses hormOnios e de suas funcOes constitui
a endocrinologia, e as glandulas responsaveis pela se
creca° desses hormOnios gerais sa° as .glandulas en-
dOcrinas. A palavra endOcrina significa secrecd° para
o interior do corpo, em oposicao a exOcrina, que
significa secrecgo para o exterior, como ocorre nas
glandulas digestivas, slidoriparas etc.

NATUREZA QUIMICA DOS
HORMONIOS

Todos os hormOnios gerais pertencem a dois tipos
quimicos distintos:

1. Proteinas pequenas ou derivados de proteinas
2. Compostos esterOides.

Todos os hormOnios, corn exceca° dos horm6-
nios do cortex supra-renal e dos hormOnios sexuais,
pertencem ao grupo das proteinas pequenas ou deri-
vados de proteinas, como polipeptidios, aminas po-
lipeptidicas, ou compostos quimicos derivados de um
ou mais de um aminoacido.

Os hormOnios do cortex supra-renal e os horm6-
nios sexuais sa° todos esterOides. Urn esterOide tipico
é o colesterol, cuja formula quimica foi mostrada no
Cap. 31. Os hormOnios esterOides possuem estrutura
quimica semelhante a do colesterol e, na maioria dos
casos, podem ser sintetizados a partir do colesterol,
tanto pelo cortex supra-renal como pelas glandulas
sexuais.

MECANISMOS DA AcAo HORMONAL

O mecanismo pelo qual os`-diferentes hormOnios con-
trolam os niveis de atividade nos tecidos-alvo diferem
de urn hormOnio para outro. Entretanto, dois impor-
tantes mecanismos gerais go: (1) a ativac -do dO
tema do AMP ciclico das celulas, que, por sua vez, ati-
yam fungt-Ses celulares especificas, e (2) ativack dos
genes da celula que, enta°, provocam a prod-uc'do de
proteinas intracelulares que, por "sua vez;` desenci-
deiarn funcOes, celulares 'especfficas. Esses dois theca-
nismos podem ser descritoi diVseguinte Modo:

AMP Cfclico, urn Mediador Horrnona
Intracelular.

A maior parte dos horluPni°s proteins ou 13'e Of

-dicos exerce seus efeitos sobre. celulas por pro-
vocarem primeiro a formaca° pela celula do AMP
ciclico (monofosfato ciclico de 3 ',P-adenosina). Uma
vez formado, o AMP ciclico da inicio ,as ativida-
des desejadas no interior da celula. Por isso, diz-se que
o AMP ciclico é um mediador hormonal intracelular.
Frequentemente, tambem a chamado de "segundo
mensageire, para a mediaca° hormonal, o "primeiro
mensageiro" sendo o prOpriö hormOtio estimulador.

A Fig. 34-2 mostra, em maiores detalhes, a funcSo
do sistema do AMP ciclico. 0 primeiro evento nesse
mecanismo de controle hormonal é a nab do home).-
nio estimulante sobre urn receptor especffico, na
membrana celular. Em verdade, se 1.11:11 hormOnio ira
ou nab atuar sobre uma celula especffica é determi-
nado pela presenca ou ausencia desse receptor especi-
fico para esse hormOnio.

Segundo, uma vez que o hormOnio tenha reagido
corn o receptor, é ativada uma enzima na membrana
celular, a adenilciclase.

Terceiro, a adenilciclase converte parte do ATP
presente no interior da celula em AMP ciclico. Esse
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5'-AMP

+ PPi

clam

RESPOSTAS FISIOLOGICAS

1. Ativa as enzimas
2. Altera a permeabilidade

celular
3. Produz contragao ou

relaxamento muscular
4. Causasintese proteica
5.. Causa secrecao

HORMONIO
ESTIMULANTE

Figura 34-2. Mecanismo do AMP ciclico pelo qual muitos
hormanios exer6em seu controle da fungi° celular.

AMP ciclico persiste na celula por perthdo de , alguns
segundos a alguns minutos, antes de ser reconvertido
em ATP. Contudo, enquanto o hormOnio estimulan-
te permanecer ativo no receptor, continuard a ser for-
mado o AMP ciclico.

Quarto, uma vez tendo sido formado no interior
das celulas, o AMP ciclico comeca a desempenhar
c—to nOinero de funcOes fisiolOgicas distintas, que in-
L.46:

1. Ativacffo de enzimas
2. AlteracOes.da permeabilidade celular
3. ModificacOes do grau da contrago do musculo liso
4. Ativa* da sintese proteica
5 Promocao da secre* celular.

0 efeito especifico que ocorre em cada celula indi
vidual e deténninado pelas caracteristicas da celula.
Assim , se a celula e glandular, promovera a produgo
de sua, secrecao especffica; se a celula e de musculo
liso, ira produzir sua contra* ou seu relaxamento,
dependendo de se o AMP ciclico é excitatOrio ou ini-
bitOrio para aquela celula determinada.

Tern-se demonstrado que o mecanismo do AMP
ciclico atua como o mediador hormonal intracelnlar
para, pelo menos algumas das funcOes, dos seguintes
hormOnios:

1. HormOnio adrenocorticotrOpico
2. HormOnio tireoestimulante
3. HormOnios gonadotrOpicos, que estimulam as gldn-

dulas sexuais
4. HormOnio antidiuretic°

5. HormOnio paratireoidiano, que controla o teor de
calcio no liquido extracelular

6. Glucagon, que participa da regula* da concen-
trago sangnInea de glicose

7. Epinefrina, que controla a contra* de muitos
mnsculos lisos

8. Os fatores de liberacdo hipotaMmicos, que contro-
lam a secre* da maioria dos hormOnios da hip6-
fise anterior.

Controle Hormonal pela Ativacffo de Genes

Urn segundo mecanismo importante para a aca-o hor-
monal é pela ativa* de urn ou mais de urn gene no
nticleo celular; esses genes, por sua vez, promovem a
sintese de proteinas nas celulas-alvo.. Esse é o meca-
nismo de controle hormonal utilizado pelos hormo-
nios esterOides, secretados pelo cortex supra-renal,
pelos ovarios e pelos testiculos.

0 mecanismo geral da funcffo hormonal esteroide
e o seguinte: primeiro, o hormOnio penetra no cito-
plasma da celula, onde vai se combinar corn uma pro-
teina receptora especifica. Segundo, apes varias eta-
pas adicionais que ocorrem no citoplasma e no nil-
Cleo urn ou mais genes s'do ativados nesse nncleo. Ter-
ceiro, os genes promovem a forma* de moleculas
do ARN mensageith especffico. Quarto, esse ARN di-
funde para o citoplasma ondR , vai prornover a sintese
de proteinas espedficas. essas proteinas vao
aurrientar as atividades especificas dessas cólulas. Por
exemplo, nos tubulos renais, enzimas proteicas sdO
formadas em resposta ao estimulo da aldosterona,
para promover a reabsor* de sodio e a secrecao de
potasSio.

HORMONIOS DA HIPOFISE ANTERIOR

A andula hip6fise, mostrada na. Fig. 34-3 e chamada
antigamente de pituitaria, tern as mesmas dimensOes
que a ponta do dedo e fica situada em
pequena cavidade ossea, a fossa pituitaria, situada
logo abaixo da base do arebro. E dividida em duas
partes completamente distintas, a gla ndula pituitaria
posterior, ou neuro-hip6fise, que a ligada ao hipotd-
lamo do cerebro, e a gldndula pituitaria anterior, mais
conhecida como adeno-hip6fise, de situa* anterior
a neuro-hipOfise e com funcOes-distintas das dela.

A Fig. 34-3 mostra a estrutura macroscOpica da
adeno-hipOfise e a Fig. 34-4 detalha sua estrutura
celular, mostrando que é composta por tipos di-
versos de celulas, cada um dos quais secreta urn ou
mais hormOnios. Todos esses hormOnios ou s •do pro-
teinas pequenas ou grandes polipeptldios. Embora os
pesquisadores tenham postulado 30 ou mais hormO-
nios da hipOfise anterior, apenas seis foram demons-
trados ter significacão. Esses hormOnios foram cita.-
dos antes neste capitulo, mas merecem.ser repetidos
aqui.
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Figura 34-3. Grandula hipOfise.
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1. HormOnio do crescimento
2. HormOnio tireoestimulante (tirotropina)
3. HormOnio adrenocorticotrOpico (adrenocortico-

tropina)
4. Prolactina
5. HormOnio foliculoestimulante
6. HormOnio luteinizante.

Os dois filtimos listados sdo chamados de horm6-
nios gonadotropicos, visto regularem as, funcOes das
glandulas sexuais.

As funcOes gerais desses seis hormemios s'do
...-/ostradas na Fig. 34-5.

HormOnio do Crescimento

O hormeinio do crescimento é uma pequena proteina
.contendo 191 aminoacidos em cadeia Unica, corn
peso molecular de 22.005. E secretado pela glándula
hipOfise anterior durante toda a vida da pessoa, muito
embora o crescimento corporal cesse durante a ado-
lescencia.

A funcao do hormeinio do crescimento, durante a
fase de crescimento da vida de urn animal, é a de pro-
mover o desenvolvimento e o aumento de todos os te-
cidos corporais. Aumenta as dimensdes de todas as ce-
lulas, bem como seu ninnero. Como resultado, cada
tecido e cada Orgo fica maior sob a acao do hormek
nio do crescimento. Os ossos ficam mais grossos e
mais longos, a pele fica espessada e os tecidos moles —
incluindo o coracffo, o figado, a lingua e todos os de-
mais Orgdos internos — aumentam de tamanho. Em
outras palavras, o hormeinio do crescimento é exata-

mente o que diz seu nome: faz corn que a pessoa
cresca.

Fungio do HormOnio do Crescimento apOs a Ado-
lescéncia. Apos a adolesdncia, a secregffo do hor-
rnemio do crescimento dirninui urn pouco, mas nunca
cessa. 0 hormOnio continua a atuar como antes, ist.o
e, promovendo a sintese de proteinas e de outros ele-
mentos celulares. Entretanto, nessa idade, a maioria
dos ossos ja cresceu o que'.'devia. Como resultado, o
aumento da'estatura corporal Cessa. Alguns ossos, no
entanto, especialmente os da mandibula e do nariz,
continuam a crescer, aumentando a proeminencia des-
sas pastes faciais corn a idade, mesmo nas pessoas
normais.

Efeitos MetabOlicos Basicos do HormOnio do
Crescimento. Sabe-se que o hormemio do cresci-
mento exerce os seguintes efeitos basicos sobre os
processos metabOlicos do corpo:

1. Intensidade aumentada da sintese de proteinas em
todas as c6lulas do corpo.

2. Intensidade diminuida da utilizacEo de carboidra-
tos por todas ou por quase todas as celulas.

3. Mobilizac -So aumentada de gorduras e maior use
de gorduras para energia.

A intiu6ncia mais conspicua do hormOnio do cres-
cimento é a de promover o crescimento, o que ocor-
re, principalmente, pelo fato de o hormOnio promo-
ver a sintese generalizada de proteinas. Entretanto,
tambem exerce efeitos sobre o metabolismo dos car-
boidratos e . das gorduras, poupando os carboidratos;
ao mesmo tempo que promove a utilizaca-o das reser-
vas de gordura.
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Figura 34-4. Estrutura celular da glindula hip6fise anterior.
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Estimulaca-
o do Crescimento da Cartilagem e do

Gesso Papel da "Somatomedina". 0 crescimento
da cartilagem e do osso nffo e urn efeito direto do hor-
rnOnio do crescimento sobre essas estruturas. Pelo
contrario, o hormOnio do crescimento faz corn que o
figado e, talvez, em menor grau, o rim, secretem uma
substdncia, a somatomedina. a. Essa somatomedina atua

Figura 34-5. FuncOes metabOlicas dos hormOnios da hipOfise
anterior.

ent-do sobre a cartilagem e sobre o osso, de forma di-
reta, determinando seu crescimento. A somatomedina
é necessaria para a deposicffo de colageno e de
substancia fundamental, ambos imprescindiveis ao
crescimento da cartilagem e do osso.

A raido pela qug o crescimento cessa na adoles-
cencia e a de que as cartilagens epifisarias, que sepa-
ram as extremidades — as "epifises" —.das hastes dos
ossos longos, exaurem seu potencial de crescimento
nessa idade. Conseqiientemente, as epifises ficam uni-
das diretamente corn as hastes desses ossos, em um
ponto onde existia antes a cartilagem de crescimento.
A continuidade do crescimento linear desses ossos
nao mais pode ocorrer depois dessa epoca.

Estimulaciio da Formaciio de Proteina pelo Hor-
meinio do Crescimento. Alem de promover o cresci-
mento da cartilagem e do osso, o hormOnio do cresci-
mento tambem provoca o crescimento da maioria dos
outros tecidos, devido a seu efeito de aumentar a pro-
ducäo de proteina. 0 mecanismo (ou mecanismos)
precisos de como aumenta a produgo de proteina
ainda riff.° estd esclarecido, mas é sabido que o hor-
mOnio do crescimento exerce os seguintes efeitos, to-
dos potencialmente importantes no aumento do teor
total da proteina no corpo:

1. Aumento do transporte dos aminoacidos atraves
das membranas celulares, o que assegura forneci-
mento intracelular adequado dos elementos cons-
titutivos das proteinas;

2. Aumento da formagao do ARN o que, por sua vez,
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provoca o aumento da formacab das moleculas
de proteina;

3. Aumento dos ribossomas para acelerar a velocida-
de corn que sintetizam proteinas.

4. Degradacab diminuida das proteinas, uma vez for-
madas, o que permite urn maior acirmulo de pro-
teinas no interior das celulas.

Efeito .do Hormilnio do Crescimento sobre o Meta-
bolismo dos Carboidratos e das Gorduras. 0 hor-
mOnio do crescimento promove a liberac -ao de acidos
graxos pelo tecido adiposo, o que aumenta .a utiliza-
go global da gordura pelos processos consumidores
de energia do corpo. Ao mesmo tempo, diminui a uti-
lizacffo de carboidratos pela maior parte das celulas,
de modo que comeea a haver acirmulo de glicogénio
nessas celulas, com a diminuicab da captacffo da gli-
cose sangiiinea. Como resultado, o hormOnio do cres-
cirr-nto aumenta o teor circulante de gordura no &an-
gu,,,

)

'devido ao aumento de sua liberacab pelas areas
de depOsito mas, ao mesmo tempo, aumenta a glicose
circulante no sangue, devido a menor utilizacab de
glicose.

Infelizmente, os mecanismos desses efeitos do hor-
mOnio do crescimento sab desconhecidos, tanto para
as gorduras como para os carboidratos. Contudo, sab
importantes para o metabolismo global do corpo,
principalmente, por atuar no sentido de reduzir os
depOsitos de gordura, ao mesmo tempo que aumenta
os de proteina e de carboidrato.

CONTROLE DA SECREQAO DO NORM:1Ni°
DO CRESCIMENTO

A secrecab do hormOnio do crescimento pela
)hipofise anterior é controlada pelo hipotalamo,

que secreta urn fator de liberagio do horrnOnio do
crescimento. Esse fator é carreado diretamente para a
glandula hipofise anterior, desde o hipotalamo, por
meio de pequenas veias que formarn o sistema porta
hipotdlamo-hipofisario, que sera discutido, corn maior
detalhe, adiante, neste capitulo. Esse fator de libera-
cab do hormOnio do crescimento atua sobre a hipofi-
se anterior para provocar a secrecao do horm6nio do
crescimento. Contudo, varios fatores podem influen-
ciar o hipotalamo, no sentido de promover aumento
ou diminuicab da secrecab do hormOnio do cresci-
mento.

A intensidade da secrecdo do hormOnio do cresci-
mento varia, de forma acentuada, de dia para dia, de-
pendendo das necessidades metabOlicas do corpo, o
que é bastante contrario a opini -So anteriormente
mantida de que sua secrego era constante em crian-
cas, como urn estimulo continuo para o crescimento,
mas ausente no adulto. Uma situacao que provoca se-
crecao muito aumentada do hormOnio do crescimen-
to e uma deficiencia nutricional generalizada. Presu-
me-se que isso seja, de alguma forma, o resultado da

formacdo diminuida de proteinas, o que teria, por sua
vez, o efeito hipotaldmico de desencadear a secrego
do hormemio do crescimento. A quantidade aumenta-
da do hormOnio do crescimento ajudaria, enta-o, a
promover a formacab de novos depOsitos de protei-
na, o que aliviaria a deficiencia proteina celular. Desse
modo, o mecanismo do hormOnio do crescimento
atuaria como controlador dos depOsitos de proteina
em algumas ou em todas as celulas do corpo.

Anormalidades da Secrepio do Hormemio do Cres-
cimento. A diminuigo da secrecäb do hormOnio
do crescimento causa o nanismo; urn excesso dessa
secrecab pode causar o gigantismo ou a condicdo cha-
mada de acromegalia.

Nanismo. A pessoa cuja hipofise anterior nffo
secreta hormOnio do crescimento nab cresce. Isso
causa o chamado tipo "hipofisario" de nanismo (em-
bora a maioria dos anOes tenha estatura baixa devido
a fatores hereditarios e n -do a insuficiencia da hipofise
anterior). 0 tipo de anal) hipofisario permanece infan-
til em todos os seus aspectos fiSicas. Seus Orgos, berm
como seus ossos, ngo crescein e o grau de seu desen-
volvimento sexual permanece igual ao de uma crian-
ca bem nova, mesmo apos ter atingido a idade adulta.
Pode nab crescer mais que o dobro da altura de urn
recdm-nascido.

No passado, era impossivel o tratamento do nanis-
mo hipofisario de forma adequada devido a quantida-.
de minima de hormOnio do Crescimento que dis-
ponivel. Mas, atualmente, a engenharia genetica ior-
nou possivel que bacteria's sintetizem grandei .qUanti-
dadeS desse hormOnio.

Gigantism°. A secreeab excessiva 'hortriOnio
do crescimento, caso ocorra antes da adoleke'n'cia,
pode levar ao gigantisnio Ap. ers'a AdOldsce►cia; as par-
tes em crescimento da inaiOria:65§-o§sO'S'jd : §e "fun-
diu" e nab sab mais capazes de ‘Orekiiirdnto, indepen-
dentemente da quantidade"  'do liOrrn6nio
do crescimento. 0 gigantismo, na rnaioria dos casos,
results de ttithor das celulas coradas por corantes aci-
doS — .as acidofilas —• da hipofise anterior e esses tu-
mores secretam quantidades imensas de hormemio do
crescimento.

Acromegalia. Se aparece urn tumor secretante de
hormOnio do crescimento apOs a adolesancia, a
secrecab excessiva de hormOnio do crescimento nffo
mais capaz de promover o aumento da estatura; en-
tretanto, ainda pode causar .o aumento das dimensOes
dos tecidos moles. Tambem pode causar o aumento
da espessura dos ossos e, alguns ossos — principalmen-
te os chamados "ossos membranosos" — podem ate
mesmo continuar a crescer. Como resultado, ocorre
urn crescimento desproporcional em algumas partes
do corpo, o que da origem cc:Indic -do chamada de
acromegalia. Na acromegalia, a mandibula cresce em
demasia, fazendo corn que passe a proeminar ate mais
de urn centimetro sobre o resto da face. 0 nariz e os
labios tambem crescem, bem coma os Orga -os internos
coma a lingua, o figado e varias gldndulas. Os ossos
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dos pós e das mdos, de modo contrario ao que ocorre
corn os outros ossos, continuam a crescer, de modo
que as mdos e os pós ficam muito grandes. Em resu-
mo, uma pessoa acromegalica é o mesmo que urn gi-
gante, exceto pela incapacidade de seus ossos longos
ji "fundidos" crescerem, o que faz _corn que sua esta-
tura permanega normal enquanto outras caracteristi-
cas de seu corpo apresentam urn crescimento despro-
porcional.

HormOnio Tireoestimulante

0 hormOnio tireoestimulante, tambem chamado de
tirotropina, é outro hormOnio secretado pela hipofise
anterior. Controla a secrecdo da gldndula tireOide, pro-
duzindo aumento das celulas tireoidianas, alem de
suas dimensOes e da intensidade corn que secretam a
ti )1ina. Quando a hipOfise anterior deixa de secretar
o normonio tireoestimulante, a gldndula tireOide
apresenta tal grau de incapacidade que, praticamente,
deixa de secretar qualquer hormOnio. Em outras pala-
vras, a glandula tireOide é controlada, de forma quase
total, pelo hormOnio tireoestimulante. Outros as-
pectos das relagOes da gldndula tireOide corn o hormO-
nio tireoestimulante sdo discutidos adiante, neste
mesmo capitulo, em relagdo a tiroxina.

HormOnio AdrenocorticotrOpico

Urn .terceiro hormOnio secretado pela hipOfise ante-
rior, o hormOnio adrenocorticotropico, tambem co-
nhecido por AC771 e por corticotropina, controla a
secret ao dos hormiinios do cortex supra-renal por
essa glindula, de modo bastante parecido ao controle
d'- horrnOnio tireoestimulante sobre a gldndula

0 hormOnio adrenocorticotropico aumenta
, ,tantoo,numero de celulas no cortex supra-renal como

tambem , seu grau de atividade, o que 'resulta no
aumento da produgdo de hormOnios do cortex supra-
renal. As relagOes do hormOnio adrenocorticotropico
corn os diversos hormOnios do cortex supra-renal sdo
discutidas no capitulo seguinte.

guintes; sua relacdo com a fungdo sexual sera discuti-
da, em detalhe, no Cap. 37.

HormOnio Foliculoestimulante. No sexo femi-
nino, o hormOnio foliculoestimulante desencadeia o
crescimento dos foliculos (cdmaras cheias de liquido)
nos ovarios. Em cada urn deles ocorre o desenvolvi-
mento de urn Ovulo, em preparagdo para a fecunda-
gdo. Esse horm6nio tambem faz corn que os ovarios
secretem os estrogenios, urn dos hormOnios femini-
nos. No sexo masculino, o hormOnio foliculoestimu-
lante promove o crescimento do epitelio germina-
tivo dos testiculos, o que promove o desenvolvimento
dos espermatozOides que podem, assim, fecundar o
Ovulo.

Hormiinio Luteinizante. No sexo feminino, o
hormOnio luteinizante atua em conjunto corn o hor-
mOnio foliculoestimulante, a fim de produzirem a se-
cregdo dos estrogenios. Tambern faz corn que o foil-
culo se rompa, permitindo que o Ovulo escape para a
cavidade abdominal, de onde•passa para a trompa de
FalOpio, onde pode ocorrei a fecundagdo. Tambem
faz corn que o ovario secrete a progesterona. No sexo
masculino, o hormOnio luteinizante faz com que o
testiculo secrete a testosterona, o hormOnio sexual
masculino.

Regulac5o da Secrecffo da Hip6fise Anterior —
Sistema Porta Hipot6lamo-Hipofisfirio

A gldndula hipOfise anterior é urn organ muito vas-
cularizado, que recebe seu suprimento sangtifneo de
duas fontes: (1) da fonte arteriolar usual e (2) do cha-
mado sistema porta hipotalamo-hipofiscirio, que é
mostrado na Fig. 34-6. 0 hipotdlamo, discutido em
detalhe no Cap. 19, controla muitas das atividades au-
tomiticas do corpo. ApOs o sangue ter passado pelos
capilares do hipotdlamo, em particular, pela regido
inferior, chamada de eminencia media, sai por meio
de pequenas veias porta hipotalamo-hipofisdrias, que

Hipotalamo

Prolactina

A prolactina é urn hormOnio secretado pela hipOfise
anterior durante a gravidez e durante todo o periodo •
de amarnentagdo -7 quando ocorre produgdo de leite
— apOs o nascimento. Esse hormOnio estimula o
crescimento das mamas, bem como a fungdo secreto-
ra de suas gldndulas. Esses efeitos sera° discutidos em
relagdo a repro dugdo, no Cap. 38.

HormOnios GonadotrOpicos

A fling-do dos dois hormOnios gonadotrOpicos é apre-
sentada de modo muito resumido nos paragrafos se- Figura 34-6. Sistema porta hipotalamo-hipofisario.
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cursam pela superficie anterior do talo hipofisario,
indo atingir a glandula hipofise anterior. Nesse ponto,
as veias penetram na glandula, onde o sangue, vai fluir
por numerosos seios venosos que circundam as cê1u-
las da hipofise anterior.

0 hipotalamo secreta grande nitmero de diferentes
substdncias neurossecretoras, que foram chamadas de
fatores hipotakimicos de liberagio e de fatores hipo-
takimicos inibitOrios. Esses fatores sdo secretados para
o sangue do sistema porta hipotalamo-hipofigrio e
sdo transportados para o sangue dos seios venosos da
glandula hipofise anterior, onde regulam a secrecdo
dos diversos hormOnios da hipofise anterior. Os cinco
fatores mais importantes para o controle da Secrecdo
da hipofise anterior sdo os seguintes:

1. Fator liberador de tirotropina (FLT), que promove
-)secrecdo do hormOnio tireoestimulante.

2. Fator liberador de corticotropina (FLC), que pro-
move a secregdo do hormOnio adrenocorticotrO-
pico.

3. Fator liberador do hormemio do crescimento
(FLS), que promove a secregdo do horrnOnio do
crescimento, tambórn chamado de somatotropina.

4. Fator liberador do hormeThio luteinizante (FLL),
•que promove a secregdo tanto do hormOnio lutei-
nizante como do hormOnio foliculoestimulante.

5. Fator inibitOrio da prolactina (FIP), que inibe a
secrecdo de prolactina.

Deve ser notado que quatro desses fatores promo-
vem a liberacdo (isto é, a secrecdo) dos respectivos
hormOnios hipofisdrios. Na falta desses fatores de li-
beracdo, esses hormOnios so sdo secretados em quan-
tiNes dirriinutas pela hipofise anterior.

or outro lado, existe um importante fator inibi-
tOrio que é secretado pelo hipotalamo, o fator Mi-
bidor de prolactina. Na ausencia desse fator, a hipo-
fise anterior secreta quantidades excessivas desse
hormOnio.

Devido ao potente efeito desses fatores liberatO-
dos e inibitOrios sobre a secrecdo da hipofise ante-
rior, a maior parte do controle da glandula hipofise
anterior é exercido pela estimulacdo ou pela inibi-
go de muitos centros neuronais controladores no
hipotalamo que, por sua vez, regulam a producdo
desses fatores hipotaldmicos liberatOrios e inibitO-
rios. Por exemplo, foi destacado antes neste capf-
tulo que a deficiencia proteica estimula, de alguma
forma, o hipotalamo a promover a secrecdo aumen-
tada 'de hormOnio do crescimento pela hipofise ante-
rior. Mais adiante, neste capitulo, iremos ver que a
secrecdo do hormOnio tireoidiano é quase que corn-
pletamente controlada pela estimulacdo de centros
hipotaldmicos que, por sua vez, controlam a secrecdo
do hormOnio tireoestimulante pela glandula hipofise
anterior. Nos capitulos .seguintes, veremos que o con-
trole de muitos dos hormOnios endOcrinos é realiza-

do por meio de um sistema hipotalamo-hipofisario
similar.

HORMONIOS DA HIPOFISE POSTERIOR

Embora a glandula hipofise posterior fique localiza-
da logo atras da glandula hipofise anterior, essas duas
glandulas ndo possuem nenhum mecanismo que ja
tenha sido demonstrado para uma interacdo direta.
Por outro lado, em certo sentido, a glandula hipofise
posterior ndo a uma glandula, pois apenas serve como
deposito para os hormOnios, ndo os secretando. Ar-
mazena dois hormOnios, o hormOnio antidiuretico
(tambêm chamado vasopressina) e a ocitocina: hor-
mOnio antidiuretico tern fungdo muito importante no
controle renal da excrecdo de agua, o que foi discuti-
do, em detalhe, no Cap. 23. A ocitocina estimula a
contracdo do musculo no utero e nas , mamas e, porno
resultado, desempenha papel importante no nasci
mento de criancas e na ejecdo dwleite pela mama Ma-
terna. Essas funcCies da ocitocina serdo discutidas, no
Cap. 38.

Esses hormOnios, tanto o hormOnio antidiuretico
como a ocitocina, sdo polipeptidios, cads um forma-.
do por oito aminoacidos. &do secretados por celulas
neuronais no hipotalamo anterior e transportados, ao
longo dos axOnios neuronais, para a glandula hipofise
posterior, onde os dois hormOnios ficam armazena-
dos. A Fig. 34-7 mostra a anatomia Besse mecanismo..
0 horm§nio antidiuretico '6 prOduzido pelos newt
nios do nucleo supra-Optico. Entab, por period(); de
horas a Bias, o horrnOnio*e lentatnente transportado
pelo centro, axoplismico , das fibras nervosas, por
meio do feixe de fibras, hipotalamo-hipofisario e flea
armazenado na extremidade final dessas fibras nervo-
sas, ja na hipofise posterior. Por outro lado, a ocitoci-
na a formada .nos neuromos do nucleo paraventri
cular, sendo transportada por mecanismo semelhante
para a mesma hipofise posterior.

Figura 34-7. Controle hipotalimico da hipofise posterior.
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Ulna vez que esses dois hormOnios atingiram a
glandula hipOfise posterior, ai permanecem armaze-
nados ate que impulsos nervosos sejam transmitidos
desde o nacleo supra-Optico, para provocar a libera-
cab do homOnio antidiuretico, e desde o nucleo pars-
ventricular, para produzir a liberacdo da ocitocina.

Embora esses hormOnios sejam discutidos em deta-
lhe, em outras partes deste texto, vamos, de modo su-
mario, rever aqui suas funcOes:

HORMONIO ANTIDIURETICO E CONTROLE DA
REABSORCAO DE AGUA NOS TOBULOS
DO RIM

OCITOCINA

Urn agente "ocitOcico" é uma substancia que faz corn
que o liter° contraia e esse é urn dos efeitos primarios
da ocitocina. Essa substancia é secretada em quantida-
des moderadas durante a parte final da gravidez e, em
quantidades especialmente grandes, no period° em
que a crianca esta nascendo. Seu efeito e o de fazer
corn que o titer° contraia e corn isso expulse o feto.
fato bastante conhecido que a mde que teve seu meca-
nismo secretor de ocitocina destruido experimenta
grandes dificuldades em dar a luz_o seu filho. Esse me-
canismo sera discutido em maior detalhe, em relacdo
a parturicdo, no Cap. 38.

Efeito da Ocitocina sobre a Ejectio de Leite. A
ocitocina tambem tern funcao importante sobre o or-
ganismo materno, no sentido de favorecer o forneci-
mento de leite para o recOm-nascido, pelo seguinte
mecanismo: o leite .formado nas celulas glandulares
das mamas é secretado, de forma continua, para os
alveolos das glandulas marnarias e al permanece ate
que a crianca mame. Nos prirneiros minutos da mama-
(la; a crianca, em termos praticos, quase que não rece-
be leite, mas o ato de mamar excita o mamilo mater-
no, o que produz a transmissdo de sinais neurais
ascendentes, primeiro pela medula espinhal e ate o
hipotalamo, onde provocar a secrecdo de ocito-
cina. Por meio do sangue, esse hormOnio chega a
mama, onde vai causar a contracdo das numerosas e
pequenas celulas mioepiteliaisAue circundam os al-
veolos mamarios, 9 que promove a ejecdo do leite
pela oonstricdo desses alveolos o que empurra o leite
para as ampulas e dal para 'os ductos, de onde a crian-
ga o extrai pela succäb, ao mamar, como sera discuti-
do, em maior detalhe, em relacdo a lactacdo, no
Cap. 38.

Figura 34-8. Estrutura macroscOpica da tireelide e suas rela-
Vies com a laringe e com a traqueia.

0 Ictormeinio antidiuretico impede que os liquidos
cui .Porais fiquem excessivamente concentrados, pelo
seguinte mecanismo. Quando a concentragdo do sOdio
e de outras substancias osmoticamente ativas fica au-
mentada nos liquidos extracelulares, a pressdo osmO-
tica aumentada desses liquidos faz corn que os neur6-
nios especiais, situados no nficleo supra-Optico — os
osmoceptores — enviem impulsos para a glandula hi-
P.Ofise posterior. Esses impulsos produzem a liberack
de parte do hormOnio antidiuretico que ai esta arma-
zanado. Esse hormOnio a transportado pelo sangue e
vai atuar sobre os tubos .coletores do rim, promoven-
do a reabsorck aumentada de agua, ao mesmo tempo
que permite a excregdo urinaria,  modificada, de
grandes quantidades de sOdio e de outros solutos
ttibUlares.

0 mecanismo pelo qual o hormOnio antidiuretico
aumenta a reabsOrgdo de agua e o de aumentar a di-

fisao` dos poros nas celulas epiteliais, de modo sufi-
ciente para que a agua passe, mas ndo o bastante para
dar paSsagem a maior parte das outras substancias
presentee no liquido tubular. Dessa forma, a agua é
devolvidd‘ para os liquidos corporais, enquanto que
o sOdio e os outros solutos sdo eliminados pela urina.
Por esse meio, a concentracdo excessiva dos liquidos
extracelulares corrigida.

Pressora do HormOnio Antidiuretic°. 0
hormOnio antidiuretico e, muitas vezes, chamado•de
vasopressina pelo fato de que a injecdo de grandes do-
ses do hormOnio purificado provoca aumento da pres-
sdo arterial. Por outro lado, as quantidades normais
circulantes desse horm6nio participam dos mecanis-
mos que impedem a queda da pressk arterial. Como
resultado, o hormOnio antidiuretico desempenha,
pelo menos, algum papel no controle didrio da pres-
sdo arterial. Quando o sistema circulatOrio é submeti-
do a estresse severo, como, por exemplo, durante pro-
cedimentos cirOrgicos muito traumatizantes, ou apOs
hemorragia, o hormOnio antidiuretico e secretado em
grandes quantidades e 6, nessas condicOes, muito im-
portante na manutencdo da press -So arterial dentro de
seus limites normais de variacdo.
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Figura 34-9. Aparencia microscOpica da glindula tireiSide,
mostrando a secregffo da tiroglobulina para o interior dos fo-

-11i—los.

TIROXINA

Formacao da Tiroxina pela Gländula TireOide. A
Fig. 34-8 apresenta a estrutura macroscOpica da glan-
dula tireadde e a Fig. 34-9, a estrutura microscOpica,
mostrando que essa glándula a formada por grandes
foliculos. As celulas que formam a parede desses' fo-
liculos secretam tiroxina para seu interior, onde fica
temporariamente armazenada.

0 mecanismo da secrecdo tireoidiana é ilustrado
na Fig. 34-10, que mostra que o iodo 6, primeiro,
transportado para o interior da caula folicular, sob a
forma de iodeto (iodo ionico, n. Esse transporte é
o resultado de uma bomba de iodeto localizada na
merrrana celular e que concentra o iodo no interior

SANGUE. FOCI-CULO

Figura 34-10. Mecanismos do transporte do iodo,da formacao

de tiroxina e da liberacdo da tiroxina para o sangue (a forma-

cab e a lib erac
-do da triiodotironina sifo paralelas as da tiroxi-

na).

celular cerca de 40 vezes. A caula folicular converte,
enao, o Ion iodeto em iodo elementar. Ao mesmo
tempo, a caula tarhbern secreta uma proteina, cha-
mada de tiroglobulina, para o interior do foliculo.
Sob a nab de uma enzima especifica, a iodinase, o
iodo elementar reage corn a tiroglobulina, para con-
verter a maior parte do aminoacido tirosina da mole-
cula da tiroglobulina em tiroxina. As reacOes qui-
micas desse processo sao representadas na Fig. 34-11.

Outro horrnOnio, muito semelhante a tiroxina,
mas contendo nienor quantidade de iodo a tri-
iodotironina — é formado em menor quantidade, ao
mesmo tempo em que ocorre a forrriacão da tiroxina.
Exerce quase que os mesmos efeitos que a tiroxina,
exceto pelo fato de que sua aca-o é värias vezes mais
rapida do que a da tiroxina. Dada a maior propor-
cffo da tiroxina na secregio tireoidiana iremos dis-
cutir suas fungOes nos paragrafos seguintes, mas deve
ser sempre lembrado que as quantidades menores de
triiodotironina fancionam quase que em paralelo
tiroxina.

Armazenamento e Liberacio da Tiroxina. A ti-
roxina formada por esse mecanismo permanecearma-
zenada no foliculo durante värias semanas, como par-
te da molecula de tiroglobulina, antes de ser liberada,
atraves das celulas foliculares, para cYsangue circulan-
Ie. No momento em que vai ser liberada, a tiroxina é
desdobrada da mol6cula da tiroglobulina por Melo de
proteases, que, por sua vez, sffoliberadds,no-interior
dos foliculos pelos lisossorna; das •celulaafOliculares.
Uma vez livre, a tiroxina difunde atraves das celulas
foliculares, para o sangue.

No sangue, a tiroxina, imediatamente, combina
corn uma proteina plasmatica, .de onde é liberada, de'
modo gradual, ao longo' de varios dial, para atingir as
celulas dos tecidos. Desse modo, esse processo global
assegura urn fluxo continuo, mas muito lento, de tiro-
xina para os tecidos, Devido a essa lentidao, alguns

1,
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Figura 34-11. Qufmica da formacfo da tiroxina e da triiodo-
tironina.
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dos efeitos da tiroxina ainda podem ser notados ate
6 a 8 semanas de sua formacao na glandula tireOide.

Mecanismo de Acão da Tiroxina

Efeito da Tiroxina sobre o Metabolismo e as En-
zimas Celulares. A tiroxina acelera de muito a in-
tensidade do metabolismo de todas as celulas. Embo-
ra o mecanismo preciso de como isso ocorre nao é co-
nhecido, diversos estudos tern mostrado que os teci-
dos que sac) expostos a tiroxina formam quantidades
muito aumentadas da maioria de suas enzimas. Pelo
menos 13 enzimas celulares diferentes ja foram
demonstradas ficar muito aumentadas sob a influen-
cia da tiroxina e, visto que as enzimas sac) os regula-
dores das reac5es quimicas celulares, é muito facil de
se compreender como isso poderia aumentar a intensi-

\ie do metabolismo celular. Como a tiroxina atua'
sobre a quase totalidade dos tecidos do corpo, ela
regula a intensidade global da atividade de todas as
funcOes do corpo.

Ainda nab conhecernos o mecanismo intracelular
pelo qual a tiroxina aumenta a quantidade das enzi-
mas. ContudO;*visto que grande nirmero de enzimas
sofre esse efeito, e, visto que a intensidade da forma-
cao de enzimas é controlada, primariamente, pelos
mecanismos geneticos da celula, e de se presumir que
a tirwdna ative genes especfficos para aumentar essas
enzimas. Ela tambem aumenta o nirmero e as dimen-
sOes. das mitocOndrias, mas nao se sabe se esse efeito
primario ou secundario.

EFEITOS DA TIROXINA SOBRE FUNCO. ES
PSpECI-FICAS DO CORPO

Efeito sobre o Metabolismo Corporal Total. A
falta total de producao de tiroxina pela glandula ti-
reOide reduz o metabolismo ate metade do normal.
Por outro lado, a producao de quantidades extrema-
mente elevadas do hormOnio podem aumentar esse
metabolism° ate o dobro do normal. Portanto, de urn
modo global, a glandula tireOide pode alterar a inten-
sidade do metabolismo de ate quatro vezes. As medi-
das do metabolismo basal podem ser usadas para se
fazer uma estimative do grau de atividade da glan-
dula tireOide.

A tiroxina faz corn que o corpo queime todos os
seus carboidratos disponiveis de forma muito rapi-
da e, em seguida, reduzir de modo acentuado as reser-
vas de gordura. Como resultado, a pessoa que tiver
producao excessiva de tiroxina costuma perder peso,
algumas vezes, de modo muito rapid°. Por outro la-
do, a pessoa corn producao menor que a normal de ti-
roxina, corn muita freqiiencia, fica obesa.

Efeito sobre o Sistema Cardiovascular.  A tiroxi-
na influencia o sistema cardiovascular de dois modos.
Primeiro, caso a intensidade do metabolismo aumen-

te, todos os tecidos do corpo passam a necessitar de
maiores quantidades de nutrientes. Isso produz vaso-
dilatack em todos os tecidos e forca o coracao a
bombear maiores volumes de sangue do que o nor-
mal. Segundo, a tiroxina exerce efeito direto sobre o
coraceio, aumentando, nao so o seu metabolismo, mas
tambem a sua freqiiencia e a forca de sua contracao.
Esses efeitos tambem aumentam o debit° card faco.

Efeito sobre o Sistema Nervoso. A tiroxina au-
menta, de forma muito acentuada, a atividade do sis-
tema nervoso. Os reflexos ficam muito excitaveis corn
o excesso de tiroxina, mas muito preguicosos corn ti-
roxina reduzida. A tiroxina aumenta o grau de vigilia
de uma pessoa, enquanto que a falta de tiroxina pode
fazer corn que durma ate 12 a 15 horas por dia.

Urn efeito especial da tiroxina sobre o sistema ner-
voso é o de causar tremor continuo dos mirsculos.
Esse tremor é, na maioria das vezes, de amplitude
muito pequena, embora muito rapid°, corn freqiien-
cia de ate 10 a 16 vezes por segundo, o que é muito
mais rapid° do que o tremor tfroduzido nas doencas
dos ganglios da base ou do cerebelo.

Efeito sobre o Tubo Digestivo. A tiroxina au-
menta a motilidade do tubo digestivo e produz fluxo
copioso dos sucos digestivos. Se essas atividades
forem suficientemente aumentadas, pode ocorrer
diarróia. Por outro lado, a falta de tiroxina provoca
o efeito oposto — motilidade muito diminufda e se-
crecao extremamente reduzida — resultando em cons-
tipacao. A producao excessiva de tiroxina tambem
provoca urn apetite voraz, devido a grande intensi-
dade do metabolismo. A pessoa ingere uma grande
quantidade de alimento, digere de modo muito rapi-
do, absorve grandes quantidades de nutrientes, mas
os metaboliza tab rapidarnente como ficam dispo-

Regulaccio da Produc5o de Tiroxina

Antes, neste capitulo., foi destacado que a producao
de tiroxina é regulada, de modo quase total, pelo hor-
mOnio tireoestimulante da glandula hipofise ante-
rior. Por sua vez, como é representado na Fig. 34-12,
a intensidade da secrecao do honnOnio tireoest4mu-
lante é regulada pelo fator de liberacdo de tirotro-
pina, secretado pelo hipotalamo. Portanto, para se
discutir a regulacao da producao de tiroxina, precisa-
mos apenas discutir os fatores que regulam a secrecao
do fator de liberaccio de tirotropina.

Os estimulos primarios que controlam a intensi-
dade da secrecao do fator liberador de tirotropina sao
a concentracao de tiroxina no sangue circulante e a
intensidade do metabolismo corporal. Se o teor san-
giiineo de tiroxina ou o metabolismo ficam diminui-
dos, a intensidade da secrecdo do fator liberador de
tirotropina aumenta de modo automatic°, o que au-
menta a secrecao de tirotropina e, como conseqnén-



Figura 34-12. RegulagNo da secrecao de tiroxina.
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cia, a de tiroxina. Essa tiroxina, por sua vez, eleva o
metabolismo ate o normal.

Por outro lado, se a intensidade do metabolismo
corporal esta corn valor acima do normal, o hipota-
lamo reduz sua secregdo do fator liberador de tiro-
tropina, e uma seqiiéncia de efeitos opostos diminui a
secregdo de tirotropina, o que reduz o teor de tiro-
xina e a intensidade do metabolismo ate o normal.
Desse modo, como é demonstrado na Fig. 34-12, o
mecanismo hormOnio tireoestimulante-tiroxina atua
como urn mecanismo de feedback para a regulagdo do
metabolismo corporal em seu valor normal.

Efeito do Ambiente Frio sobre a Producdo de Ti-
roxina. Quando uma pessoa ou urn animal é ex-
p"sto a frio muito intenso, o hipotalamo secreta
n...Aores quantidades do fator liberador de tirotropina.
Por periodos de 3 a 4 semanas, a glandula tireOide vai
aumentar de tamanho, corn aurnento da secregdo de
tiroxina. 0 metabolismo basal pode ficar aumentado
de ate 20 a 30% por esse mecanismo, que colabora no
aquecimento do corpo e compensa, em parte, o efei-
to resfriante do dmbiente.

Anormalidades da Secregffo Tireoidiana

Hipertireoidismo. Uma incapacidade do sistema
regulador hipOfise anterior-tireOide em funcionar de
modo adequado provoca, muitas vezes, uma produgdo
muito aumentada de tiroxina que pode chegar, nos
casos extremos, ate 15 vezes a normal. Corn maior
freqUencia, essa producdo aumentada é causada por
uma substdricia chamada de estimulador tireoidiano
de longa duracdo (ETLD) que se acredita ser urn anti-
corpo formado pelo sistema imune e que, de modo es-
pecifico, estimula as celulas tireoidianas. A produgdo
excessiva de tiroxina resultante dessa estimulacdo faz
corn que a intensidade da secrecdo do hormOnio tireo-

estimulante, provocada pelo hipotalarno, fique dirni-
nuida e ndo aumentada.

Em algumas pessoas corn hi
pertireoidismo, a pro-

dugdo excessiva de tiroxina é causada por urn peque-
no adenoma tireoidiano, que é um tumor da glandu-
la tireOide que secreta a tiroxina, independentemente
de qualquer controle pela hipOfise superior ou por ou-
tro tipo qualquer de estimulo. Em qualquer caso, a
produgdo excessiva de tiroxina produz o hipertireoi-
dismo.

No hipertireoidismo, o metabolismo basal esta
muito aumentado — algumas vezes atingindo ate o do-
bro do' normal —, a pessoa perde peso, sofre de diar-
reia, sente-se muito nervosa e tremula, sua freqiiéncia
cardiaca esta muito elevada e seu coracdo bate corn
tanta forga que a pessoa o sente palpitando em seu
peito. Muitas vezes, esse estado de hipertireoidismo
e tdo grave e prolongado que pode, chegar, em verda-
de, a ,"queirnar" seus tecidos, provocando processos
degenerativos em muitos territOrios do corpo. Uma
das areas mais .comuns dessa:_degeneragdo é o prOprio
mtisculo cardiac°.

0 metodo usual de tratamento'do hipertireoidismo
implica (1) administragdo de medicamento que supri-
ma a fungdo tireoidiana ou que destrua a glandula ti-
reOide, ou (2) remogdo cirtrgica da maior parte da
glandula. Administragdo do medicamento propil-
tiouracil bloqueia a reagdo quimica entre a tirosina e
o iodo para a formagdo da tiroxina e o hipertireoidis-
mo pode, por vezes, ser corgrolado por esse medi-
camento.

Exoftalmia (Protrusdo dos Globos Oculares). A
maioria dos pacientes corn hipertireoidismo grave
apresenta tecidos hipertrofiados e edematosos de si-
tuagdo na Orbita, por tras dos globos oculares, o que
causa a protrusdo dos globps oculdres, uma condigdo
chamada de exoftalmiá (Fig. 34-13). Acredita-se que
a tiroxina, tenha responsabilidade muito pequena nes-

Figura 34-13. Paciente corn hipertireoidismo e corn exoftal-
mia.

■
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se quadro, cuja causa parece ser mais do mesmo meca-
nismo auto-imune que estimula excessivamente a
glandula tireoide no hipertiroidismo. Como a exo-
ftalmia resulta, pelo menos em parte, de quantidade
aumentada de tecido por tras do globo ocular, a eli-
minacab do hipertiroidismo nab vai provocar a regres-
do da exoftalmia, que .persiste, em algum grau, por
toda a Ada do paciente.

Hipotireoidismo. A producao reduzida de tiroxi-
na causa o hipotireoidismo. Uma pessoa pode viver,

muitos anos, corn a falta completa de producao
da , tiroxina, mas a intensidade do metabolismo, em
todos os, seus tecidos fica reduzida ate valor pouco
major do que a metade do normal. Ela é extrema-
mente letargica, dormindo ate cerca de 12 a 15 horas
por Em geral, esta constipada, suas reacOes men-
tais sao muito lentas e, muitas vezes, fica muito gor-

da deposicao aumentada de gordura em
tout; o seu corpo, no hipotireoidismo muito grave,
Como o mostrado na Fig. 34-14, 6 depositada nos es-
paws entre as celulas uma mistura gelatinosa de
Mucoproteina e de liquido extracelular, o que produz
aparencia edematosa. Quando ocorre, essa condicao e
chamada de mixedema.

BOcio. No hipertireoidismo, a glandula tireedde
hiperativa aumenta de volume por duas a tres vezes e
6,. entao, chamada de bOcio. No hipotireoidismo, a
glandula tambem flea aumentada e, nessas condi
Vie§, tambem a chamada de bOcio. Como resultado,
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o termo bOcio nab é sinonimo nem de hiper nem de
hipotireoidismo, mas, pelo contrario, significa, simples-
mente, uma glandula tireedde aumentada.

Em geral, o hipotireoidismo é causado por alguma
anomalia da glandula tireOide, que torna impossfvel
que a glandula, mesmo quando estimulada pelo hor-
mOnio tireoestimulante, secrete tiroxina. Entretanto,
a glandula, que mat esta secretando, aumenta grada-
tivamente de volume, numa va tentativa de produzir
quantidades adequadas de tiroxina; como resultado,
quantidades imensas de colOide, contendo quase que
nenhuma tiroxina, sao secretadas para os foliculos.
Por essa ruff°, esse tipo de tireedde aumentada é cha-
mado de b.Ocio coloidal.

Algumas vezes, urn Wei° coloidal pode atingir
dimensOes de ate 15 vezes as da glandula normal,,che-
garid° a pesar ate 500 g e ocupando, no , pescogo; es-
pago da ordem de 0,05 littb. Obviamente, uma glan-
dula tao aumentada pode obstruir a respiracab e a
degluticao.

BOcio Endemic°. As pessoas . que residem . nas
regiqes do mundo onde o alimento contém quanti-
dades muito pequenas de iodo , nao podem produzir
quantidades adequadas de tiroxina. Como resulta-
do, suas concentracdes circulantes de tiroxina, bem
Como seu metabolismo, ficam bem abaixo dos va-
lores norMais, provocando a secretgo aumentada do
hormeinio tireoestimulante pela lupofise anterior, e
que, por ,sua vez,, estimulaa tireOlde, na tentativa de
produzir quantidades aumentadas de tiroxina. Infeliz-
mente, mesmo esse estImulo nab pode aumentar a
producab de tiroxina, quando existe falta de iodo.
Mas a glandula hipOfise anterior continua a produzir
grandes quantidades de horme•nio tireoestimulante,
de modo que a tireedde continua a aumentar de vo-
lume, ficando, de modo progressivo, cada vez mais
cheia de colOide que quase nao contOm tiroxina. Essa
glandula aumentada é chamada de, Mei° endemic°,
pelo fato de que todos os habitantes da regiffo geogra-
flea onde ()cone a deficiencia de iodo apresentam
uma glandula aumentada. 0 Wei° endômico foi, ha
tempos, muito prevalente nas regibes onde o solo nab
cont6m iodo, como a regiab dos Grandes Lagos, nos
Estados Unidos, e nos Alpes Sulgos. Mais recentemen-
te, contudo, uma pequena quantidade de iodo vem
sendo adicionada a maioria das marcas de sal de co-
zinha, de modo que a ingest -So deficiente de iodo e,
no presente, muito rara.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Explique o papel desempenhado pelo AMP cfclico, co-
mo urn mediador hormonal intracelular.

2. Explique como os hormOnios podem, por vezes, contro-
lar a funcäb celular por ativar os genes.

3. Como e que o hormifinio do crescimento estimula o
A. A _A_ • 1

Figura 34-14. Paciente corn mixedema. (Cortesia do Dr.
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4. Como a que o hormOnio do crescimento estimula a de-
poSigffo de proteina?

5. Quais do as causas do gigantismo, do nanismo e da acro-
megalia?

6. Enumere os seis honnOnios da hipefise anterior mais
importantes.

7. Quais do os fatores hipotalimicos, liberaterios e inibi-
tOrios?

8. Que fungOes do desempenhadas pelo hormOnio anti-
diuretic° e pela ocitocina?

9. Liste os mecanismos quimicos e eelulares para a forma-
gffo da tiroxina.

10. Quais os efeitos da tiroxina sobre o metabolismo ce-
lular? Quais sao os mecanismos desses efeitos?

11. Quais do as causas e os efeitos do hiper e do hipoti-
reoidismo?

REFERS_ NCIAS

Austin, C.R., and Short, R.V. (eds.): Mechanisms of Hor-
mone Action. New York, Cambridge University
Press, 1979.

Baxter, J.D., and MacLeod, K.M.: Molecular basis for
hormone action. In Bondy, P.K., and Rosenberg,
L.E. (eds.): Metabolic Control and Disease, 8th Ed.
Philadelphia, W.B. Saunders, 1980, p.. 104.

Besser, G.M. (ed.): The Hypothalamus and Pituitary.
Clin. Endocrinol. Metab., 6(1), 1977.

Chiodini, P.G., and Liuzzi, A.: The Regulation of
Growth Hormone Secretion. St. Albans, Vt., Eden
Medical Research, 1979.

DeGroot, U. (ed.): Endocrinology. New York, Grune &
Stratton, 1979.

DeGroot, L.J.:" Thyroid hormone action. In DeGroot,
Li., et a!. (eds.): Endocrinology. Vol. 1. New York,
Grune & Stratton, 1979, p. 357.

Dillon, R.S.: Handbook of Endocrinology: Diagnosis
and Management of Endocrine and Metabolic
Disorders, 2nd Ed. Philadelphia, Lea & Febiger,
1980.

Dumont, J.E., and Vassart, G.: Thyroid gland metabo-
lism and the action of TSH. In DeGroot, Li., et
(eds.): Endocrinology. Vol. 1. New York, Gruna &
Stratton, 1979, p. 311.

Ekins, R., et al. (eds.): Free Thyroid Hormones. New
York, Excerpta Medica, 1979.

Ezrin, C., et al. (eds.): Pituitary Diseases. Boca Raton,
Fla., CRC Press, 1980.

Goss, R.J.: The Physiology of Growth. New York, Aca-
demic Press, 1977.

Li, C.H. (ed.): Thyroid Hormones, New York, Academic
Press, 1978.

McClung, M.R., and Greer, MA: Treatment of hyper,
thyroidism. Annu. Med., 31 '385, 1980.

Ontjes, DA., et al:: The anterior pituitary' gland In
Bondy, PK, and Rosenberg, LE. (eds.): Metabolic
Control and Disease, 8th . Ed. Philadelphia; W.B.
Saunders, 1980, p. 1165. : •

Robbins, J., et al.: The thyroid and iodine metabolism,
In Bondy, RK, and-Rosenberg, 

LE. (eds.): Meta.,
bolic Control:  Disease, ..8th Ed, Philadelphia,
W.B. Saunders, 1980, p...1325.,

Ryan, W.G., et al (eds.): Endocrine . Disorders:A Path0-
physiologic Approach, 2fid. Ed Chicago, Year
Book Medical . Publishers, 1980

Schuister, D., and LeVitSki; . k. !(?&:): . C. elluldr Receptors
for.Hormones and 'NeurotransmitterS. New York,
John Wiley &

Stanbury, J.B. Endemic Goiter, and Endemic Cre-
. tinism. New. York, `John` Wiley & Sons, 1980.
Teppérman, J.: Metabolic -and Endocrine Physiology:

An Introductory Text: Chicagp,.Year Book Medical
Publishers, 1980,



35
HormOnios do Cortex

Supra-Renal, Insulina e Glucagon

Resumo

0 cortex supra-renal secreta dois hormOnios muito importantes, (1) aldosterona e (2)
cortisol, ambos indispensaveis vida.

A aldosterona e chamada de mineralocorticoide por alterar, de modo especifico, as
concentracOes de ions (minerais) no corpo. 0 efeito mais importante da aldosterona e o
de aumentar a intensidade da absorcdo dos ions sodio pelos tubulos renais, ao mesmo
tempo que aumenta a secrectio dos ions potassio, a partir do sangue, por esses mesmos
tfibulos. 0 resultado final e a retencdo de sodio no corpo, corn perda depbassib. Durante
a doenca de Addison, na qual as glandulas supra-renais nao secretam aldosterona, a con-
centracffo extracelular dos ions potassio pode, por vezes, ficar aumentada'at6 o dobro da
normal, o que exerce efeitos sobre` 'o coracao, fazendo corn que diminua a eficidncia de
seu bombeamento. Ao mesmo tempo, muito pouco sodio 6 retido no corpo, em quantida-
de insuficiente para manter Urn volume extracelular adequado, o que, eventualmente, leva
ao choque circulatOrio. Em conjunto, esses dois fatores causam a morte dentro de poucos
dias.

Quando a secrecao de aldosterona esta excessivamente aumentada, o que em gerg,
causado por urn tumor secretante de aldosterona, ocorre retencffo de sodio e de agua no
corpo, e o volume do liquido extracelular fica maior que o normal. Isso faz corn que o
debito cardiac° fique aumentado, o que pode causar hipertensiio.

0 cortisol chamado de glicocorticoide por atuar sobre o metabolismo da glicose no
corpo. Entretanto, exerce efeitos igualmente potentes sobre o metabolismo das gorduras e
das-proteins, de modo que e, na verdade, urn hormOnio metabOlico geral. Os dois efeitos
metabOlicos basicos do cortisol sao (1) o de mobilizar a gordura e a protetna dos tecidos
e (2) o de utihzar essas, substaricias para suprir a maior parte da energia necessaria para o
metabolismo' corporal. Ao mesmo tempo, o cortisol tambem diminui a utilizaclio dos car-
boidratos para energia.

Outro importante efeito do cortisol e o de estabilizar a membrana dos lisossomos, isto
e, diininuir a facilidade corn que os lisossomos se rompem no interior das celulas, liberan-
do suas enzimas digestivas intracelulares. Esse efeito do cortisol reduz, de forma acentua-
da, a intensidade da inflamago dos tecidos que ocorre em muitas doencas, em especial,
nas doencas auto-imunes, como a febre reumdtica, a artrite reumatOide e algumas doencas
renais agudas.

As ilhotas de Langerhans do pancreas secretam dois hormOnios importantes, (1) a insu-
lina e (2) o glucagon, ambos exercendo efeitos extremamente significativos sobre o meta-
bolismo da glicose.

O efeito primario mais importante da insulina é o de aumentar o transporte da glicose
atravês da membrana celular, o que acontece na maior parte das celulas corporals. Isso,
por sua vez, aumenta a intensidade do metabolismo da glicose pelas celulas, inclusive corn
aumento da utilizacao da glicose para energia, corn aumento no armazenamento do glico-

tanto nos nulsculos como no figado, e corn aumento da conversffo da glicose em
gordura, tanto no figado como nas celulas gordurosas. Na falta de insulina, que é a condi-
ca° clinica chamada de diabetes, quantidade muito pequena de glicose é usada para tais
fins. Pelo contrario, as celulas utilizam principalmente gorduras e proteinas para o supri-
mento de suas necessidades energeticas. Uma conseqiidncia disso é o aumento da concen-
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trap) de substdncias lipfdicas no sangue circulante, em especial, de dcidos graxos, de co-
lesterol e de urn produto da degradago dos acidos graxos, o dcido acetoacetico. Concen-
trago sangilinea excessiva de acidos pode levar ao coma diabetic° e o excesso de cokste-
rol pode favorecer o desenvolvimento precoce de aterosclerose e de ataques cardiacos
graves.

A principal fimca-o do glucagon é a de aumentar a concentracdo sangiiinea de glicose.
Isso é produzido de duas maneiras: (1) o glucagon tern nab direta e muito rapida para
fracionar o glicogenio hepatic° em moleculas de glicose, que sao liberadas para o sangue.
(2) 0 glucagon tambem promove a conversiio de aminodcidos em glicose, pelas celulas he-
paticas, que é o processo da glicogenese, que representa quantidade adicional de glicose a
ser liberada no sangue circulante.

AS GLANDULAS SUPRA-RENAIS E SEUS
HORMONIOS CORTICAIS

Uma glandula supra-renal flea situada, como se fosse
urn gorro, sobre o polo superior de• cada rim. A apa-
rdn macroscOpica dessas glandulas e suas localiza-
gOes sobre os rins sao mostradas na Fig. 34-1 do capf-
tulo precedente. Cada glandula tern comprimento de
cerca de 5 cm e espessura em torno de 1 cm e, como

representado na Fig. 35-1, é formada por duas par-
tes distintas:

1. Medula supra-renal. E uma parte central, relativa-
mente delgada, da glandula, formada — de modo
quase exclusivo — por celulas neuronais modifica-
das, derivadas do sistema nervoso simpatico. Essas
celulas secret= epinefrind e norepinefrina em res-
posta aos estfmulos simpâticos e, por conseguinte,

Figura 35-1. Secregffo dos hormOnios do cortex supra-renal
pelas diferentes zonal do cOrtex supra-renal.

desempenham papal muito importante nas funcOes
do sistema simpatico, como foi discutido no Cap.
19.

2. COrtex supra-renal. 0 cortex supra-renal circunda a
medula em todas as suas faces, o que é tambem
mostrado na Fig. 35-1. As celulas glandulares'desse
cOrtex sao representadas na Fig. 35-2; ao celulas
grandes, contendo quantidades 'consideraveis de
substancias gordurosas, corn alts proporgab de cO-
lesterol. Os hormbnios secretados por essas celulas.
sao esteroides, corn estrutura quimica muito seme-
lhante a do colesterol e, em verdade, essas celulas
podem sintetizar os hormOnios corticais da supra-
renal a partir do colesterol. Embora cerca de 30
hormOnios esteroides diferentes j4 tenham sido ex-
trados do cortex supra-renal, todos podem ser
classificados em tres s categorri• .distintas, com base
em suas fiincöes:

Mineralocorticbides, que controlam a excrecao
renal de sOdio e de potassio. De longe, o mais
importante de todos os rnineralocorticOides é a
aldosterona.

b. GlicocorticOides, que participam dos mecanis-
mos de controle do metabolismo das proteinas,
das gorduras e dos carboidratos. De longe, o
mais importante desses hormOnios e o cortisol

c. Androgenios, que produzem efeitos masculini-
zantes sobre o corpo, semelhantes aos produzi-
dos pelo hormOnio testicular masculino, testos-
ter ona.

0 cOrtex supra-renal tambem é dividido em tits
camadas distintas, representadas nas Figs. 35-1 e
35-2. Essas camadas sao:

a. A zona glomerulosa, que secreta aldosterona, de
forma quase que exclusiva.

b. A zona fasciculada, proporcionalmente, a mais es-
pessa de todas e que secreta a maior parte do cor-
tisol. Provavelmente, os .androgenios tambem sao
secretados por essa camada.

c. A zona reticular, que é a camada mais profunda do
cortex supra-renal, de situacffo adjacente a medula
supra-renal. Provavelmente, tambem contribui para
a secrego do cortisol e dos androgenios.
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Figura 35-2, Estrutura celular das diversas zonas (ou canna-
as) do cortex supra-renal.

FUN cAo DOS MINERALOCORTICOIDES —
A ALDOSTERONA

A funcn dos mineralocorticOides é a de regular as
quantidades e as concentraceSes dos ions sOdio e po-
tAssio no liquido extracelular. Seu efeito e o de au
mentar os ions sodio e de diminuir os ions potassio.

0 cortex supra-renal secreta, pelo menos, tres hor-
mOnios que podem ser classificados como mineralo-
corticOides: a aldosterona, a corticosterona e quanti-
dades diminutas de desoxicorticosterona. Entretanto,
a aldosterona é responsavel por, no minimo, cerca de
95% de toda a atividade mineralocorticOide.

A funcff° da aldosterona, em relacffo absorpo de
eletrOlitos pelos tnbulos renais já foi discutida no
Cap. 23. Sua funcffo global pode ser resumida nos se-
guintes tOpicos:

Efeito sobre o SOdio. A aldosterona exerce efei-
to direto sobre as celulas epiteliais dos tnbulos distais

e dos tubos coletores para aumentar a reabsorgo de
sOdio. Quando sao secretadas grandes quantidades de
aldosterona, em termos essenciais, todo o sOdio que
passa para o filtrado glomerular é reabsorvido de volta
para o sangue e quase nenhum sOdio chega a urina.
Por outro lado, quando a secrecdo de aldosterona fica
muito reduzida, muito menos sOdio é reabsorvido e
ate de 20 a 30 g de sodio podem aparecer na urina a
cada dia. Portanto, é evidente que a aldosterona é es-
sencial para impedir a deplego rapida de sOdio do
corpo. Assim, a secrecao de aldosterona representa
urn mecanismo para o controle da quantidade total de
sOdio nos liquidos extracelulares.

Mecanismo Basico do Aumento da Reabsorctio do
Sodio pela Aldosterona. Quando a intensidade da
secregffo de aldosterona 6 aumentada de forma stibita,
isso nab provoca aumento imediato da reabsorcab de
sOdio. Pelo contrario, a aldosterona, primeiro, combi-
na-se corn uma proteina receptora no citoplasma da
celula epitelial renal. Dwaine uns poucos minutos,
essa combinago de aldosterona corn o receptor migra
para o nucleo celular, onde vai ativar o mecanismo ge-
nOtico para a produgo de enzimas ou de proteinas
carreadoras ou de ambas, destinadas ao transporte de
sOdio atraves do epitelio tubular. Dentro de 45 minu-
tos a 1 hora, existe quantidade celular suficiente des-
sas enzimas ou dessas substfincias carreadoras para
que o transporte do sodio comece a aumentar, corn a
atividade maxima ocorrendo em cerca de 3 horas. En-
tab, quando cessa a setrepwde aldosterona, a ativida-
de do mecanismo de transporte do sOdio regride ate
urn valor baixo em period() de mais 2 a 4 horas.

Efeito sobre o Potassio. Ao mesmo tempo que a
aldosterona aumenta o transporte do sOdio pelos tn-
bulos, tambem promove o aumento da secreca° de
potassio para o interior desses tdbulos, de onde passa
para a urina. Assim, a aldosterona exerce efeito exata-
mente oposto para o teor de potassio no liquid° ex-
tracelular que para o teor de sOdio.

0 aumento da excrecn de potassio 6 resultado,
principalmente, do fato de que os mecanismos de
transporte para o sOdio e para o potassio, nas celulas
epiteliais tubulares, sffo urn processo de troca parcial,
sendo o potassio do liquids° extracelular trocado por
grande parcela do sOdio tubular. Em outras palavras,
o mecanismo de trarisporte das celulas epiteliais tubu-
lares e a mesma "bomba" de sodio-potassio que ja foi
discutida, varias vezes, neste texto, para o transporte
do sOdio em uma direcao, atraves de membrana celu-
lar, como transporte simultaneo do potassio na dire-
cab oposta. E essa bomba de sodio-potassio que 6 esti-
mulada pela aldosterona, o que aumenta a quantidade
de sodio no liquid° extracelular, enquanto que, ao
mesmo tempo, aumenta a excrecao de potassio para
a urina e, conseqnentemente, diminui o potassio no
liquid() extracelular.

Efeito sobre o Ion Cloreto. Muito embora a al-
dosterona promova uma troca de sOdio por potassio
atraves das celulas eniteliais tllhlll ares na mainriaBloc
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vezes, muito mais sodio é reabsorvido do que o potas-
sio é excretado. Por outro lado, &do que os ions so-
dio absorvidos carregam cargas positivas para fora dos
tabulos e para o liquido extracelular, isso cria uma
forte carga eletronegativa no lumen tubular. Por sua
vez, essa eletronegatividade exerce efeito especial-
mente potente sobre o transporte do cloreto atraves
da membrana tubular. Os ions cloreto, sendo eles prO-
prios eletronegativos, sgo repelidos do liquido tubular
negativo para o liquido extracelular circundante. As-
sim, um efeito secundario da ago mineralocorticOide
é o de diminuir a quantidade de cloreto perdida na
urina, aumentando sua quantidade no liquido extra-
celular. 0 resultado efetivo é o aumento do cloreto de
sodio (sal) no liquido extracelular, com reduc go do
potassio.

Efeito sobre a Reabsorcão da Agua pelos ltbulos
e sobre o Volume do Lfquido Extracelular. 0 gran-

)aumento da reabsorc go de sodio e de cloreto pelos
tuou1os resulta, tambem, em aumento da reabsorcgo
de agua. A razgo para isso é um simples efeito osm6-
tico, que pode ser explicado do seguinte modo: o
transporte dos ions sodio e cloreto dos tdbulos para o
liquido extracelular diminui a concentrac go desses
ions no liquido' tubular e tambem reduz a pressao os-
mOtica tubular. Como resultado, desenvolve-se urn
gradiente osm6tico atraves da membrana tubular, que
provoca a absorc go muito aumentada de agua, por os-
mose, para o liquido peritubular.

0 aumento do cloreto de sodio e da agua nos liqui-
dos extracelulares, muitas vezes, chega a aumentar o
volume do liquido extracelular por ate 10 a 15%.

Efeito sobre o Volume Sangiifneo e sobre a Dina-
mica CirculatOria. 0 liquido extracelular em exces-
so penetra nos espacos intersticiais e no sangue, au-
mentando esses dois volumes, o do liquido intersticial

do sangue. Por sua vez, o maior volume sanguineo
fOrca quantidade maior de sangue de volta ao cora-
cab, o que tambem provoca aumento do debit° car-
cliaco, embora de pouco; e isso provoca, tambem, au-
mento dq pressab arterial. Portanto, um aumento da
aldosterona pode, por vezes, ser causa de hiperten-
sgo.

elevada de potassio do corpo, o que reduz a concen-
tracgo extracelular de potassio a seus niveis normais.
Estudos experimentais tern mostrado que esse é urn
mecanismo muito potente usado pelo corpo na regu-
Ingo a longo prazo da conc,entrag go extracelular de
potassio.

Efeito da Angiotensina sobre a Secrecao de Aldos-
terona. Depois dos ions potassio, o fator que provo-
ca o maior aumento da secrec go de aldosterona ó a
angiotensina. Deve ser lembrado, do Cap. 28, que,
quando o fluxo sanguineo renal fica menor que o non
mal, o rim secreta grandes quantidades da substância
renina, que atua como enzima, desdobrando o hormb-
nio vasoconstritor angiotensina de uma proteina plas-
matica. Essa angiotensina produz uma poderbsa cons-
trig° das arteriolas em todo o corpo, o que eleva a
pressgo arterial.

Ao mesmo tempo em que a angiotensina.provoca
essa constricgo arteriolar, tambern atua diretamente
sobre o cortex supra-renal, para aumentar: secrecgo
de aldosterona. Essa estimulacgo da aldosterona:,e
muito intensa durante as primeiras‘ 8 a 24! horas do
aumento da angiotensina,- rmas gradativamente vai fi-
cando mais fraca durante os dias e semanas seguintes.
Isso contrasta com o efeito dO;potassio, 'de constäncia
indefinida, para o aumento da secrego de aldostero-
na.

Efeito da Reducao do S6dio Corporal- e':do Nola-
me Diminuido do LIqUido Extmcelulartarva Secre-
cab da Aldosterona. Entoxat dhrilnuicgo
abrupta do sodio corporal exerca.efeitO muitolreduzi-
do sobre a secrec go de aldosterona; ..quando o sodio
corporal permanece abaixo do normal ,por urn dia ou
mais, a intensidade da secregbde aldosterona aumen,
to de modo muito acentuada., modo, o volu-
me diminuidO do liquido, eXtraCehilar, durante perio
do prolongado de tempo tambern aumentara a secre-
cao de aldosterona: Contudo, o mecanismo de acao
desses dois fatores ainda a objeto de. discuss gb. Urn
dos modos possiveis a pelo efeito do sodio: ou do vo-
lurne extracelular diminuido de reducgo do fluxo
sanguineo renal-, corn a estimulacab da formaca° de
angiotensina. Isso, por sua vez, estimula a secrec go de
aldosterona. Segundo, alguns estudos experinientais
tern mostrado que o sodio corporal dhninuido, com
certa probabilidade, promove a liberac go de algum
hormOnio, ainda n gb caracterizado, da hip6fise ante-
rior, que estimula a secrecgo de aldosterona pelo cor-
tex supra-renal:

Efeito do ijormOnio AdrenocorticotrOpico sobre
a Secrecgo dos MineralocorticOides. Nos paragrafos
seguintes, veremos que urn dos hormOnios da hip6fise
anterior, o hormOnio adrenocorticotrOpko (tambem
chamado de corticotropina ou de ACTH), é, de longe,
o mais importante fator de controle da secrec go dos
glicocorticOides pelo cortex supra-renal. Esse hormb-
nio tambem produz aumento, de pequeno a modera-
do, na secrecao dos mineralocorticOides, embora esses
compostos sejam, corn muita probabilidade, outros

Regulac-ao da Secregb-o de
Aldosterona

A regulacgo da secrecgo de aldosterona já foi discuti-
da no Cap. 23, em rein-go aos efeitos da aldosterona
sobre a funcgo renal. Contudo, vamos, resumidamen-
te, rever o mecanismo dessa regulacgo.

Efeito da. Concentracgo de Potassio sobre a Secre-
cgio de Aldosterona. 0 estimulante a longo prazo
mais potente para a secrec go de aldosterona é o au-
mento da eoncentrac

go do ion potassio no sangue. A
secrecgo aumentada de aldosterona resultante faz
corn que os rins passem a excretar quantidade muito
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Os Glicocorticoides —
O Cortisol

As fungOes dos glicocorticOides sffo bem rnenos corn-
pfendidas que as dos mineralocorticOides. Contudo,
ri___,Itos dos sistemas metabOlicos do corpo ficam mui-
to 'prejudicados na falta dos glicocorticOides e a pes-
soa fica muito vulneravel ao trauma e a quaiquer
thienea que tenda a destruir os tecidos. Portanto, a
mais importante funeab dos glicocorticaddes 6 a de
aufnentar a Tesiste'ncia ao "estresse" fisico, embora os.
mecanismos desses efeitos ainda permanegam muito
nebulosos.

Diversos hormOnios esterOides do cortex supra-re-
rial'pOssuem atividade glicocorticOide, mas, de longe,
o mais>abundante é o cortisol (tambem charnado de
hidrocortisona). Outros glicocorticOides, de importan-
cia friuito . menor, sa-o a corticosterona e a cortisona.

Efeito do Cortisol sobre o Metabolismo da Glico-
se. .0 prirnefro efeito identificado dos glicocorticOi-
des foi a sua capacidade de aumentar a concentrago
sangiiinea glicose. Isso decorre de duas aelies dis-
t' 'las do cortisol. Primeira, o cortisol diminui a utili-
z4-0 de glicose pelas celulas dos tecidos, Como re-
sultado, a glicose fica acumulada no liquid° extrace-
lular, ao hives de ser completamente utilizada pelas
celulas dos tecidos.

Segunda, o cortisol faz corn que as celulas hepati-
cas convertam a proteina e a find .° glicerol das gor-
duras em glicose, o processo chamado de gliconeoge-
nese. Acredita-se que isso resulte do fato de que o
cortisol aumenta as enzimas hepaticas responsaveis
pela gliconeogenese. Entretanto, a gliconeogenese
tambem fica aumentada porque o cortisol tern efeito
especifico de mobilizar os aminoacidos dos depOsitos
corporais de proteinas e as gorduras de seus depásitOs
corporais. 0 suprimento em excesso pelo sangue de
aminoacidos e de glicerol (derivado das gorduras) for-
nece material que o figado pode converter em glicose.

A gliconeogenese pode ser muito importante du-
rante a desnutrieffo e a fome crOnica, visto fornecer
suprimento constante de glicose para o sangue, mes-
mo quando a pessoa riff() esti ingerindo glicose. Essa
glicose é necessaria para a nutricdo dos neurOnios ce-
rebrais, dado que essas celulas so podem utilizar a gli-
nnKp nara energia.

Efeito do Cortisol sobre o Metabolismo das Protei-
nas. Urn dos mais importantes é o de diminuir a
quantidade de proteins na maioria dos tecidos do cor-
po, corn excee -ao do figado. Isso é efetuado por redu-
e-a-o da intensidade da formago de proteina pelos te-
cidos extra-hepaticos e, tambem, por promover a de-
gradago das protefnas, ja formadas no interior das
celulas, em aminoacidos, que sa-o liberados para o san-
gue.

A concentraca-o sangiiinea de aminoacidos aumen-
ta de forma consideravel sob a influ8ncia do cortisol,
tanto pelo use diminuido desses aminoacidos pelas
celulas, a fim de formar proteinas, como pela libera-
g-go para o sangue de aminoacidos pelas celulas. Esse
efeito de aumento do teor sangiiineo de aminoacidos
e especialmente importante durante os periodos de
estresse corporal, 'pois faz corn que exist = aminoaci-
dos disponiveis em qualquer parte do corpo onde fo-
rem necessarios.

0 efeito final do cortisol sobre o metabolismo' das
proteinas o de aumentara intehsidade da formacaO
de proteinas pelas celulas hepaticas. Como é o figado
o formador da maior parte das proteinag plasmaticas,
o cortisol tambem aumenta a quantidade das protei-
nas plasmaticas.

Efeito do Cortisol sobre o Metabolismo das Gordu-
ras. 0 cortisol mobiliza .a gordura de seus depOsitos
no corpo, de maneira muito semelhante a da mobili-
zaeao celular de aminoacidos. 0 resultado efetivo é a
diminuieffo da quantidade de-gordura nos depositos e
urn aumento na utilizaea-o de gordura para energia e
para outros fins. Acredita-se, por exemplo, que a mo-
bilizaeffo da gordura de suas areas de armazenamento,
durante periodos de desnutricato e de thine crOnica,
seja.decorrente da produeffo aumentada de cortisol.

Durante os periodos de mobilizae go intensa de
gordura, o figado degrada a maior parte dessa gordura
em cetoacidog Se forem usados imediatamente pelas

para energia, naO produzem nenhum efeito fi-
siolOgico significativo, mas, caso nlo sejam utilizados
de modo imediato, sua concentragffo no liquido ex-
tracelular pode ficar elevada o suficiente para provo-
car acidose. Esses sa-o efeitos indesejaveis que, por ve-
zes, ocorrem corn a secreca-o excessiva de cortisol.

Efeito do Cortisol sobre a Estabilizacdo dos Lisos-
somos. Quando as celulas sa-o lesadas, seja por efeito
de trauma, seja como resultado de doenea, os lisosso-
mas citoplasma comecam a se romper, liberando
suas enzimas digestivas para o interior dessas celulas.
Essas enzimas, por sua vez, autolisam as estruturas in-
ternas das celulas, o que, muitas vezes, diminui a fun-
cab celular e, por vezes, mata as celulas. Portanto,
muitas vezes é importante que esse processo seja evi-
tado. 0 cortisol possui a capacidade especial de esta-
bilizar as membranas dos lisossomos e, por conseguin-
te, de impedir sua dissolueffo. Felizmente, em muitas
doeneas, grandes quantidades de cortisol sffo sempre
secretadas para o sangue e e admitido que uma das
mais importantes funeOes do cortisol seja a de ajudar

esterOides da supra-renal — alem da aldosterona — que
exercem o mesmo efeito. Devido a essa ago do hor-
mOnio adrenocorticotrOpico, pacientes que sofrem de
secree -

ao hipofisaria excessiva desse hormbnio apre-
sentaraO, na maioria dos casos, retenea-o excessiva de
sOdio e, caso essa condieD persista por longos perio-
dos, havers hipertensaO. Esse é o quadro da doenca de
Cushing, geralmente acompanhado por outras carac-
teristicas, discutidas em detalhe adiante, ainda neste
cap itulo.
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a pessoa a resistir aos efeitos de algumas doencas, por sol impede a ruptura dos lisossomos, o que evita a
impedir a ruptura dos lisossomos no interior celular. destruic go adicional dos tecidos.

REGULACAO DA SECRECAO DO
CORTISOL: 0 PAPE L DO "ESTRESSE"

A Fig. 35-3 resume o mecanismo da regulago da se-
crecgo pela supra-renal de cortisol e dos outros glico-
cortithides. Esse mecanismo pode ser explicado do
modo seguinte: o estimulo primario que desencadeia
a secrec go dos glicocorticOides 6 chamado de "estres-
se", o que inclui quase que todos os tipos de lesgo
corporal. Por exemplo, uma contus go dolorosa em al-
guma parte do corpo, um osso quebrado, les go grave
dos tecidos em area extensa do corpo causada por al-
guma doenca ou qualquer outra destruic go de partes
do corpo podem produzir uma seqUencia de eventos

culmina corn a secrec go de cortisol. 0 estresse,
provavelmente, causa essas reacOes por originar impul-
ses nervosos que sago transmitidos desde a periferia ate
o hipotglamo. 0 hipotdlamo, entgo, secreta o fator li-
berador de corticotropina (FLC), que passa pelo siste-
ma porta hipotglarrio-hipofisdrio ate a hip6flse ante-
rior. Chegando esse fator faz com que as celulas
dessa glandula secretem o hormOnio adrenocortico-
trOpico, que flui pelo sangue ate o cortex supra-renal,
onde vai produzir a secrec go de cortisol. 0 cortisol,
entao, mobiliza a proteins e a gordura em todo o cor-
po, alem de provocar a gliconeogenese. A disponibili-
dade aumentada de aminoacidos, de gorduras e de gli-
cose no sangue'apda no reparo da les go, o que atenua
o estimulo inicial que desencadeou a seqn'encia de
eventos ate a secrec go do cortisol. Alem disso, o corti-

Figura 35-3. Mecanismo para a regulacdo da secrecdo glico-
corticOide.

Os Androgdnios

Androgenios sgo hormbnios que provocam o desert-
volvimento das caracteristicas sexuais masculinas, co-
mo veremos no Cap. 37.' Embora o testIculo seja a
fonte principal desses hormOnios, o cortex supra-renal
tambem os secreta em quantidade bern rednzida;
quantidades tab diminutas que no individuo normal
ao tern qualquer efeito significativo. Contudo, urn
tumor androgenio secretor de celulas do cortex supra=
renal, capaz de produzir grandes quantidades de an-
drogenios, pode causar graves efeitos masculinizantes
em pessoas do sexo feminino. Isso 6 explicado adian-
te.

Anormalidades da Secrecão_do Cortex
Supra-Renal

Hipossecrecgo dos Hortnönios do Cortex Supra,Re-
nal: a Doencm de Addison. Os cortices . das supra-re-
nais sao, por vezes, destruidos por doer-19as ou, outras
vezes, simplesmente atrofiam. Algumas vezes, a esti-
mulacgo muito exagerada das glandulas supra-renais
pelo estresse tambem as , fazem ficar, primeiro, muith
aumentadas, em seguida„ , hemorrägicas e, finalmente,
substituidas de forma qiie6 tornpleta por tecido fi-
broso. Em qualquer caso, a hipossecrec go ou, ern ca.-,
sos raros, a cessa0o completa da secreggo de hormO-
nibs corticaiS o resultado, o que causa uma condi-
cgo muito grave, chamada de doenca de Addison,

A insuficiencia completa dos cortices supra-renais
leva a morte dentro de 3 a 5 dias a ngo ser que a pes-
soa receba tratamento adeqnado. Essa morte muito
rapida a devida a falta de aldosterona, porque os Me-
canisrnos renais, absortivos para o sodio e secretores
para o potassio, sat, extremamente dependentes des-
se hormOnio. Sem a reabsorc go adequada de sodio, o
volume do liquido extracelular diminui de forma tgo
acentuada, dentro de poucos dias, que a morte e a
cOnseqUencia imediata. Ate certo ponto, esse efeito
pode ser impedido fazendo-se corn que a pessoa coma
quantidades sadicionais de sal e pode ser controlada
de forma total, se a cada dia ingerir quantidades di-
minutas de urn mineralocorticOide, como, por exem-
plo, 0,2 mg de fludrocortisona, urn mineralocorticOi-
de sintOtico.

Mesmo no caso da vida de paciente corn a doenca
de Addison ser prolongada corn o use de mineralocor-
ticOide, ele ainda permanece incapaz de resistir ao es-
tresse e ate mesmo uma infeccao respiratOria discreta
pode vir a ser letal. Ao mesmo tempo, tem muito
pouca energia. 'Assim, na maioria dos casos, para se
conseguir func go completamente adequada do corpo

necessario o tratamento corn cortisol (cerca de 30
•
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mg/dia) ou por qualquer outro glicocorticOide, alem
do mineralocorticOide.

Hipersecreca-o dos Hornabnios do Cortex Supra-
Renal. A hipersecrecao pelo cortex supra-renal pode
resultar de urn tumor em alguma parte da glandula ou
por secrego aumentada do hormOrtio adrenocortico-
trOpico pela hip6fise anterior, o que estimula os cor-
tices supra-renats.

Os efeitos do hiperadrenalismo dependem dos ti
pos de celulas das glandulas supra-renais que estab se-
oretando as quantidades excessivas de hormOnio. Em
geral, trds tipos distintos de hiperadrenalismo podem
ocorrer.

Aldosteronismo Primcirio. Se a secrecao excessiva
for restrita a zona glomerulosa, na camada cortical
mais' externa, os efeitos sao de secrecao excessiva de
aldp-terona. Portanto, a concentracao de potassio no
sarib .:e ocorre aumento da concentragao san-
giiinea de s6dio e do volume do liquid° extracelular,
aurnenta o volume sangiiineo, bem como o d6bito
cardiac° e a pressao arterial, algumas vezes, de forma
muito acentuada. Essa condigo é chamada de aldos-
teronismo primario.

Poenca de Cushing Se ocorre hipertrofia genera-
lizada do cortex supra-renal, e, na maioria dos casos,
o cortisol 'que secretado em maiores quantidades. Is-
so e a causa da condicab . clinica chamada de doenca
de Cushing, que tern as seguintes caracteristicas: pri-
meiro„ ocorre mobilizacao excesiva de proteinas e de
gorduras de suas areas de armazenamento. A mobili-
zacao das proteinas provoca a fraqueza dos musculos
e, :algumas. vezes, fraqueza de outras estruturas pro-
tdicas, como as fibras que mantem, por baixo da pele,
os tecidos unidos. Isso permite a frouxidao da pele
e -p ;iisp-Oe para rasgOes nos tecidos subcutaneos, que
podem ser identificados como estrias purpureas, lon-
gas e litieares. Segundo, a mobilizacao excessiva de
proteinas e de gorduras tambem promove a gliconeo-
génese aumentada, elevando a concentrago sangiii-
nea de glicose, algumas vezes chegando a valores peri-
gosamente elevados — condicao chamada de diabetes
supra-renal. Finalmente, o cortisol apresenta um certo
grau, relativamente moderado, de atividade mineralo-
corticOide, alem de sua atividade glicocorticoide, de
modo que alguns dos efeitos observados no aldoste-
ronismo primario tambem sac) observados, em espe-
cial, o desenyolvimento de hipertensao.

Sindrome Supra-Renogenital. Por vezes, algumas
celulas da glandula supra-renal formam urn tumor an-
drogénio-secretor. Quando isso ocorre, a pessoa, mes-
mo uma crianca ou uma mulher, desenvolve caracte-
risticas masculinas como pdlos faciais, abaixamento
do timbre da voz, algumas vezes calvicie, alteracdes
em partes dos Orgaos sexuais que passam a ser seme-
ihantes aos masculinos, atrofia mamaria e desenvolvi-
mento muscular consideravelmente acentuado. Essa
condicao é chamada de sindrome supra-renogenital.

I NSULINA

Secrecao de Insulina pelo Pancreas. 0 pancreas
6 uma glandula alongada, situada imediatamente abai-
xo do estOmago, cuja apartncia foi representada na
Fig. 30-12 do Cap. 30. Imagem microscOpica de pe-
quena parte desse Orgo 6 apresentada na Fig. 35-4.
Essa glandula 6 formada por dois tipos distintos de te-
cido. Urn desses tipos corresponde aos dcinos, secre-
tores de sucos digestives; palm o lumen intestinal; isso
foi discutido em detalhei no Cap. 30. 0 outro tipo 6 o
das ilhotas de Langerhans, que Secret= hormbnios
diretamente para o sangue; essa secrecao para o san-
gue 6 uma funcffo endOcrina do pancreas, enquanto
que a secrecao dos sucos digestivos 6 uma funcab exo-
crina.

0 pancreas contem muitos milhares de ilhotas de
Langerhans, cada uma delas tendo dimensoes inferio-
res a 1 mm. Essas ilhotas sao formadas por varios ti-
pos distintos de celulas, sendo os mais importantes as•
celulas alfa e as celulas bed. As celulas beta secretam
o honnOnio enquanto as celulas alfa secre-
tam outro honnOnio, o glucagon, discutido adiante,
ainda neste capitulo. Esses dois hormetnios ski pro-
tanas pequenas, tendo a insulina peso molecular de
5.808 e o glucagon de 3.485.

Funck da. Insulina no Corpo

A insulina exerce efeitos muito pronunciados sobre o
metabolismo da maior parte dos tipos diferentes de
alimentos — carboidratos, gorduras e proteinas. Sem
insulina, urn animal ou urn ser humano nffo conse-
gue crescer, em parte por nao poder utilizar mais
que parte bem pequena do carboidrato que ingere,
mas tambem por suas celulas serem incapazes de sin-
tetizar proteina. Tambem, na falta de insulina, as ce-
lulas utilizam quantidades extraordinariamente gran-

Calula beta

Figura 35-4. Anatomia fisiolOgica do pancreas.
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des de gordura, o que provoca condicOes de debilida-
de extrema, tais como perda de peso, acidose e, ate
mesmo, coma, de modo que a pessoa que sofre de fal-
ta de insulina tern, em geral, vida bem curta. Portan-
to, vamos analisar como é que a insulina atua sobre o
metabolismo de cada urn dos tits tipos principais de
alimentos e por que seus efeitos sab tdo importantes.

EFEITO DA INSULINASOBRE 0 METABOLISMO
DA GLICOSE

Efeito sobre o Transporte de' Glicose para o Inte-
rior da Celula. 0 mais importante efeito da insulina
e o de promover o transporte de glicose para o inte-
rior de quase todas as celulas do corpo, em especial,
para as celulas musculares, as• celulas gordurosas e as
lulas hepaticas.

O mecanismo de ago da insulina sobre esse siste-
ma de transporte atraves da membrana da maioria das
celulas é mostrado na Fig. 35-5. Essa figura mostra
que a glicose combina-se corn uma substdricia carrea-
dora na membrana celular e, em seguida, difunde-se
para o interior da membrana, onde é liberada no cito-
plasma. 0 carreador é utilizado repetidamente para o
transporte de quantidades adicionais de glicose. Esse
tipo de transporte é o de difustio facilitada, discutida
no Cap. 5; isso, simplesmente, significa que a combi-
nacdb da glicose corn o carreador torna mais facil a
difusab da glicose atraves da membrana, mas esse
transporte janiais fart corn que a concentrago de gli-
coseno interior da celula fique maior que no exterior.

0 efeito da insulina sobre o transporte de glicose é
o de ativar o.mecanismo da &fusel° facilitada. Dentro
de period° de segundos a minutos apOs a combinago

insulina com a membrana celular, a intensidade da
'arfusdo da glicose para o interior celular aumenta de
15 a 20 vezes, o que sugere uma acao direta da insuli-
na, seja sobre a prOpria membrana celular ou sobre o
sistema de transporte da glicose.

0 transporte da glicose para o interior das celulas
hepaticas depende de mecanismo diferente. A mem-
brana celular no figado é tab permeavel que a glicose
pode, corn toda a facilidade, difundir-se atraves dela,
mesmo na ausencia da difusab facilitada. Contudo, a
glicose pode difundir-se nos dois sentidos, tanto para
dentro como para fora das celulas. Mas, em presenca
de insulina, varias enzimas das celulas hepaticas sdb
ativadas, o que promove o "encarceramento" da gli-
cose no interior dessas celulas. Essas enzimas sab a
glicoquinase, que faz corn que a glicose reaja corn o
ion fosfato, e o glicogenio sintetase, que faz corn que
grande nUmero de moleculas de glicose reaja entre si
para formal o glicogenio, o polimero da glicose de
alto peso molecular. Na falta de insulina, esse meca-
nismo de encarceramento cessa e outra enzima, a fos-
forilase, fica ativada e despolimeriza o glicogenio de
volta a glicose, o que permite sua saida da celula.

Glicose Reacào acelefa0a
pela insulina

Efeito da Insulina para Aumentar o Uso de Glicose
para Energia. Como veremos adiante neste capitulo,
quando a concentracab sangiiinea de glicose, fica au-
mentada acima do , normal, o pancreas secreta quanti-
dades aumentadas de insulina. Essa insulina, pot sua
vez, promove o transporte rapid° de glicose pram inn,
tenor das celulas e a torna clisponivel para as-fiincoes
celulares. Portanto, um a dos efeitos obvios da-insulina
e a de provocar uma rapida utilizdoo da glicose para
energia, pela maioria das celulas do corpo.

Efeito da Insulina na Promocao do Armazenamen-
to de Glicognio no Figado e no Mitsculo. Apos
uma refeigab, quando existe excesso de glicose e ex-
cesso de insulina, a glicose 6, muitas vezes, transpor-
tada para o interior das celulas hepaticas e musculares
em quantidades muito maiores que as que podem ser
utilizadas para energia. Como resultado, uma grande
parte dessa glicose fica armazenada sob a forma do
glicogenio: a concentracab do glicogenio nas "celulas
hepaticas podem, por vezes, atingir ate 5 a 6% e, nas
celulas musculares, mais de 1%.

Durante os periodos de interval° entre as refei-
cCies, as celulas musculares reconvertem o glicogenio
de volta a glicose, usando-a para energia. Por outro
lado; como foi notado acima, nas celulas hepaticas, .a
enzima fosforilase flea ativada e despolimeriza o glico-
génio de volta a glicose, liberando essa glicose para o
sangue circulante, por onde é levada a todas as regibes

do corpo onde for necessaria. Desse modo, o figado é
urn dos depositos temporarios de glicose de maior im-
portancia.

Convers5o de Glicose em Gordura de DepOsi-
to. ApOs os depOsitos hepatic° e muscular de glico-
se terem sido preenchidos, toda a glicose remanescen-
te que ainda nffo pode ser usada de modo imediato é
armazenada como gordura, nos depOsitos de gordura.
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Cerca de nove decimos dessa gordura sifo sintetizados
no figado a partir do grande excesso de glicose que
transportada para essas celulas; sob a infludncia da in-
sulina. Em seguida, essa gordura a liberada para o san-
gue, sob a forma de lipoproteinas, discutidas no Cap.
31, e transportadas para as celulas gordurosas (as ce-
lulas adiposas), no tecido gorduroso. Alem disso, urn
outro decimo dessa gordura de deposito a sintetizado
nas prOprias celulas gordurosas. A insulina promove o
transporte de glicose para essas celulas de modo iddn-
tico ao das outras celulas do corpo.

Em resumo, o efeito da insulina sobre o metabo-
lisnio da glicose é o de aumentar sua utilizago para
energia ou o de fazer corn que a glicose fique armaze-
nada sob a forma de glicogenio ou sob a forma de
gordura.

Efeito da Insulina sobre a Glicose Sangiifnea. Em
presenca de grandes quantidades de insulina, o rapido

ansporte de insulina para o interior das celulas em
todo o corpo diminui sua concentrago sangilinea. De
modo inverse, a falta de insulina faz corn que a glico-
se fique retida no sangue, ao inves de penetrar nas ce-
lulas. A falta completa de insulina„usualmente, pro-
duz um aumento da concentracao sanguinea de glico-
se, desde o valor normal de 90 mg para cada 100 ml,
atkvalores da ordem de 350 mg para 100 ml. Por ou-
trolado, urn aumento acentuado da insulina pode re-
duzir a ,glicose sangfrinea ate cerca de 25 mg por
100 isto é, urn quarto do normal.

EFEITO DA INSULINA SOBRE 0 METABOLISM°
DAS GORDURAS

O efeito da insulina sobre o metabolismo das gorduras
e quase que exatamente o'oposto do que exerce sobre

metabolismo da glicose. Isto é, a insulina inibe, de
modo acentuado, quase todos os aspectos do metabo-
lismo das gorduras, exceto sua sfntese e armazena-
mento a partir da glicose, como foi descrito acima. A
insulina inibe o metabolismo das gorduras por dois
meios:

Primeiro, quando a glicose estä presente em exces-
so no interior das celulas, essas celulas demonstram
preferdncia para a utilizacaO da glicose, em lugar.da
gordura, para o metabolismo, devido a natureza dos
sistemas enzimaticos intracelulares. Como resultado,
a intensidade da degradago dos acidos graxos fica
muito diminufda.

Segundo, antes que a gordura que foi depositada
nas celulas gordurosas possa ser utilizada para energia,
essa gordura deve ser liberada das celulas. 0 mecanis-
mo dessa liberacab é para que uma eniima, presente
nas prOprias celulas gordurosas, chamada de lipase
hormOnio-sensivel, desdobre os acidos graxos dasigor-
duras armazenadas que difundem para o sangue. Con-
tudo, a insulina inibe a lipase hormbnio-sensivel, de
modo que, uma vez que a gordura tenha lido deposi-
tada nas rAilnlas pordurosas. ela mo sera liberada en-

quanto existir insulina em quantidade suficientepara
inibir a lipase hormOnio-sensfvel.

Dessa forma, em presenca da insulina, a gordura fi-
ca relativamente impossfvel de ser utilizada para o
metabolismo, enquanto que a disponibilidade da gli-
cose fica muito aumentada.

Efeito da Falta de Insulina sobre o Metabolismo
das Gorduras. Na falta de insulina, em termos essen-
ciais, todas as fases do metabolismo das gorduras fi- .
cam muito aceleradas. Primeiro, a lipase hormOnio-
sensfvel das celulas gordurosas fica fortemente ativada
e grandes quantidades de acidos graxos sffo liberadas
para o sangue. Segundo, esses acidos graxos ficam fa-
cilmente disponfveis para as celulas de todo o corpo,
e muitos deles sab usados, de modo quase imediato,
para energia, em especial, pelas celulas miiSculares.
Terceiro, grande , proporgo dos acidos graxos é trans-
portada para .o figado, onde sato convertidos em
drides, fosfolipidios e colesterol A maior parte des-
ses trds compostos é deyolvida.. ao sangue, sob a forma
de lipoprotefnas, o queiumenta de. muito a concen-
trago dos lipfdios no sangue. Quarto, o metabolismo
muito rapido dos acidos graxos no:ffgado provoca a
formagao de quantidades rnuito:grindes_dkilcido ace-
toacetko, que eliberado; logo ethseguidal pga o san-
gue:. Boa parte desse acido pelas celulas,
para energia, mas parte . ,permanece no..,sangue, e pode
causar acidose ;generalizadi grave, muitas vezes che-
gando,ao coma aciclOtico e ate.- morte, que os
efeitos mais penosos do "diab'efes.

.A Fig. 35 .6 mostra o aumento rapido dos acidos
graxos no sangue, quando ocorre falta abrupta de in-
sulina, como a que ocorre por remorse do pancreas.
Deve, tambem, ser notado o aumento progressive do
acido acetoacetico sangiifneo, resultado de urn Meta-
bolismo de-gorduras excessivo e prolongado, alem do
acamulo muito acentuado da glicose sangtifnea, devido
a nab utilizago celular de glicfdios.

EFEITO DA INSULINA SOBRE 0 METABOLISMO
DAS PROTEINAS E SOBRE 0 CRESCIMENTO

A insulina é quase t -go potente como o hormOnio do
crescimento em .fazer corn que ocorra‘deposicffo de
proteinas nas celulas. Isso resulta de seus efeitos, tan-
to diretos como indiretos, sobre o metabolismo das
prote Inas .

Os efeitos diretos da insulina sobre o metabolismo
das protelnas sff so de trés tipos:

1. A insulina aumenta a intensidade do transporte da
maioria dos aminoacidos atraves da membrana ce-
lular, o que aumenta as quantidades disponlveis de
aminoacidos para a sintese celular de protelnas.

2. A insulina aumenta a formacffo de ARN nas celu-
las.

3. A insulina aumenta a formacao de protanas pelos
rih CleervrnrNo
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Assim, o mecanismo da insulina e urn modo de
feedback para o controle da concentrago da glicose
no sangue e nos liquidos extracelulares. Isto 6, urn
teor muito elevado de glicose provoca a secrecab de
insulina, o que provoca a maior utilizacao da glicose e
retorno de sua concentracab aos valores normais. De
modo inverso, quando o valor sangilfneo da glicose fi-
ca muito baixo, ocorre reducab da secrego de insuli-
na e a glicose passa a ser conservada nos liquidos or-
gdnicos, ate que sua concentracd° volte ao normal.

Notaremos, adiante neste capftulo, que o home,-
nio glucagon tambem participa no controle da con-
centraca° sangtifnea de glicose.

k‘cicio ace'.
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CONTROLS PANCREATECTOMIZADO

/Tidos graxos livres

2
DIAS

Diabetes Mellitus

a 35-6. Efeito da remogo do pancreas scbre a concen-
ti.  sangtifnea de glicose, a concentrag go plasmatica de aci-
dos graxos livres e sangtifnea de acido acetoacetico.

Desse modo, a'insulina exerce um potente efeito
direto sobre a promogo da sintese de proteinas em
todas ou na maioria das celulas.

0 efeito indireto da insulina sobre o metabolismo
das protefnas é o resultado de sua promoca° de utili-
zago da glicose pelas celulas. Quando a glicose esta
disponfvel para o use energetic°, ocorre o efeito pou-
pador de proteina, pois os carboidratos sab usados
preferencialmente a protefna. Por outro lado, na au-
sencia de insulina, esse efeito nao existe, de modo que
sa° utilizadas grandes quantidades de protefna, como
tai ',6m de gordura, em lugar dos carboidratos, para
energia.

Efeito da Insulina sobre o Crescimento. Dado
que a insulina promove a formago das protefnas,
bem como torna disponiveis grandes quantidades de
energia dos carboidratos, esse hormOnio exerce efeito
muito potente sobre o crescimento: Na verdade, sua
falta, em um animal, prOduz retardo do crescimento
de mesma intensidade do que ocorre corn falta do
hormOnio do crescimento da hipcifise anterior.

RegulacAo da Secrecao de insulina

Quando o teor da glicose sangfifnea flea elevado, o
pancreas comeca a secretar insulina dentro de poucos
minutos. Isso é causado por efeito direto da glicose
sobre as celulas beta das ilhotas pancreaticas, fazendo
corn que secretem quantidades muito acentuadas de
insulina. Essa insulina, por sua vez, faz corn que a gli-
cose em excesso seja transportada para o interior das
celulas, onde podera ser usada para energia, armazena-
cla como glicogenio ou convertida em gordura.

0 diabetes mellitus é a doenca que resulta da incapa-
cidade do pancreas em secretar insulina. E causada
por degeneracdo ou inativacdo ,das calks beta das
ilhotas de Langerhans, mas o mecanismo basic° desses
efeitos ainda 6 desconhecido. Em algumas pessoas
diabeticas, em especial naqueles . que apresentam o
diabetes quando ainda muito jovens, a doenca é cau-
sada por heranca de um dos genitores (ou de outro
ancestral mais distante) de celulas beta com tendencia
acentuada a degenerago. Em outras pessoas, apare-
cem anticorpos contra as celulas beta, causando sua
destruigo, o que ,represents= exemplo de uma doen9a
auto-imune. Em outras aindsa„algumas vezes, podem
aparecer anticorpos, contra a prOpria insulina que a
destroem antes que possa atuar em outras partes do
corpo; a quantidade de insulina secretada pode estar
inteiramente normal, mas ela nunca atinge seu desti-
no.

Efeitos FisiopatolOgicos, do Diabetes. A anorma-
lidade primaria do diabetes e a incapacidade de utili-
zar quantidades adequadas de glicose para energia,
utilizando, pelo contrario, quantidades excessivas de
gordura. Isso faz corn que o teor• sangiiineo de glicose
fique muito aumentado, por vezes, chegando ate o
triplo do normal e, em :Taros casos, ate dez vezeso
normal. Grandes quantidades de glicose sao perdidas
na urina, visto que os tubulos renais nao consevem
reabsorver toda a glicose que chega ao filtrado glome-
rular por minuto. A glicose tubular em excesso tarn
bem provoca pressab osmotica extremamente aurnen-
tada nos tabulos, o que reduz a reabsorgo de agua.
Como resultado, a pessoa diabética perde grandes
quantidades de agua e de glicose na urina. Em casos
extremos, o volume excessivo de urina pode causar a
desidratacab extracelular, o que, por si so, pode ser le-
sivo.

A incapacidade da pessoa diabetica de utilizar a gli-
cose para energia priva-a de parte importante da ener-
gia de seu alimento. Ela perde peso e fica enfraqueci-
da devido ao consurno aumentado de gorduras e de
protefnas. Como resultado da deficiéncia nutricional
do diabetes, a pessoa diabetica sente habitualmente
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muita fome, de modo que come, na maioria das ve-
zes, corn grande voracidade, muito embora a fracao
de carboidratos do que ingere pouco contribua para
sua nutricao.

Cetose e Coma Diabetic°. 0 metabolism° extra-
ordinariamente rapid° das gorduras no diabetes pode,
por vezei, aumentar a quantidade de cetoacidos nos
liquidos extracelulares ate cerca de 10 mEq/litro, o
que é dez vezes maior que o normal. Em certas situa-
Vies, isso é suficiente para fazer corn que o pH dos
liquidos orgnicos caia de seu valor normal de 7,4 pa-
ra tao baixo quanto 7,0, ou — em condicOes muito
rams - - ate de 6,9. Esse grau de acidose é incompati-
vel corn a vida por mais de algumas horas. A pessoa
respira extremamente rapid° e profundo, para a elimi-
nacao do gas carbOnico, o que ajuda a compensar a
acidose metabOlica, mas, apesar disso, a acidose, mui-
tat chega a uma intensidade suficiente para cau-
sar coma. A nab ser que seja tratada, a pessoa, na
grande maioria dos casos, morre dentro de 24 horas.
0 tratamento consiste na pronta administracao de in-
sulina em grandes doses. Algumas vezes, é adminis-
trada glicose juntamente corn a insulina, para favore-
cer a troca do metabolismo das gorduras pelo dos car-
boidratos. A administracao venosa de solucOes alcali-
nas tanthem pode ser muito benefica na neutralizacao
d a acidose.

Tratamento do Diabetes corn Insulina. Em geral,
a pessoa diabetica pode ser tratada de modo bastante
adequado corn injegOes diarias de insulina. Dois tipos
principais de preparacOes de insulina estab disponi-
veis; a insulina zinco cristalina e a insulina zinco pro-
lamina A duracao da nab da insulina zinco cristalina

de 4 a 6 horas depois da injecao e a da insulina zin-
co gamina chega a 24 a 30 horas. Em geral, a pes-
soa corn diabetes, grave deve receber uma injegao de
insulina zinco cristalina na hora das refeicOes, quando
a concentracao de glicose tem grandes possibilidades
le ficar temporariamente muito elevada, e deve rece-
per injecao de insulina zinco protamina a cada manha,
?ara assegurar afluxo continuo de glicose para suas

durante o dia.

Aterosderose no Diabetes. 0 diabetes prolonga-
!o, via de regra, causa o desenvolvimento precoce da
terosclerose, o que, subsequentemente, pode provo-
ar ataques cardiacos, lesOes renais, acidentes vascula-

cerebrais e outros distUrbios circulatOrios. A razab
ara esse desenvolvimento de aterosclerose é que,
tesmo corn o melhor tratamento do diabetes, o me-
ibolismo da glicose nunca pode ser mantido em nivel
ificientemente alto para impedir o metabolismo ex-
sssivo  gorduras e o depOsito do colesterol nas pa-
:des dos vasos sangilineos e sempre urn acompanha-
Lento indesejavel do metabolismo rapid° das gordu-
.s. Devido a isso, a pessoa que apresenta diabetes em
se muito jovem de sua vida tem, em geral, sobrevida
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Hiperinsulinismo

0 hiperinsulinismo pode ocorrer, na maioria das ve-
zes, como resultado 'do tratamento exagerado de pes-
soa diabetica corn insulina ou de secrecab muito au-
mentada de insulina por tumor da ilhota pancreatica.
Nos dois casos, a conseqiiencia 6 uma concentracao
sangiiinea muito baixa de glicose. Por sua vez, isso
causa, inicialmente, hiperexcitabilidade cerebral e, de-
pois, coma. Os neurOnios cerebrais exigem urn supri-
mento constante de glicose por nab poderem utilizar
quantidades significativas de gorduras ou de proteinas
para energia. Ainda mais, a intensidade da captacao
de glicose pelos neurOnios, diferentemente do que.
acontece corn as' outras celulas, é dependente, em sua
maior parte, da concentracao sangiiinea de glicose, e
nab no teor disponlvel de insulina. Sempre que ha ex-
cesso de insulina, a glicose sangiiinea fica muito dimi-
nuida e os neurOnios nab recebem mais a quantidade
de glicose necessaria a seu metabolism°. Isso faz corn
que fiquem, primeiro, muito excitados e, em seguida,
deprimidos. Na fase de excitacab, podem ocorrer con-
vulsOes, mas, na fase de depressao, a pessoa entra em
coma, muito semelhante a que ocorre no diabetes nao
tratado. Na verdade, por vezes, 6 muito dificil o diag-
nOstico da causa do coma em urn diabOtico. Pode ser
o resultado da secrecao insuficiente de insulina, como
acontece no coma diabetico, ou do tratamento corn
insulina em demasia, quando ,g causa do coma passa a
ser o hiperinsulinismo.

GLUCAGON

As celulas alfa das ilhotas de Langerhans secretam um
hormOnio chamado glucagon. Muitas das funcOes do
glucagon sao opostas as da insulina, embora outras
complementem suas acOes.

0 glucagon aumenta o teor sangiiineo de glicose; a
insulina o diminui. Por outro, lado, tanto a insulina
como o glucagon aumentam a disponibilidade de gli-
cose para a utilizacab celular. 0 glucagon realiza isso
por mobilizar a glicose do figado; a insulina o faz por
aumentar o transporte de glicose para o interior da ce-
lula. Por exemplo, durante o exercicio intenso, os
dois horm6nios atuam em conjunto, para que ocorra
maior utilizacao de glicose pelos miisculos.

Mecanismos Basicos da Funcao do Glucagon. 0
glucagon aumenta a concentracao sangiiinea de glico-
se por dois mecanismos. Primeiro, aumenta a degada-
go do glicogenio hepatic° em glicose, tornando-a dis-
ponivel para ser transportada para o sangue. 0 gluca-
gon exerce esse efeito pela ativacao da enzima adenil-
ciclase nas membranas das celulas hepaticas, o que au-
menta o teor de AMP ciclico nas celulas hepaticas.
Esse AMP cleric°, entao, ativa a enzima fosforilase,
que promove a glicogenOlise (degradacao do glicoge-
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Segundo, o glucagon aumenta a gliconeogenese
(conversab de protein em glicose) pelo ffgado. Exer-
ce esse efeito, em sua maior parte, pela ativago do
sistema enzimatico das c,61ulas hepaticas responsiveis
por esse processo.

A concentracab sangufnea de glicose pode aumen-
tar de ate 20% dentro de alguns minutos ape's a inje-
cab de glucagon.

Controle da Secrecao de Glucagon e FuncSo do
Glucagon no Sangue. A secrego de glucagon é con-
trolada de modo quase exatamente oposto ao da insu-
lina. Isto é, quando a concentracffo sangiiinea de gli-
cose cai abaixo da normal, o pancreas comeca a secre-
t* maiores quantidades de glucagon para o sangue.
Em verdade, quando a concentraca° sangiiinea de gli-
cose cai ate 60 mg por 100 ml de sangue (mais ou me-
r 30% abaixo do normal), o pancreas•, em ter ms li

joga glucagon para o sangue. Esse efeito do bai-
xo teor de glicose sobre a secrecao de glucagon é o re-
sultado da estimulacab direta das celulas alfa das ilho-
tas . de Langerhans. Por sua vez, o glucagon provoca a
liberacao quase imediata de glicose pelo figado, o
que, de forma muito rdpida, aumenta de novo o teor
de sangue ate de volta ao normal, de 90 mg por
100 ml.

Desse modo, o mecanismo do glucagon, como o
mecanismo da insulina, participa da regulacao da con-
centraca° sangilinea de glicose, mas corn uma diferen-

o mecanismo do glucagon impede que o teor san-
gilineo da glicose baixe a valores muito baixos, en-
quanto o da insulina impede que fique muito elevado.
0 mecanismo do glucagon é especialmente ativado
durante o exercicio intenso e os periodos de desnu-
f-iyff0, pois ambos agem no sentido de fazer baixar a
krzaose sangiiinea.

Uma funcffo especialmente importante do gluca-
gon é a de manter a concentraca° de glicose alta o su-
ficiente para o funcionamento normal dos neurtinios
cerebrais e, portanto, para impedir as convulsOes e o
coma hipogliarnicos, que foram discutidos acima.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Analise os efeitos da aldosterona sobre o metabolismo
dos eletr6litos.

2. Discuta os fatores de importancia que regulam a secre-
gffo de aldosterona.

3. Quais sab os efeitos metabOlicos do cortisol sobre os car-
boidratos, sobre as gorduras e sobre as protanas?

4. Qual 6 o efeito do cortisol sobre os lisossomos?
5. Qual o papel desempenhado pelo estresse na regulagdo da

secrecSo do cortisol?
6. Enumere os efeitos da kisulina sobre o metabolismo dos

carboidratos e das gorduras.
7. Explique os efeitos da insulina sobre o metabolismo das

proteinas a sobre o crescimento.
8. Qual o papel desempenhado pela insulina no controle da

rip alicnce?

9. Quais sao os efeitos do diabetes sobre o metabolismo ce-
lular? Por que tanto a acidose como o coma diabetic°
ocorrem ta-o frequentemente?

10. Como 6 que as fungdes do glucagon diferem das da insu-
lina?
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Metabolismo do Calcio, Osso,
Hormonio Paratireoidiano e a

Fisiologia do Osso

Os ions calcio sdo essenciais , para a fungo de todas .as celulas do corpo, em parte por te-
rem efeito potente de diminuir a perrneabilidade das membranas celulares, mas tambem
por ativarem muitas das enzimas intracelulares. Urn dos mais graves efeitos que podgm
ocorrer na falta de numero adequado de ions calcio no sangue e nos liqUidos teeiduais
a tetania, o que quer dizer gerago espuria de poten.ciais de ago nos nervos perifericos
que provocam a contrago dos mnsculos. Isso resulta da extrema permeabilidade da mem-
brana neural aos ions sodio, o que permite que vazem para o interior da fibra e, desse mo-
do, gerar potenciais de ago repetitivos.

No osso, o calcio fica combinado ao fosfato e a outros ions, para formar a hidroxiapa-
tita, que e o principal sal do osso. Na verdade, pelo menos 99% de todo o calcio do corpo
estab nos ossos. A hidroxiapatita tem a dureza do marmore, e fornece a resistencia com-
pressional do osso. 0 osso tambem contem urn grande numero de fibras colagenas muito
fortes que dd-o a resistencia tensional do osso. •

A vitamina D essencial para a adequada absorcdo do calcio pelo tubo digestivo. 0
calcio a ativamente transportado atraves da membrana epitelial do intestino e esse trans=
porte a muito aumentado pela vitamina D. Na ausencia da vitamina D, o osso recem-for-
mado nffo consegue dep' °sitar as quantidades normais dos cristais de hidroxiapatita, de
modo que o osso fica mole e toma varias formas contorcidas, uma concligo chamada de
raquitismo.

A concentracdo do, ion calcio no liquido extracelular e controlada por dois hormOnios
distintos: (1) o hormOnio paratireoidiano, secretado por quatro pequenas glandulas para-
tireOides situadas por tras da gldndula tireOide, e (2) a ealeitonina, secretada pela gldndula
tireOide. De longer o mais importante é o hormbnio paratireoidiano. Esse hormOnio para-
tireoidiano exerce ties efeitos principals que elevam a concentrago sanguinea do ion cal-
cio. Prhneiro, ativa grande numero de celulas, chamadas de osteodastos, nas cavidades do
osso. Essas celulas, literalmente, comern seu caminho pelo osso, liberando os ions calcio
para o sangue. Segundo, o hormOnio paratireoidiano estimula a reabsorcdo de calcio pelos
tubulos renais, o que reduz, a perda dos ions calcio pela urina. Terceiro, o hormOnio para-
tireoidiano tambem aumenta a intensidade da absorc -do de calcio pelo intestino, principal
mente por ser o hormOnio paratireoidiano essencial para a ativago da funco absorsiva
da vitamina D. Sempre que o calcio sangnineo cai abaixo do normal, exerce efeito direto
sobre a glaindula paratireOide, no sentido de aumentar sua secrego do hormOnio parati-
reoidiano. Normalmente, dentro de algumas horas, as quantidades aumentadas do hormO-
nio paratireoidiano trail°, de volta ao normal, a concentrago de calcio. A perda de todas
as quatro glandulas paratireOides, o que, por vezes, ocorre inadvertidamente, durante a re-
mogo da gldndula tire6ide no tratamento do hipertireoidismo, poderd causar a tetania
hipoparatireoidiana, letal em poucos digs.

A calcitonina exerce quase que o efeito oposto, sobre a concentrago dos ions calcio,
que o do hormOnio paratireoidiano. Quando a concentrago dos ions calcio flea muito
elevada, exerce efeito direto sobre a gldndula tiieOide para aumentar a secreca6 de calcito-
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nina. Por sua vez, essa calcitonina produz deposigo aumentada de calcio nos ossos, o que
reduz a concentracao do ion calcio ate o normal. Entretanto, a calcitonina e urn hormO-
nio bem mais-fraco do que o hormOnio paratireoidiano e é urn hormOnio que o corpo•o-
de passar sem ele, sem conseqiiéncias graves.

Os dentes sao estruturas Osseas extremamente especializadas, formadas, como os ou-
tros tecidos Osseos, por (1) fortes fibras colcigenas e outras fibras semelhantes, para dar
forca tensional e por (2) cristais de hidroxiapatita, para a forca compressional. A parte
principal de um dente é formada pela dentina, que tem, aproximadamente, a mesma com-
posicao e resist6ncia da maior parte do osso compacto do corpo. As superficies externas
dos dentes sao revestidas por uma camada de esmalte, que é extremamente dura e resis-
tente a abrasao mecanica, bem como aos acidos e as enzimas criadas pela ago bacteriana
na boca. A razao para essa resisténcia extrema é dupla: (1) o esmalte contem cristais de hi-
droxiapatita muito grandes e muito densos, que sao muito resistentes a destruicao

e (2) tambern contem fina malha de fibras de proteina especiais, extremamente fortes,
que sao quase que completamente resistentes a todos os tipos de destruicao.

METABOLISMO DO CALCIO

0 corpo humano adulto contem cerca de 1.200 g de
calcio, dos quais cerca de 99% no minim() esta° de-
positados nos ossos, mas fracao muito pequena e ex-
tremamente importante fica dissolvida no sangue e no
liquido intersticial. Apr oximadarnente, metade` da
quantidade no plasma esta ionizada, e a outra metade
esta combinada as proteinas plasmaticas. 8 o calcio

ionizado que passa para o liquid° intersticial e parti-
cipa das reacOes quImicas.

A concentracao normal do calcio no plasma é de
2,4 mM por litro e a dos ions calcio 'e de 1,2 mill li-
tro.

Funcoes dos Ions Calcio. Efeito sobre as Mem-
branas Celulares e sobre o Sistema Nervoso. Uma
das funcOes principais dos ions calcio o seu efeito
sobre as membranas celulares. Nos animais unicelula-
r- o calcio reduz a permeabilidade e aumenta a resis-
tedcia da membrana e, sem calcio, essa membrana fica
muito friavel (isto é, facilmente rompivel).

Nos seres humanos, esse efeito basic° do calcio so-
bre a membrana nab é ta° ObviO, mas alguns dos efei-
tos secundarios de sua acao sobre a membrana celular
sac) muito importantes. Por exemplo, uma diminuido
da concentracao do ion calcio, ate metade da normal,
faz corn que as membranas das fibras nervosas fiquem
muito permeaveis aos ions sOdio e, portanto, ficam
parcialmente despolarizadas, transmitindo impulsos.
repetitivos e incontrolados. Isso produz espasmo dos
mdsculos esqueleticos, a condicao chamada de tetania
hipocalcemica.

Por outro lado, urn grande aumento da concentra-
cao dos Ions calcio deprime a atividade neuronal, em
especial, no sistema nervoso central. Presumivelmen-
te, isso ocorre pelas membranas que nab se despolari-
zam corn a facilidade costumeira.

Efeito dos Ions Calcio sobre o Coracdo. Urn se-
gundo efeito da concentracao diminulda do calcio
urn enfraquecimento do mdsculo card iaco. 0 calcio
diminuido provoca a reducao da sistole cardiaca e o

coracao flea excessivamente dilatado durante a dias-
tole. Ao contrail°, o excesso de calcio provoca , uma
contracao excessiva do coracao, fazendo corn que,
durante a sistole desenvolva maior forca de contra-
cab, enquanto que nab se relaxa convenieriternente na
diastole.

Esses efeitos do calcio, tanto quando aumentado,'
conic, quando diminuido, podem ser explicados em
funcao do mecanisino basic° da conttacab muscular,
discutida no Cap. 7. Quando o impulso 'cardfacO se
propaga pelo milsculo cardiac°, é liberada pequena
quantidade de ions calcio no sarcoplasma das fibras
musculares, corn parte desses,flans vindo do reticulo
sarcoplasmatico e outra parte vindo do liquid° extra-
celular, atraves das paredes dos titbulos T. Sa° esses
ions calcio os responsaveis pelo processo contratil.
Quando apenas existem quantidades muito pequenas
do ion calcio disponiveis no liquid° extracelular, a
intensidade da contracao fica reduzida, enquanto urn
excesso de calcio no liquid° extracelular provoca um
exageto da contrago.

Efeito dos Ions Calcio sobre a Coagulactio do San-
gue. Outra funcao importante dos ions calcio é a de
promover a coagulacao sangiiinea. Deve ser lembrado
do Cap. 26 que o calcio participa da maior parte das
reacOes quImicas do processo s de coagulacab. Feliz-
mente, no entanto, a concentracao do ion calcio so
diminui ou aumenta corn intensidade suficiente para
causar distdrbios graves da coagulacab . ern condicOes
muito especiais.

Reack) dos ions Calcio corn Ions
Fosfato para Formar os Sais Osseos

lima das mais importantes funcOes do calcio 6 a de se
combinar corn os ions fosfato para formar os sais
seos. Os ions calcio (Ca' ) e fosfato (HPO 4 —) rea-
gem entre si para formar ofosfato de calcio (CaFIPO4).
um composto relativamente insoldvel. 0 produto ma-
tematico dos valores das concentracOes dos ions cal-
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Figura 36-1. AbsorgSo, utilizacTo e excregab
de calcio e de fosfato.

e fosfato em uma Soluca-o nunca pode ser maior
do que um valor critico, chamado de produto de solu-

wrap ira precipitar sob a forma de cristais
de fosfato de calcio. Por conseguinte, quanto maior
for, a concentracab do calcio em uma solucab, menor
ter* de ser a concentracab de fosfato; ou quanto
maior a concentracib de fosfato, menor devera ser a
de calcio.

Dessa forma, o dick) e o fosfato esto inseparavel-
mente lelacionados entre si nos processos .de deposi-
Oo e de, reabsorcab do osso, visto que os sais Osseos
go, em sua maior parte, compostos de fosfato de cAl-
clo. Cada vez que ocorre deposicab de calcio, tambem

dep.ositadolosfato; e, a cada vez que ocorre reabsor-
caT, .osso,,tanto o calcio como o fosfato passam pa-
ra os liquidos corporals, ao mesmo tempo.

A Fig. 36-1 representa a absorcab, a utilizaci'o e a
excrecib de calcio e de fosfato. Deve ser notado que
tanto o calcio como o fosfato sib absorvidos pelo in-
testino e excretados, em sua maior parte, pelos
rips. A vitamina D e o hormOnio paratireoidiano de-
sempenham papeis especialmente importantes no con-
trole da intensidade corn que o calcio a reabsorvido
pelo intestino, bem como a intensidade corn que
excretado o calcio pelos rins e, tambem, a intensidade
de sua absorcab dos ossos. Discutiremos todos esses
efeitos em secOes sub seqiientes deste capitulo.
. Nos prOximos paragrafos veremos que, em geral, o

esquema de absorca-o e de excrecao de fosfato e, es-
sencialmente, o mesmo que o de absorcab e de excre-
c-do de calcio.

Funca- o da Vitamina D na Absorc-ao
de Cálcio e de Fosfato

Na falta da vitamina D, quase que nenhum calcio é
...a— A;,...ctiurl mac pm

 nrPsenca dessa

vitamina, a absorcib de calcio pode ser muito intensa.
Quando a intensidade da absorcâb de calcio fica au-
mentada, em geral, tambem fica aumentada a absor-
cab de fosfato, visto que o movimento do calcio para
fora do intestino libera grandes quantidades de fosfa-
to de compostos insoliweis ou Tao ionizados de fos-
fato de calcio dos alimentos. Como esse fosfato libe-
rado é muito absorvivel pela mucosa intestinal, ele
simplesmente acompanha o Melo que esta sendo
ab sorvido.

Fontes de Vitamina D. Existem virias formas de
vitamina D, mas a mais importante de todas elas é o
colecalciferol. E formada, em geral, na pele dos ani-
mais pela irradiacffo ultravioleta do 7-deidrocoleste-
rol, uma substincia gordurosa da pele. Conseqiiente-
mente, uma pessoa que tenha exposicffo adequada a
luz solar nffo precisa de vitamina D em sua dieta. Se
nab recebe suficiente luz solar, entab, na maioria dos

• casos, necessita da adigo de vitamina D a sua dieta.
Via de regra, apenas os alimentos de origem animal
contem vitamina D. Uma vaca exposta a luz solar for-
ma, de forma continua, a vitamina D em sua pele e
parte dela a excretada no leite. Por outro lado, muitos
animais armazenam a vitamina D no figado; e, por
isso o figado é, geralmente, uma fonte excelente des-
sa vitamina. Uma fonte artificial de vitamina D e o lei-
te irradiado; visto que o leite contêm esterbides que
podem ser convertidos em vitamina D pela irradiago
corn a luz ultravioleta.

Mecanismo Basico da Fungdo da Vitamina D. A
vitamina D quase que nab tern qualquer efeito direto
sobre o aliment° da absorcffo da vitamina D pelo in-
testino. Pelo contrario, deve ser, primeiro, transfor-
mada em um produto ativo, o 1,25-diidroxicolecal-
ciferol. E esse composto que influencia diretamente
o epitelio intestinal a promover a absorcffo do calcio.
A conversao da vitamina D em 1,25-diidroxicolecal-
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PIGADO

  

487

diidroxicolecalciferol 6 etapa essencial do mecanismo
de transporte.

Tambem deveria ser notado na Fig. 36-2 que, uma
vez que a concentrago plasmatica do ion calcio te-
nha ficado demasiadamente elevada, a intensidade 4e

formacao do hormOnio paratireoidiano fica inibida, o
que, por sua vez, reduz a intensidade da ativacab da
vitamina D, impedindo a absorcdo intestinal do cal-
cio. Esse e urn dos importantes mecanismos para o
controle da concentracao plasmatica do ion calcio, as-
sunto que sera tratádo corn mais detalhes logo'depois
de se ter discutido a reap) do osso corn o metab ohs-
mo do calcio.

25-Hidroxicolecalciferol
MI KA°  

RIM    

Ativagito 
PARATORMONIO         

1,25-Diidroxicolecalciferol I
EPITELIO
INTESTINAL

Proteina de ATPase Fosfatase
li gagdo estimulada alcalina
alcica polo calcio NIBIQÀO
)

Absorgdo intestinal de calcio

Concentragdo plasmatica de Ions calcio

Figura 36-2. Ativagffo da vitamina D3 para formal o 1,25-di-
idroxicolecakiferol, e o papel da vitamina D no controle da
concentragE.o plasmatica de calcio.

ciferol ocorre nas etapas seguintes, tambOm represen-
tadas na Fig. 36-2:*

1. 0 figado, primeiro, converte a vitamina D (colecal-
ciferol) em 25-hidroxicolecalciferol. Conforme a

,,quantidade dessa substancia aumenta no figado,
ai provocar a inibicao da conversao de vitamina

D, o que representa uma regulacao por feedback
da quantidade disponivel de 25-hidroxicolecalci-
ferol em um dado momento.

2. 0 rim converte o 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-
diidroxicolecalciferol, que é o produto ativo final.
Contudo, para que ocorra essa conversao, a neces-
sari° o hormOnio paratireoidiano. Esse 6 urn meca-
nismo principal, talvez o mais importante, da nab
do hormOnio paratireoidiano sobre o metabolism°
do calcio, corn° veremos adiante neste capitulo.

Mecanismo de como o 1,25-Diidroxicolecalciferol
Aumenta a Absorccio do Calcio. A Fig.. 36-2 mostra
tres mecanismos diferentes para que o 1,25-diidroxi-
colecalciferol aumente a absorcao intestinal do calcio.
Provavelmente, o mais importante deles é o efeito
desse "hormOnio" de aumentar a quantidade de,uma
proteina especial, no epitelio intestinal, a proteina-fi-
xadora-de-ccilcio; essa protelna, por sua vez, combina-
se corn o calcio e faz corn que seja transportado atra-
yes do epitelio. Embora o mecanismo preciso desse
transporte de calcio ainda naro seja conhecido, é mui-

Anclarrirtanharin TIP1f1 1 c..

0 OSSO E SUA FORMACAO

A Fig. 36-3 representa a estrutura de urn osso longo,,
corn uma superficie articular em cada extremidade,
onde se articula corn outros osSbs, e corn uma haste
oca, especialmente projetada para resistir as deforma-.
cues mecdnicas. A direita da figura O mostrado um
corte transverso muito ampliado de osso; a parte colo-
rida da figura representa depOsitos de sais de osso, ;e
as areas em negro, os espacos que contdm os vases
sangiilneos e os liquidos tecidu gs. 0 osso, comp qual-
quer outro tecido, 6 continuamente suprido corn flu-
x° adequado de nutrientes pelo sangue.

Composicio Quimica doOng. 0 osso e formado
por dois constituintes principals, (1) uma forte matriz
de proteMa, corn consistdncia quase igual a do couro,
e (2) sais. osseos depositados sobre essa matriz, fazen-
do-a dura e nao-deformdvel. A maior proporcao dos
sais osseos possui a seguinte composicao quimica
aproximada:

[Ca3 (PO4 )2 ] 3 . Ca (OH)2

Esta é a formula quimica para a hidroxiapatita, com-
post° muito duro, semelhante ao marmore. Tambem
ocorrem pequenas quantidades de carbonato de calcio
(CaCO3 ) que, provavelmente, nao tern importäncia
major.

A matriz proteica impede que o . osso quebre quan-
do 6 submetido a tensao, enquanto que os sais osseos
impedem que o osso se fragmente — isto e, seja esma-
gado -- quando sob pressao. Por conseguinte, a matriz
tern a mesma fung -do que as vigas de aco nas estrutu-
ras de concreto protendido, enquanto que os 'sais
osseos correspondem ao prOprio concreto.

Deposicao de Osso

A Fig. 36-4 mostra tanto a deposicao quanto a absor-
ca-o de osso. Deve ser notada, na superficie do osso e
em algumas de suas cavidades, a presenca de um tipo
celular chamado de osteoblasto. Essas sao as celulas
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Figura 36-3. Estrutura do osso.
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que depositam o osso. A deposicffo de osso ocorre em
duas etapas, a saber:

Primeiro, os osteoblastos secret= a matriz. Essa
matrix contê► substancia proteica que polimeriza pa-
ra formar fibras colagenas muito resistentes, que pas-
saM a ser os constituintes principais dessa matriz re-
córn-forinada.

Segundo, apps ter sido formada a matriz proteica,
ocorre a precipitac-do de sais de calcio nos interstfcios
dessa matriz, compondo, asshn, a estrutura dura que
corihecemos. A deposigdb dos sais requer (1) a combi-
r \A-O do. calcio corn o fosfato para formar o fosfato
de calcio, CaHPO4 , e (2) a lenta conversffo desse corn-
posto em hidroxiapatita, o que pode durar de vdrias
semanas a meses. Entretanto, as concentraceies de a-
do e de fosfato nos liquidos extracelulares nab sdO,
nas condicOes normais, suficientes para promover a
precipitacdo automatica de cristais de fosfato de cal-
cio. Pot conseguinte, acredita-se que as fibras ream-
formadas de colageno possuam afinidade especial pa-
ra o fosfatO de calcio, fazendo corn que ocorra a de-
posicffo de cristais de fosfato de calcio, muito embora
o produto materndtico das concentracOes dos ions
calcio e dos ions fosfato, nos liquidos circundantes,
nffo seja td-o grande quanto o produto de solubilidade.

Regulacdo da Deposicdo de Osso. A deposic -do de
osso é regulada, parcialmente, pela quantidade de for-
ca que estd sendo aplicada ao osso. Isto é, quanto
major o peso a que esti submetido e quanto major for
a curvatura do osso, mais ativos ficam os osteoblas-
tos, por razôes ainda desconhecidas. Contudo, urn
osso que é continuamente submetido a cargas excessi-
vas fica forte e resistente, enquanto os ossos que qua-
se nab sa-o usados, como os ossos de uma Perna enges-
sada. ficam atrofiados.

Outra causa importante da producdb .de osso é a
fratura.. Os osteoblastos lesados no local da fratura fi-
cam extraordinariamente ativos, proliferando em to-
das a direcCies, secretando grandes quantidades de

Osteoblastos PeriOsteo fibroso

Osso Veias Osteoclastos

Figura 36-4. Deposigffo osteoblastica de osso e a reabsorcdO
osteoclastica do osso. ■
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matriz protêica que provocam a deposic go de novo
osso. Como resultado, a fratura é corrigida dentro , de
poucas semanas.

Reabsorcao de Osso

A Fig. 36-4 tambern mostra, alem dos osteoblastos,
algumas cêlulas gigantes, chamadas de osteoclastos,
cada uma contendo vdrios micleos. Essas celulas estao
presentes em quase todas as cavidades do osso e pos-
suem a capacidade de promoverem a reabsorcao do
osso. Isso é realizado pela secrecgo de enzimas e, pro-
vavelmente, de substäncias acidicas que digerem a ma-
triz proteica e dissolvem os sais do osso, de modo a
serem absorvidos pelos liquidos circundantes. Assim,
como resultado da atividade osteoclastica, tanto o

)omo o fosfato sgo liberados para o liquido extra-
celular, enquanto o osso, literalmente, a comido.

Equilfbrio entre a Reabsorcao Osteoclastica e a
Deposicao Osteoblastica do Osso. A reabsorcab os-
teoclastica do osso ocorre todo o tempo, no interior
de numerosas cavidades pequenas, disseminadas por
todo o osso, como representado na Fig. 36-4, mas
isso é compensado pela deposicab osteoblastica, tam-
bern continua, de novo osso. Na verdade, o novo osso
esti sendo, geralmente, depositado na face oposta da
mesma cavidade. A resistdncia do osso depende das
intensidades relativas desses dois processos. Se a in-
tensidade da atividade osteoblastica for maior do que
a da atividade osteoclastica, o osso ficard corn sua re-
sistencia aumentada. Isso acontece nos atletas que
tem seus ossos submetidos a cargas excessivas. Por ou-
tro lado, a atividade osteoclastica é, em geral, maior
ql ,Tha atividade osteoblastica quando os ossos nao es-
th--em uso, o que faz corn que os ossos fiquem, enfra-
que cid os.

Poder-se-ia perguntar por que o osso veiho testa
sendo continuamente reabsorvido e novo osso esti
sendo depositado em seu lugar. Entretanto, nas pes-
soas em que isso nab ocorre, como acontece em algu-
mas doencas, o osso fica muito fragil e quebra-se fa-
cilmente. Portanto, acredita-se que essa renovago
continua de osso mantenha alto o valor da resistencia
tensil do osso. Isto é, novas e fortes fibras coldgenas
substituem as velhas e fracas. E especialmente eviden
te que os ossos ficam muito frdgeis nas pessoas de ida-
de avancada, em quem esse processo de reabsorc go e
de redeposic go de osso ocorre corn lentid go gradativa-
mente maior corn a idade.

Um efeito interessante da continua absorc go e re-
deposicgo do osso é a tendencia de ossos tortos se en-
direitarem corn o passar do tempo. A compress go da
curvatura interna de urn osso torto parece promover a
deposicao de novo osso, enquanto que o estiramento
da curvatura externa parece promover sua rapida
absorpo. Como resultado, a parte interna da curvatu-
ra vai ser preenchida corn novo osso, enquanto sua

parte externa é absorvida. Em uma crianca, urn osse,
fraturado pode ficar consolidado corn muitas angula-
cOes e, no entanto, dentro de poucos anon, estar prati-
camente direito.

Sistema da "Membrana Osteocitica" e Fase Rapida
da Absorcdo de Cdlcio e de Fosfato. Muito embora
o mecanismo osteocldstico possa causar a absorcgo
macica de calcio e de fosfato dos ossos, s go necessa-
dos vdrios dias para que a atividade osteoclastica Pi-
que aumentada de forma significativa. Entretanto, em
certas situacOes, quantidades muito aumentadas de
calcio podem ser necessarias no sangue, em periodos
que podem variar, desde alguns minutos a horas, para
impedir os efeitos letais da hipocalcemia. Felizmente,
ainda existe urn outro sistema, capaz de promover a
remocgo rapida de calcio e de fosfato dos ossos. o
sistema da membrana osteocitica. Consiste em urn
grande conjunto de cólulas Osseas, os osteOcitos, que
se intercomunicam atraves de toda a substância do
osso. Fazendo mais uma vez referencia a imagem mi-
croscOpica de corte transversal de_ osso, mostrada na
Fig. 36-3, devem ser notadàs as numerosas pequenas
cavidades chamadas de lacunas Nessas lacunas ficam
situados os osteOcitos e emitem natiplos tentaculos
que passam pelos numerosos tdbulos que saem das
lacunas. Os tentaculos de um oste6eito juntam-se aos
tentaculos dos osteOcitos vizinhos, formando, desse
modo, urn sistema membranoso continuo, ao Longo
de toda a estrutura Ossea. t a membrana osteocitica.

Por modos ainda nab ,.coltecidos, a ativacao da
membrana osteocitica pelo horiiiOnio paratireoidiano
—. como sera discutido em seguida pode causar a re-
mocab muito rapida de calcio e de fosfato do osso
adjacente, mesmo quando a matriz Ossea nab a reab-
sorvida. Acredita-se que isso seja o resultado de urn
mecanismo bombeador de calcio, corn os osteOcitos,
literalmente, bombeando calcio para fora do "liqui-
do" dos ossos e para os capilares sangilfneos que pas-
sam pelos canais de Havers. A baixa concentracab de
calcio no liquido Osseo faz com que os sais osseos
mais soltIveis, tais como o recem-depositado fosfato
de calcio, sejam dissolvidos e seus componentes tam-
bem sejam lancados nos capilares.

HORMONIO PARATIREOIDIANO E SUA
REGULACAO DO METABOLISMO
DO CALCIO

Secrecao pelas Glandulas ParatireOides. 0 hor-
med° paratireoidiano, tambem chamado de para-
tormOnio, é uma proteina pequena, corn peso mole-
cular de cerca de 9.500, secretado pelas glandulas pa-
ratireOides. Promove a liberac go dos sais de calcio dos
ossos, bem como absorcgo aumentada de calcio pelo
intestino e pelos tiibulos renais. Sua func go primaria é
a de regular a concentrac go do calcio iOnico nos liqui-
dos extracelulares.
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Figura 36-5. Localizach-
o das quatro glandulas paratireOides

pas superffcies posteriores dos dois lobos da glindula tireOide.

Notnialmente, existem quatro glandulas paratire-
Oidos, rnassas' distintas e diminutas, corn dugs situadas
eras de . cada lobo tireoidiano, como a representado
na Fig: 36-5. Cada uma dessas glandulas pesa apenas
0,04 g: Urn corte transverso, corn preparacffo histo1O-
gica, a mostrado na Fig. 36-6, apresentando dois tipos
de celulas nessas glandulas, as celulas principais 'e as
celulas oxifilas. As glandulas paratireoides de algumas
especies anirnais contem apenas as celulas principais,
r: pela quay admite-se que as celulas principais se-
jam as secretoras do hormOnio paratireoidiano. As ce-
lulas : oxffilas podem ser andlogas as principais, mas
em fase distinta de seu desenvolvimento.

Efeito do Hormbnio Paratireoidiano
no Aumento da ConcentracZo dos Ions
Calcio no Liquid° Extracelular

O hormOnio paratireoidiano aumenta a concentra-
cd-o do ion calcio no liquid° extracelular por dois me-
canismos basicos e distintos, urn dos quais é de agd-o
rdpida, enquanto o outro tern maior importdncia na
regulacifo a longo prazo.

0 mecanismo a cnrto prazo esta baseado na capa-
cidade do hormOnio paratireoidiano em promover a
reabsorgo de calcio do osso, enquanto o mecanismo
a longo prazo depende da capacidade de o hormOnio
paratireoidiano aumentar a absorcdTo de calcio, tanto
pelo intestino, como pelo rim.

Aumento da Concentracdo do Ion Calcio, Quando
o Hormbnio Paratireoidiano Promove a Absorcdo do

C) hnrmnnin naratireoidiano orovoca a absor-

go do calcio dos ossos por dois mecanismos inteira-
mente distintos, um dos quais comeca a atuar dentro
de minutos enquanto o outro so se torna plenamerite
eficaz apOs varios dias. 0 primeiro desses mecanismos
estimula a membrana osteocitica, como foi discutido
antes neste capitulo, para transportar o ion calcio,
por processo ativo, para fora do liquid° do osso, pas-
sando-o para os capilares sangiiineos. Dentro de 15 a
30 minutos ja pode ser constatado o aumento da con-
centracaO sangiifnea dos ions calcio; dentro de duas
a trds horas, esse efeito inicial do hormOnio parati-
reoidiano para aumentar a concentrac -do do ion cal-
cio atinge seu maximo. A curva de cima da Fig. 36-7
mostra o aumento progressivo da concentracao do
fon calcio, durante as primeiras horas apOs o inicio da
infus-go corn hormOnio paratireoidiano.

0 segundo mecanismo pelo qual o hormOnio para-
tireoidiano aumenta a concentracaO do fon ado no
liquid() extracelular é pela ativagEo das celulas osteo-
cldsticas no osso. Essas• celulas, literalmente, devoram
o osso, liberando os ions calcio e fosfato para o san-
gue. A ativacao do sistema osteoclastico ocorre em.
duas etapas: (1) ativacab imediata dos osteoclastos
ja formados e (2) formacaO de novas celulas osteo-
cldsticas, ,a partir das celulas osteoprogenitoras. Em
geral, varios dias de secrecab excessiva do hormOnio
paratireoidiano fazem corn que o sisterna osteocldsti-
co Pique bem desenvolvido, mas pode continuer a
crescer por varios meses, sob a infludncia intensa de
forte estimulacd-o por horn/Ohio paratireoidiano. Co-
mo resultado, a intensidade da reabsorc go de calcio
dos ossos pode ficar CA) acentuada que os ossos po-
dem ficar quase que totalmente descalcificados den-
tro de poucos meses.

Os ossos contérn cerca de 1.000 vezes mais calcio
do que o encontrado nos liquidos extracelulares do
corpo. Como resultado, mesmo uma absorcaO &sea
de pouca monta pode promover aumento percentual
muito elevado da concentracffo do fon calcio no 11-
quido extracelular. Dessa forma, caso a concentracaO
do fon calcio baixe a valores muito baixos, a secre-
c'd-o aumentada do hormOnio paratireoidiano pode, na
maioria das vezes, corrigi-la dentro de algumas horas,
simplesmente pelo aumento da absorcffo de osso, corn
a liberago do calcio.

Aumento da Concentracffo do Ion Calcio Provoca-
da pela Estimulacäo dos Ions Calcio pelo Intestino e
pelos Tfibulos Renais pela'Estimulacdo pelo Hormb-
nio Paratireoidiano. Antes, neste capitulo, foi desta-
cado que o hormOnio paratireoidiano é urn dos fato-
res que ativam a vitamina D. A forma ativa da vitami-
na D, por sua vez, promove a ahsorydo rapida do cal-
cio pelo intestino. Tambern ocorre efeito semelhante
nos ttibulos renais. Por conseguinte, as quantidades
aumentadas de hormOnio paratireoidiano elevam a en-
trada de ions calcio para o liquid() extracelular, oriun-
dos do intestino, diminuindo, ao mesmo tempo, a ex-
crego de calcio pelos rins. Entretanto, essa recicla-
gem didria do calcio, pelo intestino e pelos rins envol-
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ye apenas 1 g de calcio. Portanto, é urn mecanismo
bem lento. Contudo, é o mecanismo que determina o
equilibrio a longo prazo entre a ingesao corporal e a
eliminacab de calcio, tomadas em suas totalidades.
Por esta raao, é, tambêm, o mecanismo que, a longo
prazo, determina a quantidade corporal total, tan-
to nos ossos como no liquido extracelular.

Efeito do Hormönio Paratireoidiano sobre a Con-
centracäo Extracelular do Fosfato. 0 hormOnio pa-
ratireoidiano tern urn efeito especial sobre o metabo-
lismo do fosfato, diverso do que exerce sobre o meta-
bolismo do calcio: provoca excreca-o renal aumentada
dos Ions fosfato. Por conseguinte, ao mesmo tempo

Figura 36-7. Tipo de variagdo das concentracOes de c.4.1cio
de fosfato durante as cinco primeiras horas de infusdo, corn
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dos ions calcio nos liquidos corporais, ele tende a di-
minuir a concentracab de fosfato por pequeno valor.
Esse efeito a mostrado na curva de baixo da Fig. 36-7,
onde parece que a concentragaO do ion fosfato dimi-
nui de cerca de 20% nos liquidos extracelulares, den-
tro de 1 a 2 horas apOs o inicio da infusaO moderada
de hormemio paratireoidiano.

Essa reducao da concentranab do ion fosfato dimi-
nui a probabilidade de que o calcio possa precipitar
com o fosfato em locais indesejados do corpo, efeito
que ocorre no sangue, nos miisculos, nos tendbes etc.,
quando as duas concentraceies, de calcio e de fosfato,
ficam muito elevadas ao mesmo tempo.

Fiegulacao da Secrecao Paratireoidiana
e o Controle por Feedback da
r7ncentrac5o do Ion CAM()

Quase sempre, qualquer . fator que diminua a concen-
trago do ion calcio no liquido extracelular fail nom.
que as glandulas paratireOides secretem quantidades
aumentadas, de honnOnio paratireoidiano. Se a redu
cp da concentracffo do ion calcio perdura por tempo
prolongado, as glandulas paratireoidianas chegam a fi-
car corn seus volumes aumentados, ate de dez vezes,
que, multiplica sua capacidade de secretar o hormemio
paratireoidiano de varias vezes.

Dessa forma, o sistema do hormOnio paratireoidia-
no .desempenha papel, essencial no controle da con-
centracab do ion calcio no liquido extracelular, tanto
em termos do dia-a-dia, como ano-apOs-ano. Isto e,
quando o, teor iOnico do calcio fica muito diminuido,
ocorre secrecaO de horrnbnio paratireoidiano, corn
absoroó de ion calcio dos ossos, pelo intestino e pe-

ring , para aumentar a concentracaO do ion calcio
rio liquido extracelular. Desse modo, uma concentra-
cab relativamente constante do ion calcio é mantida
todo o tempo.

Importância do Hormenio Paratireoidiano para o
Corpo. Se a concentranaO dos ions ado fica redu-
zida ate mais de 50% abaixo do normal, a pessoa apre-
senta, de modo imediato, a tetania morre por espas-
mo de seus rnAsculos respiratOrios. Por outro lado, se
sua concentragab de calcio fica muito aumentada,
tern tendencia a sofrer perturb Wes graves, tanto car-
(lianas como mentais. Portanto, a importante que a
concentracaeo de ions calcio permaneca quase que
exatamente constante todo o tempo. Decerto, os os-
sos contém quase que mil vezes mais calcio que todo
o liquido extracelular, de modo que a pequena quan-
tidade de calcio que é mobilizada dos ossos a cada dia
quase que nunca é notada. A importancia primaria do
hormemio paratireoidiano 6, portanto, a de regular a
concentraca-o do Ion calcio no liquido extracelular,
de modo que todas as func6es desse ion, exceto as re-
lacionadas a deposic-go de osso, podem continuar, de
modo normal, todo o tempo. 0 osso, por outro lado,
ilndp esnerar ate varios meses, se for necessario, ate

que exists calcio disponivel em quantidades adequa-
das para a reposigo de seus depOsitos esvaziados.

Anormalidades da Secre0o do Hormbnio
Paratireoidiano

Hipersecrecffo do Hormbnio Paratireoidiano. Oca-
sionalmente, ocorre urn tumor em uma das glandulas
paratireoides e a secrego muito aumentada do hor-
mOnio paratireoidiano promove o desenvolvimento
exagerado dos osteoclastos. Por vezes, essas celulas fi-
cam tab aumentadas e taO numerosas que podem pro-
duzir urn verdadeiro conjunto de cavernas no interior
dos ossos e podem se combinar, assumindo a aparen-
cia de tumores. 0 resultado 6, muitas vezes, ossos do
enfraquecidos que, ate mesmo o simples apoio sobre
uma perna ao andar pode causar sua fratura. Na ver-
dade, a maim parte das pessoas hipertireoidianas so
tem conhecimento de sua doenna quando ocorre a
quebra de urn de seus ossOs.

A hipersecrego tambem aumenta a concentrago
do ion dick, nos liquidos corporais, mas, caso a hi-
persecrecaO naO seja muito acentuada, o teor dos ions
ado nano ficara aumentado o suficiente para provo-
car efeitos indesejaveis. Raramente, contudo, esse
teor fica aumentado de forma a produzir a precipita-
cdO do fosfato de calcio em tecidos corporais que rdo
o Osseo, como, por exemplo, nos pulmO-es, nos mils-
culos e no coraca-o, muitas v6Ies causando a morte em
poucos dias.

Hipossecrecäo do Hormimio Paratireoidiano. A
causa mais comum da secrego deficiente do hornier.
nio paratireoidiano é a remogo cithrgica de todas as
glandulas paratireOides. Isso ocorre, na maioria das
vezes, inadvertidamente, quando o cirurgdo eita res-
secando a glandula tireOide, devido a grande proximi-
dade das paratireOides a essa glandula.

A perda da secrecab paratireoidiana permite que
a concentracdO do ion calcio caia ate valores tab bai-
xos que a tetania ocorre dentro de tres dias e, a na-o
ser que a pessoa seja tratada imediatamente, morre
em muito pouco tempo. Entretanto, a administran-So
do hormemio paratireoidiano ou de grandes doses de
determinados compostos de vitarnina D podem mo-
bilizar quantidade suficiente de calcio dos ossos para
restabelecer o funcionamento normal, em poucas ho-
ras.

Raras pessoas apresentam o quadro de hipossecre-
caO do hormemio paratireoidiano por fatores heredita-
rios. Nessas circunstancias, é norma que a hipossecre-
caO seja insuficiente para produzir tetania, mas pode
ser diminuida o bastante para provocar, de modo crO-
nico, a redugo da atividade osteoclastica nos ossos.
Isso resulta em ossos frageis, provavelmente porque,
sem a atividade osteoclastica, cessa a renovacffo cons-
tante do osso, por absorgo e por neoformago de os-
so, .e a matriz proteica torna-se envelhecida e quebra-
dica, nab sendo substitulda tab frequentemente quan-
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te, tambem da bomba de calcio da membrana os-
teocitica e, como resultado, diminui a intensidade
corn que d liberado o calcio do dsso para o sangue.

2. Dentro de uma hors, aumenta a atividade osteo-
blastica, o que provoca maior deposigab de calcio
nos ossos e, portanto, remove o calcio do liquid°
extracelular.

3. Provoca redugao acentuada na velocidade corn que
sffo formados novos osteoclastos.

to necessario, para manter uma resistdricia &sea ade-
quada.

Raquitismo

0 raquitismo é uma doenga causada por deficidncia
dietetica prolongada de calcio, ou por falta de vitami-
na D. A falta dietetica de calcio, por pouco tempo,
nunca é causa de raquitismo, pois, quando o ion cal-
cio no liquido extracelular fica ccim sua concentraggo
diminuida abaixo do normal, grandes quantidades de
hormOnio paratireoidiano sao secretadas e o calcio é,
de modo automatic°, absorvido dos ossos, o que, de
pronto, restabelece uma concentragao adequada de
ions calcio. Entretanto, se quantidade insuficiente de
ions calcio e absorvida pelo intestino, por varios me-
ses, entgo, quase todo- ou todo o calcio dos ossos tera

absorvido e muito pouco mais estard disponivel.
Nessas condigOes, a concentragao de calcio cai a valo-
res muito baixos. Nesse ponto, a pessoa apresenta o
quadro completo do raquitismo, cujos dois efeitos
principals . sac) (1) a deplegao dos sais Osseos do osso e,
portanto, grave enfraquecimento dos ossos, culininan-
do em fraturas ou em ossos deformados, e (2) tetania,
causada pela concentraggo dirninuida do ion calcio
no liquid° extracelular.

A causa mais comum de raquitismo ;e a deficidncia
de vitamina D, e n go a falta de calcio na •.dieta. A
crianga comum, que vive, em climas temperados, rece-
be muito pouca luz solar durante os meses do inver-
no, para suprir a quantidade de vitamina D necesSaria
para a absorggo de calcio pelo intestino. Felizmente,
os depOsitos de vitamina D no figadO de criangas saoi
em geral, suficientes para manter uma absorgao ade-
criada de calcio durante os primeiros mops: do him-

Como resultado, o raquitismo aparece 110,inicio
da primavera, antes que a crianca seja, de novo, ex-
posta ao sol.

CALCITONINA — UM HORMONIO
DIMINUIDOR DE CALCIO

Urn hormOnio descoberto ha muito pouco tempo,
chamado calcitonina, produz, sobre a concentraga°
sangiiinea do ion calcio, o efeito exatamente oposto
ao do hormOnio paratireoidiano, isto é, uma diminui-
gao de sua concentracao, em lugar de urn aumento. A
calcitonina a secretada pela glandula tireOide, mas na°
pelas celulas foliculares que secretam a tiroxina, mas
por "celulas parafoliculares" que ficam situadas nos
angulos formados pelos foliculos. E urn polipeptidio
grande, corn peso molecular de 3.000.

A calcitonina reduz a concentragao do ion calcio
por trds mecanismos distintos:

Dentro de poucos minutos, reduz, de forma acen-
tuada, a atividade do osteoclastos e, provavelmen-,

A agao da calcitonina é diferente daquela do hor-
mOnio paratireoidiano em urn aspecto muito impor-
tante: comega a atuar corn rapidez varias vezes maior
que a do hormOnio paratireoidiano e, como resultado,
pode corrigir, dentro de muito pouco tempo, uma hi-
percalcemia aguda.

A secrega° de calcitonina d muito acentuada - sem-
pre que a concentraga° sangiiinea de calcio ficar au-
mentada acima do normal. Essa calcitonina, por sua
.vez, faz corn que parte do calcio sangilineo seja depo-
sitada nos ossos, o que faz , corn que sua concentraggo
retorne ao normal. Obviamente, portanto, o mecanis-
mo da calcitonina é um mecanismo rapid° de feed-
back, ainda mais rapid° do que o mecanismo do hor-
mOnio tireoidiano, que atua no sentido de estabilizar
a concentracgo do ion calcio no.liqUido'extracelukr.
Contudo, seu efeito; quantitativamente .nreriordo
que, o do hormOnio paratireoidiano e Seluefeitd a .`lbn-
0 prazo é airida menos significativo,, de' modo
para fins praticos, , pode-se Iconsiderar a tegutlagao
longo prazo da contentragao do -ion calcio oath° Serf-
do funggo . quase, exclusiva do hôtmOnia paratireoidia
no.

FISIOLOGIA DOS,DENTES

Os dentes cortam, trituram e misturam . 0 aliment°.
Para a execugo dessas funcOes, os maxilares sffo dota-
dos de nnisculos extrernamente potentes, capazes de
exercerem forga oclusiva de 23 a 46 kg (50 a 100 1i-
bras) entre os dentes anteriores e de 68 a 91 kg (150
a 200 Libras) entre os posteriores. Por outro lado, os
dentes superiores e inferiores sffo dotados de proje-
yies e de facetas que se interdigitam entre si, de mo-
do que cada conjunto de dentes se adapta ao outro.
Essa adaptaca° a chamada de ocluscio e permite que
ate particulas muito pequenas de alimento sejam pre-
sas entre os dentes e trituradas.

Funcgo das Div6rsas Partes
dos Dentes

A Fig. 36-8 mostra corte longitudinal de urn dente,
mostrando suas partes funcionais principais — o es-
make, a dentin, o cimento e a polpa 0 dente tam
been pode ser dividido em coroa, que é a parte que fi-
ca descoberta, acima da gengiva,.e a raiz, a parte que
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Figura 36-8. Partes funcionais de um dente.
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fica dentro do alveolo. 0 anel entre a coroa e a raiz,
onde o. dente 6 cercado pela gengiva, 6 o cola

Dentina. A parte principal do dente 6 composta
por dentina, que tem, uma forte. estrutura .ossea. A.
dentina forma.da, principalmente, pelos sais cakicos
de . fosfato e de carbonate (cristais de hidroxiapatita),
imersos em densa malha de fibras colagenas. Em . ou-
tras •palavras, os constituintes majoritarios da dentina
soo, em sua maior parte, os mesmos do osso. A dife-
renca principal reside em sua estrutura, pois a dentina
rl ._,) contem osteoblastos, nem osteoclastos, nem,
tambem, espacos para a passagem de vasos sangiiineos
e. de nervos. ,Em seu lugar, 6 formada .e nutrida por
uma . camada de caulas — os odontoblastos — que re-
vestem a superficie interna da cavidade da polpa.

Os sais . de calcio da dentina a tornam muito resis-
tente as forcas compressivas; as fibras colagenas a fa-
zem dura e resistente as forcas tensionais que pode-
riam ocorrer quando os dentes sab tocados por obje-
tos sOlidos. -

Esmalte. A superficie externa dos dentes 6 reco-
berta por uma camada de esmalte que 6 formada an-
tes da irrupcSo dos dentes, por celulas especiais, cha-
madas de ameloblastos. Uma vez tendo ocorrido a
irrupgffo dos dentes, nab 6 mais formado o esmalte. 0
esmalte é composto por cristais muito grandes e mui-
to densos de hidroxiapatita, embebidos em malha
muito fina de fibras extremamente fortes, de uma
protelna especial, semelhante a queratina do cabelo.
A estrutura cristalina dos sais de calcio fazem o esmal-
te muito duro, muito mais duro do que a dentina. Por
outro lado, a malha de proteina especial torna o es-
malte muito resistente aos acidos, as enzimas e aos
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malte 6 uma das protelnas mais insohiveis e mais te-
sistentes que se conhece.

Cimento. 0 cimento 6 uma substancia Ossea se-
cretada pela membrana periodOntica, que reveste a ca-
vidade alveolar. Forma uma fina camada entre o den-
te e a superficie interna do alveolo. Muitas fibras co-
ldgenas passam diretamente do osso alveolar, atraves
da membrana periodOntica, para o cimento. Sao essas
fibras colagenas e o cimento que mantem o dente pre-
so ao alveolo. Quando os dentes sEo expostos a esfor-
cos excessivos, a espessura da camada de cimento au-
menta, tanto de espessura como de resistencia. Tam-
ban aumenta de espessura e de resistencia corn a ida-
de, fazendo corn que os.dentes fiquem firmemente fi-
xadas aos maxilares quando a pessoa passa pela idade
adulta.

Polpa. 0 interior de cada dente. 6 cheio corn a
polpa, formada por tecido conjuntivo e por abundan-
te suprimento de nervos, de vasos sangiiineos e de lin-
faticos. As celulas que revestem a cavidade da polpa
sSo os odontoblastos que,-durante os anos de forma-
csb dos dentes, depositam a dentina mas, ao mesmo
tempo vSo ocupando gradativarnente o espaco da pol-
pa, tomando-a cada vez menor. Na parte tardia da vi-
da, a dentina para de crescer e a cavidade da polpa
permanece corn dimensOes constantes. Entretanto, os
odontoblastos ainda sao viaveis e enviam seus prolon-
gamentos para o interior dos pequenos tabulos den-
tinicos, que atravessam toda a espessura da dentina;
tem importancia para a nutrig ftdos dentes.

DentiOo

Os seres humanos e a maioria dos animais tem dots
conjuntos de dentes durante a vida. Os primeiros den-
tes sSo chamados de dentes de leite ou dentes deci-
duals, e, no ser humano, sab em ntimero de 20. Esses
dentes irrompem por volta do setimo mes ate o segun-
do ano de vida e perduram ate o sexto a decimo ter-
ceiro ano. Apes a perda de urn dente decidual, um
dente permanente toma seu lugar. Por outro lado, ir-
rompem dentes molares adicionais, corn nfimero de 8
a 12, na parte posterior da mandibula, o que perfaz o
nitmero total de dentes permanentes de 28 a 32, na
dependencia de se a pessoa vai ter, quando adulta, os
quatro dentes do siso, que nab existem em todas as
pessoas.

Formacao dos Dentes. A Fig. 36-9 representa a
formacato e a irrupgo dos dentes. A Fig. 36-9A mos-
tra a protrusab do epitelio oral para o interior da
mina dental, a que se segue o desenvolvimento de um
Orgo produtor do dente. As celulas epiteliais supe-
riores formam os ameloblastos, secretores do esmalte
que reveste externamente o dente. As celulas epite-
liais inferiores crescem para cima, para formar a cavi-
dade da polpa e, tambem, formam os odontoblastos,
secretores de dentina. Dessa forma, o esmalte e for-
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Figura 36-9. (A) Orgao dentario primor-
dial. (B) Dente em desenvolvimento. (C)
Dente em irrupcffo. (Modificado de
Bloom e Fawcett: A Textbook of His-
tology, 10a.- edicS.0, Philadelphia, W.B.
Saunders, 1975.)

mado por fora e a dentina por dentro, desenvolven-
do urn broto dentario, mostrado na Fig. 36-9B.

Irrupgffo dos Dentes. Durante a primeira infan-
cia, os dentes comegam a proeminar aldm da linha
mandibular, atravessando o epitólio oral, atingindo a
cavidade bucal, como é representado na Fig. 36-9C.
A causa dessa irrupgar a desconhecida, embora exis-
tam varias teorias a respeito. A teoria mais provavel
é a de que o osso por baixo do dente cresce de modo
continuo, empurrando o dente para fora.

Desenvolvimento dos Dentes Permanentes. Du-
rante a vida embrionaria, tambem se desenvolve urn
&gab formador de osso, na lamina dental., para cads
dente permanente que sera necessario apes a perda do
dente decidual. Esses Orgos formadores de dentes de-
__Arvolvem, muito lentamente, os dentes permanentes
durante os primeiros 6 a 20 anos de vida. Quando ca-
da dente permanente *fica formado de modo comple-
to, como os dentes deciduais, desloca-se para fora,
atravessando o osso mandibular. Ao faze-lo, erode a
raiz do dente decidual e, eventualmente, faz corn que
fique mole e caia. Logo depois, irrompe o dente per-
manente em seu Lugar.

Efeito de Fatores MetabOlicos sobre o Desenvolvi-
mento dos Dentes. 0 desenvolvimento e a rapidez
corn que irrompem os dentes pode ser acelerada pelos
hormbnios tireoidiano e do crescimento. Por outro
lado, a deposigo de sais nos dentes em formacffo é
modificada por diversos fatores metabOlicos, corn in-
tensidade apreciavel, como acontece, por exemplo,
corn a disponibilidade de calcio e de fosfato na- dieta,
a quantidade presente de vitamina D e a intensidade
da secregAO do hormOnio paratireoidiano. Quando to-
dos esses fatores sffo normais, o esmalte e a dentina
serAO- normais. Quando esses fatores forem deficien-
tes, a calcificacao dos dentes tambem podera ser de-
fectiva, de modo que os dentes serffo anormais por
tnrla a vida_

Trocas Minerals nos Dentes -

Os sais dos dentes, como os do osso, sffo, basicarrieni
to formados por hidroxiapatita, corn carb onates,t
versos cations adsorvidos, fixados entre si piraifdritti=
rem uma substancia dura e cristalina. Pot outidlif&
do, novos sais estffo sendo continuarneritedegOSitaddi
enquanto os sais velhos estffo sendo reabkirttidds.,1-rdb
mesmo modo que ocorre nos ossOS:, , COrittidi a dep0=
sicao e a reabsOrcaO de .sais...qcorrem principalinente
na dentina e no cimento; qUase . tienlintna' Octirre no
esmalte. A mthor parte , das' cjue • odortern esnialte
depende de trocas corn mirittais-da saliva' 0 nao corn
os liquidos da cavidade.P' Ulpar..O'cimentci7tern'oarAt=
teristicas muito sernelhanteS 'as do ;osso` tOininn;
chrindo a presenga de dsthObraitos'*e i ad •cj•SteO*OlaStias;
de modo que suss trocas rilinetthS!eqemOd01440--sffo
as mesmas do osso. Entretanto, o ii*eAriisiiidde de*,
posig -go de minerals bein OOMO•- de giialeabsoicgo da
dentina airida nffo eStA-O eselarecidOs: Ir provavel que
os delgados . prokingarneritOs -dOS : Odontoblastos' que
passam rpelos tabido§ da dentina sejam capazes de
absorVer os sais e de prover os novos sais que tomam, 
o fugal- dos antigos. •

Ent resumo, suma trOca- mineral muito rapida ocor-
re na dentina e no cimento dos dentes,*embora o me-
canismo dessas trocas na dentina-ainda seja desconhe-
cido. Par outro lado, o esmalte apresenta trocas mi-
nerais muito lentas, de modo que conserva seu corn-
plemento mineral original por toda a vida.

Anormalidades Dentarias

As duas anormalidades dentarias mais comuns s g:o as
caries e a ma oclusab. A palavra cane significa a ero-
sffo dos dentes, e ma oclusAO define a incapacidade
das projegOes dos dentes superiores e inferiores terem
uma adaptago perfeita.
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Cade e Papel do Fluor. Existe urn acordo geral
entre todos os estudiosos das caries dentarias de que
essas caries sao o resultado da ago de bacterias sobre
os dentes, a mais comum delas sendo o Streptococcus
mu tans. A primeira etapa no desenvolvimento de ca-
ne é a formacao da placa, uma camada de produtos
precipitados da saliva e dos alimentos depositada so-
bre os dentes. Grande mimero de bacterias vive nessa
placa e esta facilmente disponivel para a producab das
caries. Contudo, essas bacterias s -gb muito dependen-
tes ,de carboidratos para sua nutricäb. Quando exis-
tern carboidratOs, essas bacterias ficam muito ativadas
e se . thultiplicam de forma muito intensa. Alan disso,
produzem muitos acidos, especialmente o`; lac-
tico, alem enzimas proteolfticas. Os acidos sab os
principais responsaveis pela formacffo das caries, visto.
que os sais calcicos dos dentes sa-o lentamente dissol-
vidos em meio fortemente acido. Uma vei tendo

)rido a absorgo dos sais, a matriz organica restan-
te e facilmente digerida pelas enzimas proteolfticas..

0 esmalte é muito mais resistente desmineraliza-
cab pelos acidos do que a dentina, principalmente
porque, os cristais do esmalte sac) muito mais densos e
sou• volume é de cerca de 200 vezes o dos cristais da
dentina: , Por conseguinte, o esmalte dos .dentes é a
barrdira primaria contra o desenvolvimento de caries.
Pritayez que o processo (la cane tenha atravessado o
egnaltee atingido a dentina, tem seu prosseguimento
muito acelerado, devido maior solubilidade dos sais
dad9ntina.

Alguns dentes sffo mais resistentes as caries do que
outros. Varios estudos tem dernonstrado que os den-
tes formados em crianca.s clue bebem agua contendo

, pequenas quantidades de fluor tern esmalte Inuit()
resistente do que os dentes de criancas que be-

bern.0.gua sera fluor. 0 fluor nab torna o esmalte mais
09: que Q comum, mas desloca os ions hidroxila

dos cristais de hidroxiapatita, o que faz corn que o es-
malte . •fique varias vezes menos solOvel. Acredita-se,
tainbein, que o fluor possa ser toxico para detennina-
das bacterias, ao mesmo tempo. Independentemente
do mecanismo preciso da protego dada pelo fluor
aos dentes, sabe-se que pequenas quantidades de fluor
depositadas no esmalte tornarn o dente cerca de trés
vezes mais resistentes as caries do que o dente sein
fluor.

Ma Oclusdo. A ma oclusao é causada, na maioria
dos casos, por anormalidade hereditaria que faz corn
que os dentes da mandfbula ou da maxila crescam em
posigdes anonnais. Na ma oclusao, os dentes nffo po-
dem realizar sua fungo normal de corte ou de tritu-
racao de modo adequado. Ocasionalmente, a ma oclu-
sao tambem resulta em deslocamento anormal da
mandfbula, em relacffo a maxila, produzindo efeitos
indesejaveis como dor na articulacab temporoma.ndi-
bular ou a deteriorago dos dentes.

0 ortodontista pode, muitas vezes, corrigir a ma
oclus-do pela aplicago de pressao moderada sobre os
dentes, por ineio de aparelhos adequados. Essa pres-
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sao moderada forca a absorca-o do dente alveolar no
lado do dente onde ocorre a compressao, e deposica-o
de osso novo no lado tensional 'do dente. Dessa for-
ma, o dente, de forma gradual, é deslocado para uma
nova posicao, para a qual é direcionado pela pressao
aplicada.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Quais ao as fungOes do calcio no metabolismo celular
e na formaca° de osso?

2. Como a que os ions fosfato reagem com os ions calcio?
3. Explique o papel da vitamina D sobre a absorga° do cal-

cio pelo intestino e de um esquema que demonstre sua
fungo.

4. Reveja a composigNo do osso e o mecanismo de sua de-
posigab.

5. Qual e a diferenca entre a fungo osteoblastica e a fun-
gao das celulas &seas?

6. Por quais meios o hormanio paratireoidiano aumenta a
concentracEo sangilinea do calcio?

7. Discuta os papeis relativos.do-hormOnio paratireoidiano
e da calcitonina sobre o COntrole da concentrago on-

• guinea de
8. Explique os efeitos da hipo e da hipersecregNo de hor-

!mini° paratireoidiano.
9. Quais AO as partes do dente? Como o dente se asseme-

lha- ao osso?
10. Como e que ocorrem as trocas minerals nos dentes?
11. Explique o desenvolvimento das caries e o papel do

fluor na prevencao das caries.
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37
Sistemas Reprodutivos
Masculino e Feminino

e seas HormOnios

Resumo

Os principais Orgos masculinos para a reproducao sao os testiculos, o epidfdimo, os
nais deferentes, as vesiculas seminais, a prOstata e. o penis.

Durante a atividade sexual, reflexos neurais, corn origem, principahnente, na glande
do penis, passam para a medula espinhal, retornando para os &gabs seknais, produzindo
(1) erecdo do penis, (2) secrecdo de muco pelas glandulas associadas ao penis, para efeitos
de lubrificacffo, e (3) emissab e efaculago, que ocorrem no instante de excitagEo sexual
maxima — period° do Orgasmo masculino.

No testiculo, o esperma se diferencia a partir de espermatogeonias, que se multiplicam
por .etapas sucessivas formando espermatOcitos primarios, espermatOcitos secundarios 6,
finalmente,, espermatides, que maturam eapermatothides (o esperma): No intervalo das
etapas de esperrnatOcito primärio a secundario, os 23 pares de cromossomos da esperma-
togOnia se dMdem para formar 23 cromossomos individuals, nelo-pareados, do esperma.
Tambem ocorre, nesse processo de diviao, que metade do esperma re66beircromossoma
masculino, chamado de cromossoma Y, responsavel pela forma* de feto do sexo mas-
culino, enquanto • a outra metade recebe o cromossoma feminino, chamado de cromov
soma X.

0 hormOnio sexual masculino, a testosterona, a secretado pelas Midas intersticiais de
Leydig, do testiculo. Esse hormemio a responsavel pelo desenvolvimento das caracteris-
ticas corporais masculinas tipicas. Por outro lado, durante o desenvolvimento precoce do
embria-o, na fase inicial da gravidez, a testosterona secretada pelo embriffo 6 responsavel
pela diferenciacffo dos &gabs sexuais masculinos.

Tanto a formacab do esperma quanto a secrecab de testosterona pelo testiculo sao
controladas por hormemios secretados pela hipofise anterior: o hormOnio foliculoestimu-
lante, que 6 o responsavel principal pelo inicio da espermatogénese, e o hormOnio lutei-
nizante, que 6 o estimulo primordial para a secrecao de testosterona.

As principals estruturas do sistema reprodutivo feminino sao a vagina, o fttero, as
trompas uterinas e os ovarios. Na margem anterior da vagina fica situado o clitoris, que
pode ter erecao, como o penis masculino, possuindo glande semelhante a do penis, embo-
ra de dimensties muito reduzidas. A estimulacao das terminacOes sensoriais nessa glande e,
em menor grau, em outras areas em tomb da vagina, produz intensas sensacCies sexuais
durante o ato sexual. Essas terminaVies sensoriais enviam sinais neurais para a parte infe-
rior da medula espinhal, de onde retornam para os &gabs sexuais, onde va-o produzir tu-
mefacab da genitalia, secrecab de liquid° mucOide para o interior da vagina, para fins de
lubrificacao, e contracOes ritmicas da vagina e do utero, durante o orgasmo.

Alteracties ciclicas da funcao ovariana ocorrem mensalmente, corn variacffo da secre-
cab dos hormOnios femininos e da estrutura do revestimento interno do fitero; em seu
conjunto, essas variacOes constituem o ciclo sexual feminino.

Varias centenas de milhares de Ovulos imaturos — os oOcitos primarios — existem nos
ovarios, ao nascimento. Durante cada ciclo sexual mensal, as caulas foliculares, que cir-
cundam värios desses o6citos, comecarn a proliferar, e desenvolvem-se, nos ovarios, foil-
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cubs vesiculares cheios de liquido. Urn desses follculc:4 cresce mais. do que os outros e
rompe-se em tomb do decimo quarto dia do ciclo, liberando seu Ovulo no interior da cavi-
dade pelvica. Isso é a ovulactio. Esse Ovulo é; em seguida, transportado para o interior do

por meio de uma das trompas uterinas e, caso seja fertilizado, ocorrera o desenvol-
vimento de urn novo ser.

Durante, aproximadamente, as duas primeiras semanas de cada ciclo sexual, as celulas
•foliculares do follculo em desenvolvimento secretam grandes quantidades de estrogenio.
Contudo, ape's a ovula.cab, as celulas foliculares do folfctdo roto transformam-se no corpo
amarelo, que tambem secreta grandes quantidades de progesterona.

0 crescimento dos foliculos a causado, em sua mai& parte, pelo honnOnio foliculoes-
timulante, secretado pela glándula hipbfise anterior, enquanto que a ovulacao catisada
pelo honnOnio luteinizante. A ritmicidade do ciclo femintho 6 determinada por uma
plexa serie de interacbes de rnecanismos de feedback negativos entre os dois hormOnios
ovarianos e os dois hormOnios hipofisarios.

Durante a primeira metade de cada ciclo sexual o revestimento do utero — o endame-
trio — fica muito espessado devido a intensa proliferagdo de suss celulas e pelo cresciruen-:
to das gAndulas endometriais. Esses efeitos sac) resultantes da secreca-o de estrogenio que
ocorre no infcio do ciclo. Durante a segunda parte do ciclo, que ocorre sob i a influencia
do estrogenio e da progesterona, o endometrio fica ainda mais espessado, ern torno do . do-
bro, devido a edemaciacab de seus tecidos; ao mesmo tempo, as gländulas endoinetriais
passam a ser muito secretoras. A esse tempo, o endometrio esta preparado para a iniplan-
taca-o de urn Ovulo fecundado. Contudo, , caso isso nib ocorra, o corpo amarelo regride e a
perda de sua secreca-o de estrogenio e de progesterona produz a menstruaca-o. Nesse caso,
o ciclo endometrial recomeca sob urn riOvo ciclo de secreclo de estrogenio e de progeste-
rona, por novos foliculos ovarianos.
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0 pai e a mie desempenham partes iguais na determi-
nava-0 das caracterfsticas hereditarias dos lithos — o
genitor do sexo masculino praduzindo o esperma e o 5.
do sexo feminino o Ovulo. A combinacab de urn imi-
co espermatozOide corn urn Ovulo, tambem bnico,
forma urn. Ovulo fecundado (ovo ou zigoto), que se
pode diferenciar em urn embria-o e, em seguida, em

_), que pode crescer ate recem-nascido. Os br- 6.
gabs sexuais e endOcrinos, bem com p as funcOes mas-
culina e feminina para o processo da reproducab seat,
discutidos neste capftulo; a gravidez 6 assunto do
capftulo seguinte.

ORGAOS REPRODUTIVOS MASCULINOS

A Fig. 37-1 representa os principais Orga-os reproduti-
vos masculinos. Esses Orgabs sab :

1. 0 testiculo, onde 6 formado o esperma e 6 secreta-
da a testosterona, o horrneinio sexual masculino..

2. 0 epidfdimo, que é sistema de tubos enovelados,
por onde passam os espermatozOides durante sua
maturagdo.

3. 0 canal deferente, onde o esperma fica armazena-
do e que tambem conduz o esperma do epidfdimo
para a uretra. A parte superior desse canal deferen-
te 6 dilatada, formando a impula do canal defe-
rente. Quantidade adicional de esperma ai flea ar-
mazenada antes da ejaculacao.

a A wgicuia seminal. glandula tubular convoluta,

do seminal — para a parte superior do canal defe-
rente, durante o go sextial:—
A prbstata, uma grande Massa' glandular que cir-
cunda a uretra, no ponto em que sai do col° da be-
xiga; emite urn outro tipo de liquido para a ure-
tra, durante o ato sexual: um liquido fluido, leito-
so e alcalino — o liquido prostdtico.
0 penis, que é o Orgab sexual masculino externo.
A Fig. 37-2 apresenta dois cortes de urn penis, des-
tacando seu tecido eretil. Esse tecido 6 formado
por dois corpos cavernosos e por urn corpo espon-
joso, cada urn deles formado por milhares de es-
pacos semelhantes a cavernas, que contem sangue.
E o excesso de sangue que, ao encher esses espa-

•
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Drificio externo da uretra

(a) (b)

Figura 37-2. Cortes transversal (a) e longitudinal (b) do penis.

cos, faz corn que o penis fique distendido, resul-
tando na erego. Na extremidade do penis waste
uma g,lande, mostrada na Fig. 37-1. E formada, em
sua maior parte, por uma extremidade dilatada do
corpo esponjoso. Portanto, participa do processo
da erego. Essa parte do penis a muito sensivel e 6,
como resultado, a' origem da maior parte das sen-
sacOes sexuais durante as relacOes.

TUBOS SEMIN1FEROS E FORMACAO
DO ESPERMA (ESPERMATOGENESE)

Cada testiculo é formado por 'cerca de 900 titbulos
seminiferos, cada urn dos quais é urn tubo muito en-
rolado, corn comprimento aproximado de 75 cm. A

Fig. 37-3A mostra em corte a organizago geral de tu-
b° seminifero unico, enquanto que a Fig. 37-3B apre-
senta as etapas especificas da formago do esperma, o
que 6, em seu conjunto, chamado de espermatogenese.
0 exterior de cada tithulo seminifero é envolvido por
tecido conjuntivo e, imediatamente em seu interior,
existe grande Rimier° de celulas, chamadas de esper-
matogOnias. Essas celulas tamb6m saTO denominadas
de celulas germinais masculinas; por ser delas que se
derivam todos os espermatozOides. As espermatogei-
nias estff.o em replicago continua, formando mais
espermatogOnias e tambem as celulas que, eventual-
mente, se transformarffo em espermatozOides.

A primeira etapa da espermatogenese e a forma-
go dos espermatOcitos primarios, a partir das esper-
matogOnias; cada urn dos espermatOcitos prirnarios
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orma dois espermatOcitos secundärios que, por sua
,ez, tambem, clao origem, cada um, a duas esper-
rnatides. A espermatide, entS0, se transforma no
spermatozdide (o que é o esperma), perdendo, ini-

Dialmente, parte de seu citoplasma e, depois, reorgani-
mild° a cromatina de seu made°, para formar uma ca-
beca compacta e, por fim, pela colecao do citoplasma
restante e a membrana celular em uma de suas extre-
midades, para formar uma cauda.

Situadas entre as celulas germinais dos tdbulos se
minfferos existem muitas celulas grandes — as celulas
de Sertoli. As superficies dessas Midas envolvem os
espermatOcitos .e as espermatides, e, ate mesmo os es-
permatothides em maturacao permanecem fixados as
celulas de Sertoli ate que estejam completamente for-
mados. 'Por razOes Obvias, portanto, as celulas de Ser-
toli do, muitas vezes, chamadas de "celulas nutrido-
was" ‘lgumas das funcries desempenhadas por essas
celulas, durante o desenvolvimento do esperma do:

1. A de prover um meio ambiente local especial para
a reproducao e para o metabolismo das celulas;

2. Provavelmente, .a de prover nutrientes especiais e,
ate mesmo, hormOnios locals que sejam neeessa-
rios ao desenvolvimento do esperma.

Figura 37-3. (A) Corte transversal de urn ttibulo seminffero.
(B) Desenvolvimento de espermatothides pelo epitelio ger-
minativo. (Modificado de Arey: Developmental Anatomy,

3. A de remocab de quase todo o citoplasma das es-
permatides, a fun de promover a compactaca° da
cabeca e formacao da cauda dos espermatozOides:

Divido dos Cromossomos Durante a Formacio do
Esperma. Quando os espermatOcitos se multiplicam,
a divido celular nab é do tipo usual, pois cada um dos
23 pares de cromossomas se desfaz, permitindo que
23 cromossomas isolados — isto é, nSo-pareados — pas-
sem para cada celula descendente. Por conseguinte,
apenas metade dos genes existe em cada espennato-
zOide. Esse tipo de reproducab celular a chamado de
meiose, enquanto a reproducao dos demais tipos celu-
lares do corpo ocorre por mitose, que foi descrita no
Cap. 4. A meiose' depende de duas divisOes celulares
sucessivas. Na primeira, que ocorre na transigo do es-
permatOcito prindrio para o secundario, o numero de
cromossomas a reduzido a metade.. Na segunda, essa
metade a conservada, mas é rePlicada para qtie.cada
espermatide, que e a celula resUltante; tenhã tambem
esse mesmo niimero. Essa segunda divisao ocorre na
transicab de espermatocito secundario' para . duas eg

-permatides.
Divido semelhante dos cromosOrna§ocorre' no

Ovulo. Dessa forma, cada genitor cOntribUkigualnien-.
te, corn metade das  do fi-
lho.

Detennivaelo Sexual pelo EsperMatoi .Se
uma crianca sera do sexo masculinoou feminino . e de;
terminado pelo  pelas Seguintes ia-
zOes: em todas as celulas humanas, Urn'dos" . 23 pares
de cromossomas é o chamado Par . de cromossomas se-
xuais, visto que esses dois cionloSsoniisdeterminam,
se a pessoa pertencerd Ou. ao sexo
feminino. Urn dos cromossOMaS:desse, par e cromos-
soma You cromossoma maSculinc., 0 outro e" chama-
do de cromossoma X ou cromossoma feminino. Urna
pessoa do sexo feminino ter , seu par de:-cromossomas
sexuais formado por dois aomOssotridS‘ .. X.- A pessoa
do sexo masculMo, pelo cOntiario; tern seu par de
cromossomas sexuais formado por urn cromossoma X
e. por urn crornossoma.Y. Quango os eSpermatOcitos
primarios sofrem a meiose, o par de cromossomas
X-Y a separado e o cromossoma Y passa para urn dos
espermatOcitos secundarios enquanto o cromossoma
X passa . para o outro. Consecidentemente; metade do
esperma sera constituldo por espermatozOides corn
cromossoma Y e a outra metade por espermatozOides
corn cromossoma X. 0 Ovulo riff° fecundado sempre
contem apenas cromossoma . X tinico, pois as celulas
femininas riff° contém o cromossoma Y. Como resul-
tado, caso urn espermatozOide que contenha o cro-
mossoma X fecunde o Ovulo, esse Ovulo fecundado
passard a contar corn um par de cromossomas sexuais
do tipo X-X, caracteristico do sexo feminino. Ao con-
trario, a combinacffo de espermatozOide, contendo
cromossoma Y corn Ovulo dard ao Ovulo fecundado
um par de cromossomas sexuais do tipo carac-
t.riofinrs CI A covn macrillinn
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Caracteristicas do - Esperma. A Fig. 37-4 mostra
a estrutura de um espermatozOide que a uma Unica
celula, formada por uma cabeca e por uma cauda. A
cabeca é formada pelo micleo da celula corn camada
muito fina de citoplasma a seu redor, circundada pe-
la membrana celular. Entretanto, envolvendo os dois
tergos - anteriores dessa cabeca, existe urn revestimento
espesso, chamado de acrossoma. Esse revestimento
contem muitas enzimas semelhantes as encontradas
nos lisossomas de celulas tipina g, inclusive a hialura
nklase, enzima capaz de digerir os filamentos de pro-
teog,licanos dos tecidos, e uma enzima proteoli tica,
semelhante a tripsina, capaz de digerir as proteinas.
F,srovavehnente, essas enzimas desempenham papeis
irnportantes no processo da fecundago do Ovulo pe-
lo esperma, como iremos discutir no Cap. 38.

A, cauda do espermatozOide possui nes componen-
w \principals: (1) urn esqueleto central, formado por
n„Aiplos micratithulos que, em, seu conjunto, for-
rnam o axonema sua estrutura é muito semelhante
4 dos cflios, descrita no Cap. 3; (2) uma delgada mem-
brana, celular, que recobre o axonema; e (3) certo
mero de mitocOndrias que circundam o axonema na
parte , proximal da cauda (na regiffo chamada de corpo
da cauda).

movimento de um lado para outro da cauda — o
movimento flagelar — produz a motilidade do esper-
matozOide. Esse movimento 6 considerado como sen-

Porg'ao terminal da cauda

Ficcura 37-4. Estrutura de urn escermatothide.

do o resultado de urn movimento de deslizamento
longitudinal rftmico entre os ttibulos que comp-dem o
axonema, e a energia necessaria é fornecida sob a for-
ma de ATP sintetizado pelas mitocOndrias do corpo
da cauda. Um espermatozOide normal move-se em li-
nha reta corn a velocidade de cerca de 1 a 4 mm por
minuto. Essa motilidade permite sua ascenao pelo
aparelho genital feminino em busca do Ovulo.

Maturacäo e Armazenamento do Esperma. ApOs
sua formago nos tabulos seminiferos, o esperma co-
mega uma longa viagem pelos 6 m do epidtdimo, urn.
longo tubo enovelado, que, em geral, consome varios
dias. Enquanto o esperma ainda esti. no tilbulo semi-
nifero ou na primeira parte do epicliclimo, é incapaz
de fecundar urn Ovulo, mas apOs ter passado pela
maior parte do epididimo, passa a ser capaz de fecun-
dar; o Ovulo; esse processo a chamado de maturago
do esperma

Parte do esperma permanece armazenada no epi-
&dim° ate o momento da emisao e da . ejaculacao,
mas uma outra parte passa para o canal deferente e
ate mesmo para a dmpula do canal deferente, onde vai
ficar annazenada. Nessa condic10 de armazenamento,
o esperma pode permanecer fertil por ate urn mes.
Contudo; enquanto permanecem armazenados sffo
inativos, visto que o liquido que enche esses locais é
ligeiramente acid°, o que inibe a atividade do esper-
matozOide.

Ato Sexual Masculino

Os elementos basicos do ato sexual masculino in-
einem a erecifo, seguida no momento em que for ma-
xima a excitago sexual, por emissilo e por ejaculacao..
Todo esse ato pode ser realizado em determinados pa-
cientes masculinos, portadores de seccab da medula
espinhal a nivel toracico baixo, o que demonstriiiiie
o mecanismo basic° desse ato pode ser integralmente
controlado pelos segmentos inferiores da medula es-
pinhal. Contudo, a execucffo desse ato, por pessoas
normais, parece depender tanto dos mecanismos me-
dulares, como de fatores psicogenicos, igualmente
importantes.

Inicio da Erecão — Fatores Psicogenicips e Estimu-
ladores Locais. A erecao a causada por sinais paras-
simpdticos murals, transmitidos para o penis desde a
parte sacral da medula espinhal, por mein do plexo
neural pelvico. Esses sinais promovem a dilatacao das
arterias que suprem o tecido eratil, permitindo a en-
trada de uma grande quantidade de sangue para esse
tecido, sob grande pressffo, o que o infla como um
balffo. Isso faz corn que o penis fique muito intumes-
cido e estendido para a frente, que é o mecanismo da
ereck.

A estimulacao parassimpätica que causa a erecffo
pode, por sua vez, ser causada por uma de duas ma-
neiras, ou por ambas: (1) por estimulagab psiquica —
na verdade, pensamentos erOticos e ate mesmo sonhos
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podem provocar uma erecffo, e (2) por estimulacffo
das areas genitais externas e, ate mesmo, dos organs
genitais internos — embora a estimulacffo mais poten-
te ocorra por estimulacab da glande peniana, que
transmite sinais sensoriais sexuais diretamente para a
medula sacral.

Lubrificacdo Durante o Ato Sexual 0 movirnen-
to de vaivem do penis dentro da vagina, durante o ato
sexual, produz urn efeito de massagem que 6 a condi-
go necessäria para urn estimulo sexual maxim°. En-
tretanto, isso so sera eficaz se existir uma lubrificaca.-o
adequada, pois urn efeito abrasivo inibe a excitacao
sexual masculina, impedindo a completacao do ato. A
major parte da lubriflcacab é produzida pela mulher,
como iremos discutir adiante, neste mesmo capitulo.
Entretanto, ao mesmo tempo ern que a estimulago
parassimpätica provoca a erecab masculina, ela tam-
1- 411 vai produzir secrecab de muco por duas peque-

glandulas, situadas ao lado da extremidade proxi-
mal da uretra — as glandulas bulbouretrais — e por
nulltiplas glandulas pequenas, situadas ao longo da
uretra — as glandulas uretrais. Parte desse muco 6 ex-
pulsa durante o ato sexual e participa da lubrificacao
dos movimentos sexuais.

Emissao e Ejaculack.. A emissab e a ejaculacffo_
represent= a culminaca-o do ato sexual masculino.
Quando a excitacab sexual atinge niveis extremamen-
te intensos, os centros reflexos sexuais da medula es-
pinhal enviam um conjunto de. sinais neurais, inteira-
mente distintos, para as organs genitais mas, dessa
vez, os sinais sab transmitidos pelos nervos simpati-
cos, que partem das porceies superiores da medula
lombar, e nab pelos nervos parassimpaticos. Esses si-
nais produzem a contracao do epididimo, do canal
deferente e da ampula do canal deferente, produzin-
'' ‘) a expulsab do esperma para a parte prostatica da
uretra. Entffo, contracties das paredes das vesiculas
seminais e do miisculo liso da prOstata expelem o li-
quido seminal e o liquido prostatico para a uretra
prostätica, o que empurra o esperma para a frente. 0
conjunto desses liquidos forma o semen. 0 processo
ate esse ponto constitui a emissilo.

0 enchimento da uretra interna provoca sinais adi-
cionais que sab transmitidos, em sua major parte, pan
a regiab sacral da medula. Por sua vez, os sinais neu-
rais da medula sacra estimulam as contraceies ritmi-
cas continuadas dos organs genitais internos, bem co-
mo dos mOsculos isquiocavernoso e bulb ocavernoso
que comprimem as bases dos tecidos ereteis penianbs;
em conjunto, todos esses efeitos forcam a saida do se-
men para o exterior. Esse é o processo da efaculaceio.
Ao mesmo tempo, contracties, tambem ritmicas, dos
milsculos pelvicos e, ate mesmo, dos milsculos do
tronco produzem movimentos de empuxo da pelve e
do penis que tambem ajudam a propelir o semen para
as regiOes mais profundas da vagina e, ate mesmo,
,para o interior da cervix uterina.

A totalidade do period° que compreende a emis-
sao e a eiaculaao corresponde ao orgasmo. A seu ter-

mino, a excitago sexual desaparece de modo quase
completo dentro de alguns minutos, cessando a ere-
cao.

A quantidade total de semen que é ejaculada varia
em torn° . de 3,5 ml e cada mililitro contem cerca de
120 milhöes de espermatozoides, o que corresponde a
urn mimero total de espermatozoides da ordem de
400 mil/16es. 0 liquido alcalino da prostata neutraliza
o liquido acidico do epididimo e do canal deferente;
isso libera os espermatozoides de seu estado de inati-
vidade, ao mesmo tempo que estimula sua motilidade.

Esterilidade Masculina. Cerca de uma pessoa do
sexo masculino entre cada 20 . a 25 6 est6ril. As causas
mais frequentes dessa condicab go (1) testiculos con-
genitamente deficientes que sffo incapazes de produzir
espermatozoides ou que quando o fazem resulta em
espermatozoides corn duas cabecas, ou com duas cau.,
das ou corn pouca motilidade; e (2) infecc6es ante-
riores do aparelho genital masculino. Por outro lado,
os tibulos seminiferos dos testiculos podem ter sido
destruidos, total ou parcialinente, por infeccOes do
tipo da caxumba, do tifo, 'por irradiacab corn rains X
ati por radiacab nuclear.

A esterilidade masculina tambem ocorie qnando o
rnimero de espermatozoides no ejaculado fica muito
diminuido, mesmo corn todos os espermatozoides
presentes send° normals. Muitas vezes, a pessoa do se-
xo masculino 6 est6ril quando esse mimero cai abaixo
de 10 a 20 milhOes por mililitro do ejaculado, du
quando. o volume de semen .6.aplerior a 2 ml. g difi-
cil de entender por, que °corm' esterilidade nesses ca-
sos, visto que apenas urn espermatozOide 6 necessario
para fecundar o Owl°. Contudo, acredita-se que o
gande nOmero de espennatozOides seja, necessario pa-
ra prover as enzimas e as demais substancias necessa-
rias para que o imico espermatozOide fecundante atin-
ja o Ovulo. 0 acrossoma da'cabeca do espermatozOide
libera a hialuronidase e diversas proteinases, conside-
radas como ativas na dispersab das celulas da granu-
losa que recobrem a superficie do Ovulo, ao ser expe-
lido pelo ovario. Essa acifo, supostainente, permitiria
o acesso ao ovulo pelo espermatozOide.

REGULAPÃO HORMONAL DAS
FUNCOES SEXUAIS MASCULINAS

Puberdade e Papel dos Hormbnios
Gonadotnipicos da Hip6fise Anterior

Os testiculos das criancas permanecem inativos ate
que sejam estimulados, na idade entre 10 e 14 anos,
pelos hormOnios gonadotrOpicos da hipOfise. Nessa
idade, o hipotalamo comeca a secretar o fator de li-
beracifo do hormOnio luteinizante, que provoca a se-
crec-go pela hipofise anterior de dois hormOnios go-
nadotrOpicos: (1) hormOniO foliculoestirnulante e (2)
hormOnio luteinizante. Por sua vez, esses dois hormO-
nios estimulam o desenvolvimento e a funcdo testi-
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cular, fazendo corn que tenha inkio a vida sexual
masculina. Essa etapa do desenvolvimento é chamada
de puberdade.

HormOnio Foliculoestimulante. Esse hormOnio
provoca a proliferacao das espermatogemias, o que ini-
cia o processo de formacao do esperma. Entretanto,
sua acffo nao é suficiente para levar a espermatoge-
nese ate seu termino, o que exige acab adicional da
testosterona, como iremos mostrar adiante.

HormOnio Luteinizante. 0 honnOnio luteinizan-
te faz' corn que os testiculos secretem testosterona
(bem ccomo quantidades muito pequenas de varios ou-
tros honnOnios masculinos corn acdes semelhantes).
A testosterona produzida em celulas glandulares es-
peciais — as celulas intersticiais de Leydig — que fi-
cam situadas nas areas intersticiais de forma triangular
entre os tubules seminiferos adjacentes, como, a re-
r- c!sentado nas Figs. 37-3A e 37-5. A secrego de tes-
l.sterona aumenta de forma muito rapida na puber-
dade e a.tinge um maxim° no raid° da idade adulta,
mas dedina ate 20% desse maximo aos 80 anos.

FUNQOES DA TESTOSTERONA

Efeito sobre a Espermatogenese. A testosterona
promove o crescimento testicular. Por outro lado, de-
ye atuar •em conjunto corn o hormemio foliculoesti-
mulante para que a espermatogenese prossiga dem
das etapas de esperrnatOcito e de espermatide ate a es-
permatozOide. Infelizmente, contudo, o mecanismo
preciso da nab , da testosterona sobre a espennatoge-
nese ainda a desconhecido. •

Efeito sobre as Caracteristicas Sexuais Masculi-
nas. ApOs um embriffo masculino ter iniciado seu

Figur a 37-5. Caulas intersticiais do testiculo. (Modificado de
Bloom e Fawcett: A Textbook of Histology, 8a. edigffo,

W R_ Saunders Co.. 1974.)

desenvolvimento no iitero de sua mae, seus testiculos
comecam a secretar testosterona quando ainda so tern
algumas semanas de idade. Essa testosterona faz corn
que se desenvolvam, nesse embriao, os Orgos sexuais
masculinos e as caracterfsticas sexuais masculinas. Is-
to 6, promove a formacao de urn penis, de uma bolsa
escrotal, da prOstita, das veskulas seminais, dos ca-
nais deferentes e dos demais Orgos sexuais masculi-
nos. Alem. disso, a testosterona faz corn que os testi-
culos descam pelo canal inguinal, desde a cavidade
abdominal ate a bolsa escrotal; se a produgo de tes-
tosterona pelo feto for insuficiente, os testiculos nab
descerao, e irao permanecer no interior da cavidade
abdominal, do mesmo modo como acontece corn os
ovarios, que ficam sempre na cavidade abdominal fe-
minina.

A secrecaO de testosterona pelo testiculo fetal e
causada por um hormeraio chamado de gonadotropina
coriOnica, que a formada pela placenta, durante a gra-
videz, como sera discutido, corn mais detalhes, no
Cap. 38. Imediatamente apes o nascimento, a perda
da conego corn a placenta remove esse efeito estimu,
lante, de modo que os testiculos param de secretar a
testosterona. Consequentemente, as caracteristicas se-
xuais masculinas interrompem seu desenvolvimento,
que so sera retomado na. puberdade. Nessa idade, o re-
comeco da secrec -ao de testosterona, devido estimu-
lacAo hipotalamica e hipofisaria, faz corn que os or-
gabs sexuais masculinos retornem seu crescimento. Os

"testiculos, a bolsa escrotal e o penis aumentam de cer-
ca de dez vezes.

E FE I TO DA TESTOSTERONA SOBRE
AS CARACTERISTICAS SEXUAIS
SECUNDARIAS

Alem dos efeitos que exerce sobre os &gabs genitais,
a testosterona exerce. outros efeitos gerais em todo o
corpo, que dab A . pessoa adulta do sexo masculino
suas caracterfsticas distintivas. Promove o crescimen-
to de seus pelos faciais e tambem ao longo de sua
nha media abdominal, no seu pubis e em seu peito.
Por outro lado, provoca a calvicie nas pessoas do sexo
masculino portadoras de predisposicffo hereditaria
calvicie. Aumenta o crescimento da laringe de modo
que, apOs a puberdade, as pessoas do sexo masculino
passam a ter timbre mais grave de voz. Produz au-
mento da deposica-o de protefna em seus mfisculos,
ossos, pele e em outras partes de seu corpo, de modo
que o adolescente do sexo masculino fica, em geral,
major e mais musculoso do que o adolescente do sexo
feminino. Por outro lado, a testosterona, por vezes,
promove a secrecab anormal das glandulas sebaceas
da pele, o que é causa da acne na face do Os-pi-there
do sexo masculino.
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A

ORGAOS REPRODUTIVOS FEMININOS

As Figs. 37-6 e 37-7 represent= a estrutura geral do
sistema reprodutivo feininino. Seus organs principais
sNo:

1. A vagina, que é o canal tubular ligando a genitalia
externa ao Otero.

2. 0 dtero, a estrutura muscular onde o feto se desen-
volve e cresce.

3. As duns trompas uterinas, cada uma partindo de
urn dos cantos superiores do ittero, curvando-se em
seguida, ern , diregaa lateral e posterior, em torno
da cavidade pelvica. E por mein de uma dessas
trompas que o Ovulo passa do ovario para o
durante cada ciclo sexual mensal.
,Dois ovarios, cada urn deles suspenso sob a franja

--terminal de cada trompa uterina. Durante o perio-
do reprodutivo da vida de uma mulher, entre as
idades de 14 e 45 anos, urn dos doffs ovarios libera
urn Ovulo a intervalos .quase mensgs; coo seja fer-
tilizado, pode se desenvolver ate formar uma crian,
ca.

Deve ser observada a maneira como a parte distal do
Otero proemina para o interior da vagina posterior.

Essa parte proeminente do liter° é chamada de cervix
uterina.

Ovarios e Ovulacgo

A estrutura interna do ovario é representada na Fig.
37-7. Suas partes principais s1o:
1. 0 estroma ovarian. Esse é o tecido conjuntivo

que constitui a maior parte do ovario. E dentro
Besse, estroma que os &tilos e as celulas secretoras
dos hormOnios femininos se fonnatif.

2. Os foliculos ovarianoi. Em cada ovario existem mi-
lhares de foliculos, cada . um contendo um Ovulo,
cerdadQ.pQr,celidas foliculates'epitelibidCg. Os foli-
culos passam por etapas pmgressivas de deserivolvi7
mento que culminam na liberagff° , de urn Ovulo,
em termos aproximados de .um . por da super-
ficie do ovario, que é o processo "da ovulacdo. A
Fig. 37-7 mostra numerosos, folIculos..ein,'"etapas
diversas de seu desenvolvimento, que solo 'disco.-
tidas, corn mais detalhei,ladiante:

3. 0 corpo ApOS,urn folkuki maturoter libe-
rado seu Ovid° — istO e, ter o‘iUlad• celulas
foliculares se . .Modificany para.,formar'uth orgab
hormenio-secretor chgnad ea o!.11.1teai (ou
corpo amarelo). figura tno§traoxiii deles 'Apos
duas semanas de•vidi-secretors (-gasp n o:tomede A

gravidez; coma seth exPlicidV larife.),_-
teo degepera e ejnyadid.avprYtecida fibroso;' for-„ .
mando um corpo albicans '; eS§a estrutura é reabsOr-
vida dentro de : poucaS semangS..,
Crescimento dos , FOlictii°S-e,:OVulaclO, Quando

nasce uma crianga.do, seko. dois ovarios
cont.= cerca de 300.600'Oulds'imaturos, chamados,
nesta etapa de seu desenvolvimento, de oacitos prima-
rios. No perfodo do nascimento a puberdade, o esta-
do desses aOdtos permanece praticamente inalterado,
mas, enao, a glandula hipOfise anterior comeca a se-
cretar os horm6hios gonddotrOpicos, que promoyem
o Crescimento dos folicu1oS Ovarianes, culminando na
liberacab de urn &Lilo a cada durante todo o
perfo'do da vida fertil da mulher. Os foliculos passam
pelas seguintes etapas de seu desenvolvimento:

Figura 37-7. Estrutura interna do
Otero, de urn Oyulo e. de uma
trompa uterina.
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Primeiro, no comeco, cada oocito primdrio no ova,
rio é cercado por uma camada de celulas foliculares
epiteliOides, chamadas de celulas da granulosa; essas
celulas, junto com o oocito em seu meio, forma o fo-
iiculo primario, um dos quaffs é mostrado no canto su-
perior esquerdo da Fig. 37-8.

Segundo, sob o estimulo dos hormOnios gonado-
trOpicos da hipOfise, uns poucos foliculos primdrios
comecam a aumentar de volume, durante cada ciclo
sexual mensal da muffler. Esse aumento de volume é
caracterizado por proliferacgo acentuada das celulas
dos grdnulos, que• chegam a fonnar camadas multi-
plas, como é mostrado nos "foliculos em crescimen-
to" na parte superior da Fig. 37-8. Alem disso, muitas
celulas adjacentes do estroma assumem caracteristi-
cas epiteliOides,quando passam a ser chamadas de ce-
lulas da teca. Essas celulas juntam-se as celulas da gra-
nulosa para fazer parte da rnassa celular do foliculo.

seu conjunto, todas essas celulas foliculares secre-
t= liquid° para a parte central dessa massa, o que
cria ulna cavidade chamada de antro — o que tam-
bem e mostrado na Fig. 37-8. Nessa etapa, o foliculo
e chamado de foliculo vesicular. 0 antro continua a
aumentar ate que o foliculo proemine da superficie
do ovario; varios desses foliculos vesiculares sgo mos-
trados no °van° da Fig. 37-7.

Terceiro, um desses comeca, eventualmente, a
proeminar mais da superficie ovarian do que os ou-
tros; esse e o foliculo maturo. Em seu interior, urn
finico Ovulo fica ,enterrado em urn monticulo de ce-
lulas,da,granulosa.

Quarto, dentro de poucas horas apes o foliculo ter
ficado maturo, sua, superficie e'rompida e libera seu
conteUdo de liquid° folicular para a cavidade pelvi-
ca. Dentro de poucos minutos, as paredes do foil-

Inicial Em desenvolvimento Final

CORPO LUTEO

Figura 37-8. Crescimento do foliculo e formac
-
So do corpo

(Modificado de Arey: Developmental Anatomy, 7a.
edigdo, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1974.)

culo roto contraem e expulsam o monticulo de ce-
lulas da granulosa, em cujo interior fica o Ovulo. Esse
é o processo da ovidaciio.

Quinto, imediatamente apOs a ovulag go, todos os
outros foliculos vesiculares, exceto o rompido na ovu-
lacgo, comegam a ser reabsorvidos, sem nunca rom-
per. Presumivelmente, a liberacg° do liquid° folicular
pelo foliculo roto na cavidade pelvica e a rapida
absorcgo de seus horm6nios pelo peritOnio parecem
ser capazes de provocar a involuc go desses foliculos.
Independentemente do mecanismo precise desse pro-
cess°, apenas urn Ovulo a liberado na cavidade pelvica a
cada ciclo sexual mensal, embora, muito raramente,
dois ou mais foliculos ovulem antes que os foliculos
restantes comecem a involuir. Essa é uma das causas
dos nascimentos explicando os chamados
gemeos fraternos (gemeos ngo-identicos), que repre-
sent= cerca de tres quartos de todos os gemeos.

Maturacgo dos 06citos e Reducgo dos Cromos-
soma.s. A Fig. 37-9 mostra o desenvolvimento do
ovule maturo desde as celulas germinativas primitivas..
Apes multiplas divisOes -du celulas germinativas, du-
rante a vida embriondria, muitas dells se transfor
mam em oOcitos primaries, que sae os foliculos ima-
turos dos foliculos primdrios, como foi notado antes.
0 oocito primdrio nä° se modifica mais ate proximo
da maturacgo folicular. Entgo, pouco antes da
cgo, o nucleo do oocito primario se divide em dois,.
mas sem que ocorra replicacOes dos cromossomas.
Pelo contrario, cada par ciamosseinico se desfaz, de
modo que 23 cromossomaslsolados, ngo-pareados,
permanecem no oocito, que agora passa a ser chama-
do de oocito secundario; os. outros 23 cromossomas
sgo expulsos no chamado primeiro corptisculo polar.

Enquanto o oocito esta nesse estado de oocito se-
cunddrio, ocorre a ovulaggo. Entgo, se ocorre a fecun-
dacgo, imediatamente apOs a penetracgo do esperma-
tothide, o aide() feminino desse ovule fecundado se
divide de novo, e é expulso urn segundo corpasculo
polar, mas, dessa vez, tambem ocorre a separacgo dos
pares cromossOmicos, de modo que 23 cromossomas
isolados, ngo-pareados, permanecem no nucleo ferni-
nino. Uma vez o Ovulo tendo sido fecundado, os 23
cromossomas ngo-pareados do nucleo masculino do
espermatozOide combinam-se corn os 23 cromosso-
mas, tambem n'go-pareados do nucleo feminino, pas-
sando a format o complement° normal de 46 cro-
mossomas. Dessa forma, metade dos cromossomas e,
por conseguinte, metade dos genes, do Ovulo fecunda-
do, sgo dados pela Inge e a outra metade pelo pal.

Transporte do Ovo pelas Trompas Uterinas. Como
mostrado nas Figs. 37-6 e 37-7,.as extremidades dis-

tais das trompas uterinas ficam situadas prOximas aos
ovarios. Partindo dessa extremidade, existem multi-
ples filamentos longos, chamados de fImbria, que, em
geral, circundam o (Nano. Esses filamentos, bem
como os lumens das trompas uterinas, sab revestidos
com autos, que sempre se movem em direc go ao

fazendo corn que os liquidos originados . na re-
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®—
Celula epitelial germinativa can insuficiente pelos hormOnios gonadotrOpicos da

glândula hipOfise anterior. Em outros casos, pode ser
causada por capsula ovariana demasiadamente resis
tente ou pela ausencia congnita dos ovarios.

Figura 37-9. Formagib de um Ovulo maturo a partir do epite-
lio germinative. (Modificado de Arey: Developmental Ana-
tomy, 7a. edigio, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1974.)

gilt) do °vino fluam sempre para fora da cavidade
p6lvica, em direglo trompas. 0 ovo, ao ser expulso
para a cavidade p6lvica, a partir do foliculo roto,
transportado, por esse mecanismo, para uma das,
trompas, junto corn o que fluff. 0 revestimen-
to da trompa literina,..entretanto, contem midtiplas
cavidades em forma de bolsties em suas paredes, que
podem obstruir o movimento do ovo, de modo que
sac) necessarios, em geral, de 3 a 4 dias para sua passa-
)em ate o titer°.

0 Ovulo deve ser fertilizado dentro de 8 a 24 ho-
ras al:6s sua liberagdO pelo ovario; caso contrario,
morre. Por conseguinte, a fecundagab, normalmen-
te, tern lugar na parte superior da tromp uterina e o
ovo (isto e, o ovulo fecundado) comega a se multipli--
car enquanto ainda esta na trompa. 0 epitelio da
trompa uterina secreta substancias que fomecem nu-
trigao para a massa de Midas em desenvolvimento
que e, nesse estägio, chamado de mOrula. Entretanto,
parte dessa nutrigao 6 dada pela grande quantidade de
citoplasma, ja presente no prOprio Ovulo.

Esterilidade Feminina. Uma pessoa do sexo fe-
minino entre cada 20 é esteril. Como 6 verdade para o
sexo masculino, muitos dos casos de esterilidade sa-o
devidos a infecgOes pr6vias. A infecga-o, por vezes,
bloqueia as trompas uterinas 'que, em outros casos,
atinge os ovarios, transformando-os em massa de teci-
do fibroso. Uma causa infecciosa comum para a este-
rilidade feminina, como tamb6m para a masculina, e a
gonorreia. Muitas vezes, a esterilidade é causada por
incapacidade congenita dos ovarios, que n'ao se desen-
volvem nem exp .elem ovulos para a cavidade . abdomi-
...1 Prprunpritpmente isso é o resultado da estimula-

Ato Sexual Feminino

Parte do papel feminino durante o ato 'sexual 6 a de
ajudar o parceiro masculino a atingir sgran suficiente
de excitaga-o sexual -para que possam ocorrer a emis-
sab e a ejaculaga°. Isso a realizado pela promogab das
condigOes• apropriadas para a estimulaga° masculina
maxima. Isso conseguido, prineipalmente, pela tu
mefagab da maior parte dos organs genitais femininos
e pela secreggo do lubrificante adequado.

Tumefacao dos Cirgios Genitals Femininos . e Ere-
clo do Clitoris Papel dos Fatores Estiniulantes.P.S1-,
quicos e Lomb. Durante os primeiros' momentos
do ato sexual feminino, a maior parte dos Orga".0 ge-
nitais femininOs fica intuniet -Cida, como resultado, da
vasodilatagab generalizada que produz cOngestao.
guinea. Hs° inclui a genitalia externa bent conio,,as
paredes do canal vaginal e, ate mesmo, o inero. Por
outro lado, em torn° do officio extent° . da vagina.
existe urn anel de tecido eretil semelante' ao,,que
existe no penis masculine, que tambexn fica cheio
sangue, o que forma um, anel apertado masdistensi-
vel, em tomb da abertura do canal vaginal:

Tambem o clitoris feminino fica intumescido e
ereto, por mecanismo identico ao da erecjo peniana
masculina. 0 clitOris a uma estrutura pequena, situa
da a cerca de 1. cm antes .da abertura extema da-vagi-
na. E o homologo feminino do Penis, embora de to.
manho diminuto, e em sua ponta existe, tambem;
uma glande muito pequena mas muito sensivel, tam
bem semelhante a do penis. 0 corpo do clitoris é for-
mado, em sua maior parte, por tecido o que
faz corn que o clitoris fique ereto dinante a excitacab
sexual,. do mesmo modo como ;o Ise°. faz corn
que a glande do clitoris proemine para a frente duran-
te o ato sexual, tornando-a muito acessivel a eitirnu-
lag -go pelo

A excitaggo neural que provoca esses fenOmenos
congestivos de causa vascular .pode .ser produzida
tanto por estimulagab psiquicaou genital, ou por am-
bas, do mesmo modo como .acontece no sexo mas-
culino: Para que a parceira feminina, participe de
modo adequado da experiOncia sexual, a especialrnen-
te importante que tenha o desejo psiquico apropriado
mas, superpostO a isso, impulsos nervosos aferentes,
originados em todas as regities genitais, tambem tem.
papel muito importante no aumento e na manutencgO
da excitag5o sexual, durante todo o ato sexual.: De
longe, a estrutura mais sensivel para a prodlicaO da es-
timulagab sexual é a glande do clitoris, em parte por
conter concentracio extremaniente elevada de re-
ceptores sensoriais e em parte porque sua posicffo ere-
ta a expeie de forrria muito propicia.



cn

0
5
cc

u.1

0 L
-800 —

600

400

200 --

508

Os sinais neurais aferentes corn origem nos Orgaos
genitais que produzem a excitacao sexual sac) transmi-

' tidos, principalmente, para a regido sacral da medula
espinhal. Por sua vez, os sinais eferentes, que produ-
zem a congestffo vascular dos Orgaos genitais, sac)
transmitidos, quase que inteiramente, pelos nervos
parassimpOticos pelvicos, corn origem, tambem, na
medula espinhal sacra.

Lubrificacio da Vagina. Os mesmos sinais paras-
sirnixiticos que promovem a congestao vascular du
rante a excitagao sexual tambem produzem a lubrifi-
ca0o da vagina. Isso e o resultado, principalmente, da
transudacao de urn liquid() mucoide pelo epitelio da
mucosa vaginal. A formaca-o Besse liquido ainda nEo
foi completamente explicada, pois nab existem, glan-
dulas mucosas obvias, corn as dimens6es necessarias,
no .,-\. epitelio vaginal. Uma quantidade adicional de

secretada para o orificio extern°• da vagina
pot , duas , pequenas glandulas, as glandulas vestibulares,
situadas nos lados da vagina. Entretanto, esse muco,
bem corno o que secretado pelo parceiro masculi-
no, como foi descrito na parte anterior deste capi-
tulo, e, provavelmente, de iinportancia muito menor
para a hibrificacao do ato sexual do que a lubrifica-
clo.fomecida pela prOpria vagina.

Orgasm° Feminino. No maximo da excitacto
sexual, "a mulher tern urn orgasmo que é a contrapar-
tida da ernissab e da ejaculaca-o masculinas. Os corn-
ponentes da resposta orgasinica feminina go: (1) con-
tracOes ritmicas da parede da vagina, proximas a seu
orificio extern, (2) contraceies ritmicas do liter°,
(3)' -contraca° dos musculos pelvicos, semelhante
contracdo experimentada pelo parceiro do sexo
• einbora bean menos interims, e (4) um intenso
• dO , psiquico que tende a ofuscar todas as outras
sensicOes:

Os sMais neurais eferentes, que produzem esses fe-
nOnienoi . orgasmicOs, sal)  considerados como trafe-
gando por nervos simpaticos, corn origem na parte
lombar superior da medula espinhal, corno os respon-
saveis pelo orgasmo masculino. Dessa forma, as etapas
preliminares do ato sexual, nos dois sexos, sa-o provo-
cadas, ern sua maior parte, pelo sistema parassimpa-
tic° enquanto' a cUhninacab do ato, o orgasmo, im-
plica a funca-o do sistema simpatico.

REGULACÂO HORMONAL DAS
FUNCOES SEXUAIS FEMININAS

RelacZo dos. Hormbnios GonadotrOpicos
da HipOfise Anterior corn o Ciclo
Sexual Mensal

ENDOCRINOLOGIA E REPRODUCAO

a glândula hipOfise anterior comeca a secretar dois
hormOnios gonadotrOpicos: inicialmente, secreta qua-
se que so hormOnio foliculoestimulante, que desen-
cadeia o inicio da vida sexual na jovern em crescimen-
to, mas, depois, tambem secreta o hormOnio luteini-
zante, que participa da regulacao do ciclo feminino
mensal. As variacOes da secrego desses hormOnios,
bem como do estrogenio e da progesterona, sac) mos-
tradas na Fig. 37-10.

HormOnio Foliculoestfunulante e Es-timulactio do
Crescimento Folicular. E o hormOnio foliculoesti-
mulante que faz corn que .alguns poucos foliculos
primarios do °vino comecem a crescer a cada mes,
promovendo a prolifera.clo muito rapida das celulas
foliculares que circundam o oOcito primirio, come
foi mostrado na Fig. 37-8. Essas celulas comecam,
entao, a secretar estrogenios, urn dos dois principais
hormOnios ovarianos. Assim, as duas funcOes do hor-
mOnio foliculoestinaulantes sat): (1) provocar a proli-
feracio das células foliculares ovarianas e (2) causar
atividade secretora nessas;i6lulas. Esses dois efeitos.
promovem o creschnento de mOltiplos foliculos vesi-
culares em cada mes sexual. Logo que esses foliculos-
crescem ate cerca da metade de suas dimeris6es
mas, a glandula hipOfise anterior comeca a secretar
quantidades muito aumentadas de horm6nio luteini-
zante, alem do hormOnio foliculoestimulante.

HormOnio Luteinizante — Estimulacao da Ovnla-.
Igo e Formacifo .do. Corpo Litre°. 0 horinOnio lu-
teinizante aumenta, ainda • rnais,

i,a secrecao das celulas
foliculares, o que faz corn que um foliculo cresca tan-
to que ovule, expelindo seu bvulo para a cavidade pel-
vica, como foi explicado antes. Imediatamente apOs
a ovulacao, o honnOnio luteinizante tambem faz corn
que as celulas foliculares fiquem intumescidas e
adquiram aparencia amarelada, gordurosa. Essas chlu-
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A hip6fise anterior da crianca do sexo feminino, co-
mo a da crianca do sexo masculino, nao secreta, em
termos praticos, nenhum hormOnio gonadotropico
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bIAS DO CICLO MENSTRUAL

Figura 37-10. ConcentragOes plasmaticas dos horrnanios go-
nadotrOpicos e dos hormeonios ovarianos durante o ciclo se-
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pleto. Por -outro lado, a crianga do sexo masculino
continua a crescer depois dessa fase e atinge estatura
maior do que a do sexo feminino — nab por cresci-
mento mais rapido, mas sim por crescimento durante
maior tempo.

0 estrogenio tambem exerce efeitos muito impor-
tantes sobre o revestimento interno do utero  o en-
dometrio —' que sera" discutidos adiante, em relagab
ao ciclo menstrual.

Funcifies da Progesterona. 'A progesterona polio°
tern a. ver corn o desenvolvimento das caracteristicas
sexuais femininas. Pelo contrario, esta relacionada,
principahnente, com o preparo do utero para receber
o ovulo fertilizado e com o preparo da mama para a
secregab do leite. De modo especifico, a progesterona
faz corn que as celulas glandulares, tanto do endorne-
trio uterino como das mamas, aumentem de tamanho
e se tornem intensamente secretoras. Finalmente, a
progesterona inibe as contrageies do utero e impede
esse utero de expulsar urn ovulo fertilizado que esta
tentando se implantar_, ou urn feto em desenvolvi-
mento.

E

SISTEMAS REPRODUTIVOS MASCULINO E FEMININO

las, entab, passam a ser chamadas de celulas de lu-
teina, e tOcla a massa de celulas de lutelna transfor-
ma-se, dentro de 1 a 2 dias, no corpo lfiteo, isto 6,
"corpo amarelo". Essa transformagab das celulas
foliculares em celulas de luteina e o crescimento do
corpo line° sab mostrados na parte inferior da Fig.
37-8. 0 corpo Mao continua a secretar estrogenio,
como . o faziam as celulas foliculares no inicio do ci-
do, mas agora passa tambem a secretar grandes quan-
tidades de progesterona.

HORIVIONIOS OVARIANOS --
ESTROGENIO E PROGESTERONA

Os dois hormOnios ovarianos, estrogenio e proges-
_terona, sac, responsaveis pelo desenvolvimento sexual

minino e, tambem, pelas alteragOes sexuais mensais.
Esses hormOnios, como os do cortex supra-renal e o
hormemio masculino testosterona, sac) compostos es-
terOides e, tambem, sab forniados, principalmente, a
partir do colesterol. 0 estrogenio e, ria realidade, urn
conjunto de -hormiinios i chamados estradiol, estriol
e estrona, sendo o mais importante deles o estradiol.
Entretanto, possuem fungties quase identicas, embora
suas estruturas quimicas nao sejam tab identicas. Por
essa razaa, sera° tratados em conjunto, como se fos-
sem urn unico honneinio..

FtmgOes do Estrogénio. 0 estrogenio faz corn
que celulas, em varias panes do corpo, proliferem —
isto e, aumentem em nnmero. Por exemplo, faz, com
que •as celulas musculares lisas do utero proliferem,
fazendo corn que o utero feminhio, apos a puberda,
de, fique com tamanho de duas a ties vezes maior do
ue o da crianga. Tambem o estrogenio causa o au-
ent° da vagina, desenvolvirnentos dos labios (gran-

des e pequenos) que cercam o intrbito vaginal, cres-
cimento de pelos pubianos, alargamento pelvico, con-
versa() do canal pelvic() para forma ovorde,, em lugar
da forma afunilada masculina, crescimento das ma-
mas, proliferagab dos elementos glandulares das ma-
mas e, finahnente, deposigao de tecidos adiposos em
areas femininas caracteristicas, como as coxas e os
quadris. Em resumo, em termos essenciais, todas as
caracteristicas que distinguem as pessoas do sexo fe-
minino das do sexo masculino slo produiidas pelo es-
trogenio, e a razab basica para o desenvolvimento des-
sas caracteristicas é a capacidade do estrogenio de
promover a proliferacao dos elementos celulares res-
pectivos, em regieies determinadas do corpo.

Quando comega a puberdade, 'o estrogenio tam-
bem aumenta a intensidade do crescimento de todos
os ossos longos do corpo, mas issci tambem faz com
que as partes em crescimento desses ossos "se esgo-
tern" dentro de poucos anos, de modo que o cresci-
mento cessa. Como resultado, a pessoa do sexo femi-
nine cresce muito rapidamente nos primeiros anos
apOs a puberdade, mas logo cessa de crescer por corn-

Regulacao do Ciclo Sexual Feminino

Vida Reprodutiva, da Muffler — Puberdade e 111e.
nopausa. A pnberdade o mem da vida reprodu-
tiva. Na maioria das jOivenp ocorre entre as idades de
11 e •16 anos. E a esse tempo que a jovem comega a
apresentar os ciclos mensais da secregab de horrnO-
nios sexuais, culininando, ao fim• de cada mes, na
menstruagab.

0 inido da puberdade a determinada pelo come-,
go da secregab hipotalqmic4 do fator de liberacifo de
horniOnlo luteinizante, que foi discutido no Cap. 34.
Esse fator a transportado pelo •sisterna porta hipota-
lania:hipOfisdrio para a glândula hiptifise .anteriOr,
onde estimula a secregao tanto do horrrzemio foli-
culoestimulante como do horrnernio luteinizante. A
causa do hipotalamo nab secretar esse fator liberador
de hcirmOnio luteinizarite antes' da puberdade é des-
cOnhecida, mas, talvez, seja por imaturidade de alguns
dos neurOnios hipotalamicos que nab se tornam fun-
cionais ate a puberdade. •

0 termino da vida reprodutiva feminina, isto e,
a idade quando a muiher cessa de ter ciclos mensais,
acontece, na mulher media, em tomb dos 45 anos.
Essa etapa de sua vida é chamada de menopausa.
Sua causa e a seguinte: apOs cerca de 30 anos de fo-
liculos em desenvolvimento e de secretar hormOnios
ovarianos, quase todos os foliculos primarlos do
ovario cresceram ate foliculos maturos que se iompe-
ram ou que .degerteraram. Isso faz corn que o ciclo
mensal cesse, pois os ovarios nab mais possuem celu-
las foliculares em quantidades suficientes para secre-
tar quantidades suficientes de estrogenio e de proges-
terona, muito embora a hip5fise anterior continue a
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1. No inicio do ciclo mensal, a glandula IripOfise an-
terior comega. a secretar quantidades crescentes de
hormOnio foliculoestimulante, juntamente corn,
quantidades menores de hormOnio luteinizante:
A aga-o conjunta desses dois hormOnios faz corn
que varios foliculos comecem a crescer nos ovarios

como produzarir uma secregab consideravel de

2 Acredita-se que, enta-o, o estrogenio exerga dois
efeitos seqiienciais sobre a laip6fise anterior. Pri-
meiro, exerce efeito de feedback negativo para ini-
bir a secregao, tanto do hormOnio foliculoestimu-
lante como do hormOnio luteinizante, fazendo
corn que sua secregab fique muito reduzida, em
torn do decimo dia do ciclo. Ent -do, subitamente,
a hipOfise anterior comega a secretar quantidades
muito grandes dos dois honnOnios gonadotropicos
mas, especialmente, do hormOnio luteinizante.
Essa fase da secregaG e chamada de pulso de hor-
mOnio luteinizante, e e considerada como resul-
tante de uma segunda ag-io do estmgenio, del-,
to de feedback positivo. E esse pulso que provoca
a etapa final extremamente rapida do desenvolvi-.
mento de urn dos foliculos, fazendo com que ovu-

entro de dois dias.
3 u'processo da ovulagaG, ocorrendo, aproximada-

rnente; no decimo quarto dia do ciclo normal de
28 dias, leva ao desenvolvimento do corpo hiteo,
como ja foi descrito antes , e o corpo luteo secreta
grandes quantidades de progesterona, enquanto-
que continua a secretar quantidades consideraveis
de estrogenio.

0 estrogenio e a progesterona secretados pelo cor-
po lfiteo inibem a hip6fise anterior mais uma vez e
diminuem, de modo acentuado, a secregifo dos
hormOnios foliculoestimulante e luteinizante. No
ausencia da ag-do estimuladora desses hormOnios,
o corpo lfiteo involui, de modo que a secregffo tan-
to do estrogenio como da progesterona flea muito
reduzida.
A esse tempo, a hip6fise anterior, nab mais estan-
do inibida pelo estrogenio e pela progesterona, co-
mega, mais uma vez, a secretar grandes quantida-
des de hormOnio foliculoestimulante, o que inicia
o ciclo do més seguinte. Esse processo continua
durante toda a vida reprodutiva da muffler.

Ciclo Endometrial e Menstrual*

E evidente, pela Fig. .37-10, que, durante a primeira
metade do ciclo mensal, o:,finico-hormOnio ovariano
que a secretado em grande quantidade e o estrogenio.
Durante a segunda metade, sab secretados o estroge-
nio e aprogesterona. •

0 estrogenio faz corn que o endomOtrio — isto
o revestimento interno do 'liter() — aumente de es-
pessura. As celulas epiteliais de sua supexficie, bem
como as celulas mais profundas do endoinêtrio proli-
feram ate o triplo de seu rramero. De igual modo, as
grandulas do endometrio aurnentam acentuadamente
em profundidade e ficam muito mais tortuosas. Essas
altera.gOes caracterizam a fase proliferativa do desen-
volviminto endometrial e sffo mostradas na primeira
parte da Fig. 37-11. Essa fase dura cerca, de 11 dias,-
apOs o termino da menstmaga-o.

Em tomo da metade do ciclo mensal, o corpo.
teo comega a secretar progesterona, o que pmduz urn
maior espessamento do endornêtrio, enquanto que, ao
mesmo tempo, provoca varios efeitos especificos, a
saber: (1) as glandulas endometriais comegarn a secre-
tar urn liquido nutriente que pode ser usado pelo
ovulo fecundado, antes de sua implantagaG; (2)
acinnulo de grandes quantidades de substancias gor-

secretar grandes quantidades de hormOnio foliculo- 4.
estimulante pelo resto da vida da muffler.

Controle do Ciclo Sexual Feminino Mensal — Osci-
lagio entre os HormOnios da Hip6fise Anterior e do
Ovario. 0 ciclo sexual feminino mensal é causado
pela secregao•alternante dos hormOnios gonadotthpi-
cos pela hipofise anterior e de estrogdnios e proges-
terona pelos ovarios, como é mostrado na Fig. 37-10.
0 ciclo dos eventos que causa essa alternagab 6 o se- 5.
guinte:

Figura 37-11. Alteracties endo-
metriaii durante o ciclo sexual
mensal, mostrando, especial-
mente, o processo da mens-
truagdb.

Fase proliferativa Fase secretOria Fasb,menstrual
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modo que ja existam espermatozOides disponiveis
quando ocorre a ovulaca°, ou, no maxim°, ate pou-
cas horas depois dessa ovulacab.

A ovulaca-b ocorre quase que exatamente 14 dias
antes do 'nick) da menstruacäb. Por conseguinte, em
uma mulher que tenha urn ciclo sexual normal de 28
dias, a ovulacab ocorrera, na maioria das vezes, no de-
cimo quarto dia apos o inicio da menstruacäb. Entre-
tanto, muitas mulheres, em lugar de terem ciclo de 28
dias, podem ter ciclos muito curtos, de 21 dias, ou
muito longos, de ate 40 dias. Se essas mulheres'forem
regulares, ainda poderab calcular que suss ovulacries
itab ocorrer 14 dias antes do inicio da menstrundb.
Entretanto, nas mulheres que irregulares, torna-se
impossivel predizer o moment° da ovulacab.Parauma
certa seguranca, estabelece-se urn period() de 4 a 5
dias, antes e depois do dia calculado da ovulacab,
quando se usa o metodo do ritmo para a contra-
cepcab.

durosas e de glicogenio, nas celulas endometriais;
(3) aumento do fluxo sangiiineo para o endometrio.
Essa serie complexa de modificacties é charnada de
fase secretOria do ciclo endometrial. Dessa forma, a
principal fling& da progesterona é a de tomar dis-
ponivel urn suprimento adequado de nutrientes que
permita a um embriab seu desenvolvimento, caso
venha a se implantar no endometrio.

Menstruaciio. Se urn Oyulo é fertilizado e come-
ca a se multiplicar, um hormeinio especial, a gonado-
tropina coriOnica (que sera discutida, em maior deta-
lhe, no capitulo seguinte) é liberada pela massa em
desenvolvimento das celulas embrionarias, e isso, por
sua vez, estimula o corpo ltrteo a continuar a produ-
zir estrogenio e progesterona, e a gravidez tem inicio.
Ccrkudo, se proximo ao termino do ciclo mensal
nffo ocorreu fecundacab e, o conseqUente crescimento
de tecido embrionario, esse hormOnio nab é produzi-
do. Sem o efeito estimulante desse hormOnio, o. corpo
Hite° involui e a producab de estrogenio e. de proges-
terona cai a nivel muito baixo. A falta stibita desses •
dois horrnOnios faz corn que os vasos sangilineos do
endometrio fiquem espasticos, de modo que o flux°
sanguineo para as camadas superficiais do endometrio
praticamente cessem. Como resultado, a maior parte
do tecido endometrial morre e e descamado para a ca-
vidade uterina. Em seguida, ocorre perda de peque-
nas quantidades de sangue pela parede endometrial
descascada, o. que provoca perda de 50 ml durante os
prOximos dias. 0 tecido endometrial descamado, mais
o sangue e mais o exsudato seroso da parede endome-
trial descamada que, em seu conjunto, é chamado de
m'enstruo, é gradualmente expelido por contracties
intermitentes do musculo uterino, durante cerca de
3 a 5 dias. Esse o processo da menstruacio. As con-

, )tracoes uterinas podem provocar caibras, caso sejam
muito interims.

Os fundos das glandulas endometriais permanecem
intactas durante a menstruacab, apesar da descama-
cab das camadas superficiais do endometrio e, apos a
menstruaca-o, o. novo epitelio cresce a partir desses
fundos glandulares para revestir toda a superficie in-
terna do liter°, dentro de 3 a 5 dias. Entab, sob a in-
fluencia da secreca'o renovada de estrogenio pelos ova-
rios, o ciclo endometrial comeca novamente. Essas
alteracOes seqUenciais durante todo urn ciclo sab mos-
tradas na Fig. 37-11.

Period° de Fertilidade Durante o
Ciclo Sexual

Urn Oyulo pode ser fecundado por urn espermato-
zOide durante urn periodo que varia de 8 a 24 horas
depois da ovulac -ab. Por outro lado, os espermato-
zOides conseguem sobreviver no aparelho genital fe-
minino, nas condicOes usuais, por 24 a 48 horas.
Como. resultado, para que ocorra a fecundacab, o ato

SUPRESSAO HORMONAL DA FERTILIDADE —
PULSO DE HORMONIO LUTEINIZANTE
E "PILULA"

Ha muito tempo sabe-se que tanto o estrogenio como
a progesterona, em doses suficientemente .grandes,
administradOs durante a parte inicial do ciclo femiL
nino mensal, podem,. inibir, a ovulacäb. Devera ser
lembrado, de discussöes anteriores neste capitulo,
que a ovulacab ocorre, aprokirnadamente, 1 1/2 dia
apos o. grande pulso de secrecab do horniOnio lutei-
nizante pela hipofise anterior, que ocorre no decimo:
segundo e decimo terceiro dia`do ciclo normal. Tanto
o estrogenio como a progesterona ou a administracab
conjunta dos dois pode inibir a ovulacab pela su-
pressab da secrec-ao de hormOnio luteinizante pela
lupofise anterior, o que impede esse pulso: Obviamen-
te, isso tambem impede a concepcab.

0 problema no planejamento de metodos para a
supressab hormonal da ovulacab tern sido o de de
senvolver combinaci5es apropriadas de . estrogenio e de
progesterona que n-10 produzem efeitos colaterais des=
ses dois hormeinios. Por exemplo, urn excess° de cjual-,
quer dos dois hormOnios pode provocar .anormalida
des do sangramento menstrual. Felizmente, varios
conipOstos sinteticos, tanto estrogenicos como pro-
gestinicos, tem sido desenvolvidos corn capacidade de
suprimir o pulso de hormOnio luteinizante, sem
afetar, de modo significativo, o ciclo menstrual. As
combinavies apropriadas desses hormOnios sinteticos
sab genericamente chamadas de "a pilula".

Contudo, a maior parte . dos regimes hofmanais
para a contracepcab ainda é capaz de produzir, pelo
menos, alguns efeitos colaterais indesejaveis sobre o
corpo, em particular, o de retencab de sal pelos rins,
o que pode, ao longo dos anos, causar pressab arterial

Itrnntlf n mlzi+ no rr-miltoroe Pelt rrynceallitItA A
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controle com sucesso da contracepcio, por meios ou-
tros que pelo use da pilula, é desejavel.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva os Orgos reprodutiyos masculinos.
2. Descreva a fonnagEo dos espermatothides e suas caracte-

rfsticas funcionais.
3. Descreva ds mecanismos do organismo masculino para a

ere*, a emissäo e a ejaculagIo.
4 Qugs são as fungi:5es, no sexo masculino, dos hormOnios

foliculoestimulantes e luteinizantes?
5. Como 6 que a testosterona influencia os OrgEos sexuais

e as caracterfsticas sexuais secundirias masculinas?
6 Enumere e descreva os Orgos da reproducEo.
7. Descreva, as etapas do desenvolvimento dos ovulos e sua

maturag5o, bem como o processo de maturgEo.
8. De que modos o ato sexual feminino "se asieMelha ao

isculino e Como difere'dele?
9. Quais são os efeitos corporais do estrogenio e da proges-

terona?
10. O.que causa o infcio da puberdade? E o que 6 que causa

a menopausa?
11. Como 6 . que os hormenios gonadotrOpicos da hipOlise

anterior interagem corn os hormeMos ovarianos para
produzir o ciclo sexual mensal rftmico?

12. Descreva o ciclo endometrial e a menstruacffo.
13. Explique o mecanismo hormonal para a supressa° da

fertilidade.
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Gravidez e Fisiologia

Fetal

Resumo

A fecundafgo do ovule ocorre, geralmente, na primeira poreko .da trompa de FalOpio. Urn
unico espermatozoide atravessa sua membrana, carregando consigo 23 cromossomas nab
pareados. Imediatamente, esses cromossomas isolados combiriarn-se corn os outros 23 Cro-
mossomas, tambem nkb pareados, que existem nesse Ovulo, passando , a format urn com-
plement° normal de 46 cromossomas,. dispostos em 23 pares. Isso inicio ao processo
da multiplicagio celular, cujo resultado final 6 o, desenvolvimento de uma crianea.

Aproximadamente sete dias apes a fecundaca-o, a massa celular din que
e, nessa etapa, chamada de blastocisto, se implanta no endometrio do Ater°. As celulas
mais externs do blastocisto — os trofoblastos — formam as membranas fetais e a pla-
cents; as mais internal formam o embrifio, que irk se desenvolver . no feto.

Durante as primeiras semanas apOs a implantacao do ovo, sua riutrieko vai depender
da cligestdo 'frofobVzstica e da fagocitose do endometrio. Contudo; em tome da 12a
semana da gravidez, a placenta ja se desenvolveu o suficiente para que possa, dai por
diante, suprir todos os nutrientes que forem necesgrios. A placenta 6 formada por urn
componente materno e por urn componente fetal. 0 componente, maternal 6 formado
por grandes e multiplas cdmaras, •chamadas de seios placentarios, pOr61-ide fluff conti-
nuamente o sangue materno. 0 componente fetal 6 representado, principalmente, por
uma grande massa de vilosidades placentarias, que proeminam para o interior dos seios
placentarios e por cujo interior circula o sangue fetal. Os nutrientes difundem desde o san-
gue materno atraves da membrana da vilosidade placentaria para o sangue fetal, passando;
por meio da veia umbilical para o feto. Por sua vez, os excretas fetais como o gas carbO-
nico, a ureia e outras Substâncias,- difundern do sangue fetal para o sangue materno e sko
eliminados para .o exterior pelas funcOes excretoras da rinke.

A Placenta .secreta quantidades extremamente elevadas de estrogenio e de proges7
terona, cerca de 30 vezes mais estrogenio do que a secretado pelo corpo luteo a cerca de
10 vezes mais progesterona. Esses horm.Onios sko muito importantes na promocko 'do de-
senvolvimento fetal. Durante as primeiras semanas da gravidez, urn out go hormOnio, tam-
be4m secretado pela placenta, a gonadotropina coriOnica, estimula o corpo luteo, fazendo
corn que continue a secretar estrogenio e progesterona durante a primeira parte da gravi
dez. Esses hormOnios do corpo luteo sko essenciais para a continuaeko da gravidez, duran-
te as primeiras 8 a 12 semanas, mas, apes esse periodo, a placenta secreta quantidades su-
ficientes de estrogenio e de progesterona para assegurar a manuteneko da gravidez.

Ao termino de aproximadamente 9 meses de crescimento e de desenvolvimento, uma
crianea completamente formada e expulsa do Mem, pelo processo da parturicdo. Embora
a causa precisa da parturieAo ainda nab seja conhecida, parece resultar, fora de qualquer
dtivida, de fatores tais como (1) estimulacifö mecdnica do fitero pelo feto em crescimento
e (2) alteraeOes nas intensidades de secregko dos hormOnios placentarios, em especial, do
estrogenio e da progesterona.

As estruturas .bdsicas .de todos os ()Tabs fetais sake desenvolvidas durante os fres primei-
ros meses da gravidez. Contudo, esses Orggos na-o ficam totalmente maturos ate o terminci
do period() normal da gravidez de 9 meses. Quando o nascimento ocorre antes de decor-
rido esse tempo, diz-se que a crianea e prematura. A major parte dasfurjcdes reguladoras
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da crianga prematura ainda nffo esta completamente desenvolvida, de modo que a crianga
tem dificuldade de controlar sua temperature corporal, seu estado nutricional etc. Tam-
bem, muitas criancas prematuras ainda nffo comegaram a secretar o surfactante, uma subs-
tancia secretada pelo pulma-o maturo que exerce efeito semelhante ao de um detergente
e que é essencial para permitir a expanao dos pulmeies. Como resultado, muitas dessas
criancas morrem da condigffo chamada de sindrome da angfistia respfratOria. .

Durante a gravidez,principalinente sob a infludncia do estrogdnio e da progesterona se-
cretados pela placenta e a prolactina secretada pela hipOfise anterior, as mamas ficam vd-

•rias vezes maiores e suas estruturas glandulares ficam completamente desenvolvidas. Con-
tudo, tanto o estrogenio como a progesterona inibem a formagab de leite ate . depois do
nascimento da crianga. A perda da placenta no momento do nascimento remove a fonte
desses dois hormOnios .e, entffo, sob a infludncia da secrego continuada de prolactina pela
hipcifise anterior, as mamas produzem quantidades abundantes de leite.

FECUNDAQAO DO OVULO E AS ETAPAS
I N ICIAIS DO CR ESCIIVIENTO

Entrada do Espermatothide no Ovulo. Apes o
ovulo ter sido expelido pelo ovario, permanece viavel
por perfodo de 8 a 24 horas. Durante esse tempo, o
ovulo desloca-se, em geral, ao longo de um quarto da
distinda total da trompa uterina, em diregão ao ute-
ri. Obviamente, portanto, a fecundagab deve ocorrer
ou na prOprià cavidade abdominal, antes que o Ovulo
penetre na trompa ou na parte superior de uma dessas
trompas uterinas.

Co esperma move-se corn velocidade de 1 a 4 mm
por minuto, e o comprimento total de uma trompa
uterina é da ordem de 15 cm, o que exigiria cerca de
40 . minutos para que urn espermatothide alcangasse
o ovulo. Entretanto, em animals inferiores, tern sido
documentado que isso pode ocorrer dentro de poucos
minutos, o que a sugestivo de que' as contragOes iftrni-
cas do Otero e da trompa uterinas induzidas pelo

feminino durante o ato sexual poderiam desem-
penhar papel' importante no processo da fecundacio.

0 quando liberado pelo ovario, transporta
em sua superficie urn grande ni.miero de celulas da
granulosa que, em seu conjunto, fOrmam a corona
radiata, mostrada na Fig. 38-1. Acredita-se que.ocord
dispers5o, pelo menos parcial, da corona radiata por
nab das enzimas secretadas pelo esperrnatothide, em
especial, pela 'hialuronidase e por varias proteinases.
Essas enzimas parecern digerir as pontes que mantdm
essas celulas unidds,.permitindo assim que se afastem
do Ovulo, de mode que o espermatozOide passa nele
penetrar. Por outro lado, as secregöes alcalinas das
trompas uterinas tambem desempenham papel im-
portante na remocao da corona radiata.

Apes um Imico espermatothide ter penetrado no
Ovulo, a membrana desse Ovulo assume, abruptamen-
te, novas propriedades e inativa qualquer outro es-
permatozOide que tente nele penetrar. Esse efeito
impede que mais de urn conjunto de cromossomas
masculinos combine corn os cromossomas femini-
nos contidos no Ovulo.

Logo apOs urn espermatozOide ter penetrado no
Ovulo. sua cabeca comeca a aumentar de tamanhn

formando o pro-nficleo masculino, como é represen-

tado na Fig. 38-1D; o nucleo original do ovulo ainda
esta presente e passa a ser chamado de pro-nficleo
feminino. Devera ser lembrado dos ,dois capitulos
anteriores que cada urn desses pro-nitcleos so con
tern 23 cromossomas nito-pareados.. Entretanto, logo
depois os dois pro-nficleos se combinam, de modo
que o Ovulo fecundado passa a contar corn 46 cro-
mossomas pareados em um imico aide°, como acon-
tece corn as demais celulas do corpo humano. Algu-
mas horas depois, esses cromossomas se replicam e se
dividem, o que inicia a multiplicagffo do ovo em duas
celulas-filh.as.

Divisab a Multiplicacao Celular

Divisäo Inicial do Ovo. A primeira clivagem da
celula , fecundada ocorre, aproximadamente, cerca de
30 horas apps a entrada do espermatozoide no ovulo,

.e as geractles seguintes ocorrem a intervalos de 10 a
15 horas. Ao tempo em que o ovo thega ao Otero, o
niunero total de celulas, nessa massa celular é, na
maioria das vezes, de 16 a 32. A esse tempo, as celulas

Figura 38-1. Fecundag r
aTo do Ovulo pelo espermatozOide e o

inicio da clivagem. (Modificado de Arey: Developmental Ana-
tn.," 7a csri .71, 117 D 1-1–
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Figura 38-2. Diferenciagffo celular nos primOrdios da vida em-
brionaria, durante a gestagffo: (A) dois bla.steunetos, (B) seis
blastOmeros, (C) hemissecgo de urn blastocisto inicial, (D)
estagio blastocfstico mais tardio, mostrando os
fetais em sua parte superior. (Modificado de Arey: Develop-
mental Anatomy, 71 edigEo. Philadelphia, W.B. Saunders
Co., 1974.)

ja comegaram, em verdade, a se diferenciar, o que
significa que algumas delas ja comegaram a apresentar

'acterfsticas diferentes das outras.
Diferenciapio. A Fig. 38-2 mostra varias etapas

da clivagem do Ovulo fecundado de mamifero, corn as
celulas escuras representando aquelas que irao, even
tualmente, formar o embriao enquanto que as claras
sao as que vab formar as membranas fetais. Deve ser
notada a diferenga de tamanho e de outras caracteris-
ticas das conformer progride a divisao celular,
durante os primeiros dias wpbs a fecundagab. Esse é o
processo da diferenciagao celular. Obviamente, muitas
outras mudangas das caracteristicas celulares irao
ocorrer, antes que seja formado o ser humano final.
Infelizmente, nab conhecernos todas as causas do pro-
cesso de diferenciagao, mas vamos discutir as teorias
de como as -celulas modificam sun caracteristicas
para formar todos os diferentes tecidos e Orgaos do
corpo.

A primeira e mais simples teoria para. explicar a di-
f _jnciagao foi a de que a composigao genetica do nu
Cleo sofre modificagOes durante as sucessiVas geragOes
celulares, de modo que uma das celulas-filhas desen-
volve urn conjunto de caracteristicas, enquanto . a ou-
tra celula-filha desenvolve caracteristicas inteiramente
diferentes. Essa teoria, provavelmente, explica algu-
mas das etapas da diferenciagao, pois celulas altamen-
te diferenciadas, quando mantidas em cultura de teci-
dos, nao conseguem regredir de modo completo a seu
estado primordial. Contudo, a maioria das celulas
pode regredir, pelo menos, por dugs a trés etapas an-
teriores no curso de sua diferenciack,'o que indica
que outros fatores, alem de simples variagOes da po-
tôncia genetica desempenham, com toda a probabili-
dade, papeis dominantes nn. diferenciagao.

Sabe-se que o citoplasma, alem do nixie°, partici-
pa na diferenciagao, visto que celulas sem nixie° se
dividem e, ate mesmo, se diferenciam ate certo ponto,
passando por algumas poucas etapas, antes de mor-
rer. Contudo, a fungao a longo prazo do citoplasma
no processo de diferenciagao parece ser, provavelmen-
te, controlado pelo made°.

Experimentos embriolOgicos mostram que deter-
/1 1 L ••••• • P
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ciagao das celulas adjacentes. Por exernplo, no
embriao ocorre o desenvolvimento de urn eixo cen-
tral, e esse eixo, por sua vez, por meio de inducdes
complexas nos tecidos vizinhos, promove a forma4o,
em . termos essenciais, de todos os ()Taos do corpo.

Outro exemplo de indugao ocorre quando as vesi-
culas Opticas em desenvolvimento, na profundidade
da cabega, entram em contato corn a camada mais
externa da cabega, o ectoderma, fazendo corn que
fique espessado ate a placa do cristalino que se dobra
para dentro, para formar o cristalino do globcrocular.
E possivel que a maior parte do embriao se desenvol-
va por meio de indugOes complexas, corn uma parte
do corpo influenciando 'outra parte e essa segunda
parte influenciando ainda outras partes.

Desse modo, nossa compreensao da diferenciago
celular ainda esta muito nebulosa. Conhecemos mui
tos mecanismos diferentes de controle que poderiam
permitir a ocorrencia da diferenciagao. Entretanto, os
fenOmenos globais basicos de eontrole da diferencia
gao ainda estao por serenr descobertos; quando forem
conhecidos, trado uma imensa diferenga para a COM^
rireensao de como ocorre o desenvolvimento do cor-
po.

I mplantacffo do Ovo

A Fig. 38-3 mostra o estagio.de,,hlastocisto de urn ovo
humano em desenvolvimento, 1 1/2 semana apOs ter.
sido fecundado. Representa o modo como a massa ce-
lular se fixa a parede interna do titer°. Nesse estagio,
as celulas na superficie externa do blastocisto — as
chamadas celulas trofoblasticas secretam grandeS'
quantidades de enzimas proteoliticas que digerem o
endomêtrio e, em seguida, as celulas trofoblasticas fa
gocitam os produtos dessa digestao. Dessa forma, lite-
ralmente, comem seu caminho para o interior da pare-
de do endometrio. As celulas trofoblasticas tambem
crescem e se multiplicam Inuit° rapidamente, e, logo

Endomkrio

Embrido

Figura 38-3. ImplantagaO de urn ovo humano, corn idade de
1 1/2 semana, no endometrio. (Cortesia do Dr. Arthur
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depois, elas e as celulas adjacentes comecam a for-
mar a placenta e as membranas fetais, enquanto o
enabriffo se desenvolve no interior dessas membranas,
sobre uma das paredes da cavidade do blastocisto.

NUTRICAO DO FETO NO UTERO

Fase Trofobl6stica da Nutric5o

Durante as primeiras semanas apOs a implantacio do
ovo, a. placenta e sua vascularizagao nab esta-o ainda
sufidentemente formadas para suprir o feto corn nu:
trientes. Durante essa fase, a nutrigao decorre apenas
da digestab e fagocitose trofoblastica do endometrio.
Dew ser lembrado que, antes da implantago do ovo,
as celulas do endometrio armazenam grandes quanti-
,ades'de proteinas, de materials lipidicos e de glicoge-

Por outro lado, pequenas quantidades de ferro e
de • vitaminas Mb' armazenadas, aguardando a fagoci-
tose, pelo ovo em desenvolvimento. Mesmo assim, o
ernbriffo sO • consegue obter sua nutrigffo por esse me-
canismo durante as poucas primeiras semanas de seu
desenvolvimento. Ao termino desse tempo, a placenta
ja • tera. se desenvolvido ate estagio suficiente para per-
mitir  possa prover a nutrica-o. A Fig. 38-4 de-
monstra que a fase trofoblastica da nutrigao fetal per-
dura ate a decima segunda semana da gravidez.

Nutricao Fetal pela Placenta

A Fig. 38-5 mostra o feto em crescimento no interior
do. utero, apresentando, tambem, a placenta e as.
membranas fetais. As membranas fetais revestem toda.

superficie interna do uteo formando, uma cavida
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Figura 38-4. Fases da nutrick, fetal: primeiro, a fagocitose
trofoblastica do endometrio, durante as primeiras semanas da
gravidez, e, segundo, difusSo atraves da placenta, durante o

Figura 38-5. 0 feto, as membranas fetais e a placenta, no lite-.
ro grivido.

de, chamada de cavidade ainniOtica. 0 feto flutua
vre no liquido amniOtico, que enche essa cavidade.
amniOtica.

A placenta recobre cerca de um sexto da super-
ficie do titer°. 0 cordao umbilical content duas gran-
des arterias umbilicais uma, calibrosa veia umbilical,
que transportam sangue fetal entre a placenta e o ser
em desenvolvimento. Desse modo, o sangue fetal
capta a nutrig,io da placenta e a transports para o feto
em desenvolvimento.

Anatomia. da Placenta. A Fig. 38-6 mostra a or-
ganizactio macroscopica da placenta e, na parte infe-
rior, uma seccgo transversa de uma vilosidade pla-
centaria. 0 sangue arterial materno flui para grandes.
camaras arterials, chamadas de seios placentarios. A
parte fetal da placentae formada por pequenas ex-
pansOes semelhantes a couves-flores que se projetam
para o interior dos seios placentarios. Cada uma
dessas expanseies 6 recoberta por urn nirmero imenso
de pequenas vilosidades que contem capilares sangiii-
neos fetais. 0 sangue fetal flui por esses capilares,
quando recebe nutrientes do sangue materno, devol-
vendo-o ao feto pela vela umbilical.

0 corte transverso de uma vilosidade na parte infe-
rior da Fig. 38-6 mostra a grande proximidade entre o
sangue materno, nos seios placentarios, com o sangue
do feto, nos capilares das vilosidades. 0 sangue mater-
no flui tao rapidamente pelos • seios que o sangue
desses seios conserva concentragOes bastante elevadas
de todos os nutrientes necessitados pelo feto.

Difusdo dos Nutrientes pelas Vilosidades. Os nu-
trientes atravessam as vilosidades placentarias, a fim
de atingir o sangue fetal, quase que exclusivamente
pelo processo de difusào. As pressOes gasosas do
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PLACENTA

Extrato esponjoso Sept° -placentano
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Capilares fetais
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0

Figura 38-6. Nnatomia macrosc6pica da placenta e corte
transverso microscOpico de uma vilosidade placentaria. (Mo-
dificado de Goss: Gray's Anatomy of the Human Body. Phi-
ladelphia, Lea & Febiger, 1973 e de Arey, Developmental

l

natomy, 7a edigffo. Philadelphia, W.B. Saunders Co., 1974.)

Vies normais, de cerca de.50 mm Hg, enquanto que a
pressao gasosa do cmignio nos capilares fetais é da or-
dem de 30 mm Hg. Devido a essa diferenca de press
sao, o oxignio, simplesmente, difunde atraves da
membrana da vilosidade, passando do sangue materno
para o sangue fetal. De igual modo, a glicose, Os
aminoacidos, as gorduras e muitas vitaminas, bem
como a maior parte dos minerais, estao presentes em
maior concentracao no • sangue materno, visto que o
feto utiliza essas substancias tao logo seu sangue as re-
ceba. Como resultado, todas elas difundem para o
sangue fetal e va-o nutrir esse feto.

A Fig. 38-4 representa o aumento progressivo da
permeabilidade placentaria a medida que avanca a gra-
videz. A quantidade total de nutrientes que pode ser
transportada atraves da placenta atinge um maxim
dentro de 32 a 36 semanas apOs o infcio da gravidez,
cerca de seis semanas antes do nascimento do feto.
Nesse ponto, o tecido placentario comeca a envelhe-
cer e a degenerar. Como resultado, muito embora o

0
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maiores de nutrientes, a capacidade desses nutrientes
em atingir o feto fica diminufda. Felizmente, o nas
cimento desse feto ocorre dentro de pouco tempo,
quando o recem-nascido assume uma existencia in-
dependente.

Excrecdo por Difusdo pela Placenta Alern da di-
fusao de nutrientes para o feto, os produtos de ex-
crecao difundem atraves da placenta, desde o sangue
fetal ate o materno. Por exemplo, o metabolism° do
feto forma, continuamente, grandes quantidades de
gas carbeinico, de ureia, de acido urico, de„Creatini-
na, de fosfatos, de sulfatos e dos outros produtos nor-
mais de excrecao. A concentracab de cada um deles
aumenta no sangue fetal ate ficar maior do que no
sangue materno. Entao, devido a esse, gradiente,inver
tido de concentracao, essas substancias difundem de
volts para o sangue materno, atraves das vilosidades, e
a mae as excreta por meio de seus pulmOes, de seus
rins, e de seu tubo digestivo.

Transports Ativo nas yilosidades. 0 epitelio que
recobre a superficie do vilosidades placentarias e for,
mado a partir das celulas trofoblasticas do infcio do
feto. Essas celulas conservam sua atividade fagocitica
durante toda a vida da placenta, de modo que, gem
da grande quantidade de nutrientes que passa di=
fusao pela membrana placentaria, pequenas quantida-
'des de nutrientes sao ativamente transportadas peas
vilosidades, em todas as fases da gestacao. Nas prrinei,
ras poucas semanas de, desenvolvimento placentario,
esse processo a de grande-valia no aumento da quan-
tidade de aminoacidos, substancias gordurosas e de al-
guns minerais que podem ser fornecidos ao feto, mas,
apOs 12 a 20 semanas, a quantidade de nutrientes que
6 fornecida por esse mecanismo torna-se insigni,
ficante.

HORMONIOS DA GRAVIDEZ

No capftulo anterior, foram esclarecidos os papas vi-
tais desempenhados pelos diversos hormOnios sexuais,
durante a fase pre-gravidica da vida sexual. Contudo,
os horrnOnios desempenham papel igualmente impor=
tante, sena° mars importante, durance a gravidez.
maior parte desses honnOnios a secretada pela propria
placenta. Dois desses hormOniosIao o estrogenio e
prOgesteron a, os dois . hormOnios sexuais femininos
que sao secretados pelos ovarios durante o ciclo men-
sal feminine normal. Entretanto, dois outros hor-
mOnios tambem importantes e, ate rnesrno, necessa-
rios para a gravidez sao a gonadotropina coriOnica e a
somatomamotropina coriOnica humane.. Esses hor-
mOnios atuam tanto sobre a mae como sobre o feto.
Na mae, ajudam a controlar as alteracOes do frier° e
das mamas que sao necessarias para assegurar a vida
fetal ate seu nascimento e de prover a producao de
leite. Tambem ajudam a regular o desenvolvimento

.e .marininnord-P ri p CPUR Arryffns sexuais_

■
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Secrecffo de Estrogénio e de Progesterona
Durante a Gravidez

Do que foi discutido no ultimo capftulo, devemos
lembrar que quantidades moderadas de estrogenio e
de progesterona secretadas pelo corpo luteo, du-
rante a segunda metade do ciao sexual feminino men-
sal normal. Durante as poucas primeiras semanas da
gravidez, o estrogenio e a progesterona continuam a
ser secretados pelo corpo Isto 6, ao inv6s de de-
generar ao termino do Ines, como acontece geralmen-
te, , o corpo luteo fica ainda maior e produz de duas a
ties vezes mais estrogenio e progesterona do que faz
durante o ciclo normal, e o faz por periodo de 15 a
20 semanas. Esse crescimento e secrego do corpolfi-
teo . s -do causados por urn hormOnio, a gonadotropina
coriOnka, que 6 secretado pelos tecidos fetais de de-
s/ olvimento precoce, e que iremos discutir, em
maior detalhe, adiante, neste capftulo.

Mesmo as 'quantidades de estrogenio e de proges-
terona secretadas pelo corpo luteo aumentado
em si mesmas, pequenas, quando comparadas as quan-
tidides desses`doffs horrnemlos que serab secretadas
pela propria placenta. A secrego placentaria desses
.dOis- horinemios cOmega dentro 'de poucas semanas
apes' o inicio 'da gravidez e aurnenta, de forma espe-
cialinente rapida, apes a de .cima sexta semana da gra-
videz; atirigindo" o seu maximo pouco antes do nasci-
nierith do fete. A secrego de estrogenio aumenta, cer-
ca de 30 vezes, e a de progesterona, cerca de 10 ye-.
zes; 6m relago as quantidades secretadas durante o
ciclo mensal normal. A Fig. 3'8,7 represents a seem-

gridualmente crescente de estrogenio e de proges
tetona durante a gavidez, mostrando intensidade de
see-ego muito pequena .durante o ciclo mensal` nor-
m.. tcorrespondendo as quatro primeiras semanas do
grafico) e as intensidades extremas da secregO de
estrogenio e de progesterona, ao termino da gravidez.

Ftmceies do Estrogenio Durante a Gravidez. Na
ma-e, o estrogenio provoca (1) rapida proliferago da
musculatura uterina; (2) aumento muito acentuado
do .crescimento do sistema vascular para "13 fitero',
(3) dilatagodos organs sexuais externos e do oriffcio
vaginal, o que prove uma via adequadamente maior
para a passagem do . feto; e (4) provavelmente, tam- .
Um, certo grau de relaxamento dos ligamentos pelvi-
cos que permitem a dilatago do canal pelvic() corn a
passagem do feto.

Alan desses efeitos sobre os Orgabs reprodutivos,
o estrogenio tambem promove o crescimento ripido
das mamas.. Ern especial, os ductos ficam muito au-
mentados e as celulas glandulares aumentam de ml-
mero. Finalmente, o estrogenio promove a deposi-
go, nas mamas, de quantidade adicional de gordura,
em tomb de meio quilo (1 libra).

Outro efeito do estrogenio, ainda nab muito bem
conhecido, , d o seu efeito sobre o prOprio feto. Acre-

liferago das celulas fetais, alem de colaborar na di-
ferenciago de algumas delas em organs especiais. Era
particular, acredita-se que o estrogenio controla o de-
senvolvimento de algumas das caracterfsticas sexuais
femininas. •

Fun43es da Progesterona Durante a Gravidez. A
primeira fungi° da progesterona durante a gravidez é
a de tornar disponfveis para o use fetal as quantida-
des adicionais de nutrientes que ficam armazenadas
no endometrio. Iwo a realizado para fazer corn que
essas celulas do, endometrio arrnazenem glicogenie,
gorduras e arninoacidos. Alem disso, a progesterona
exerce potente efeito inibidor sobre a musculatura
uterina, fazendo corn que permaneca relaxada duran-
te toga a gravidez. Acredita-se que esse efeito permite
a continuago da gravidez ate que o feto fique sufi-
cientemente grande para nascer e ter uma vida inde-
pendents.

A progesterona complementa os efeitos do estro-
genio sobre as mamas. Faz corn que os elementos
glandulares fiquem ainda rhaiores e formem urn epi-
telio secretor, e promove a deposigo de nutrientes
nas celulas glandulares, de modo que, quando a pro:
dugo de . leite for necesdria, todos os elementos que
devem participar dessa produgo estejana disponfveis.

Secrecifo e FuncOes da Gonadotmpina
CoriOnica Durante a Gravidez

$e o corpo Hite() degenera ou e removido do °Alio
durante os 2 a 3 primeiros rneses da gravidez, a perda
de estrogenio e de progesterona que secretados
por esse corpo luteo faz corn que o feto pare de se
desenvolver e seja eliminado dentro de poucos dias.
Pore essa rado, é importante que o corpo luteo per-
maneca ativo, pelo menos, durante o primeiro terco,
da gravidez. Alem desse periodo, a.remogo do corpo

geralmente, na-o mais afeta o curso da gravidez,
devido a que, a esse tempo, a placenta ja esta secre
tando tanto estrogenio, e tanta progesterona quanto
estaria o corpo

Deve ser lembrado, dos capftulos anteriores, que o
corpo luteo normalmente degenera e é absorvido ao
termino de cada ciclo feminino mensal. Para manter
esse corpo lftteo intacto, quando o ovo implanta,
secretado urn hormeinio especial, uma pequena glico-
protefna, a gonadotropina coriOnica, pelos tecidos
fetais em desenvolvimento — pelos trofoblastos. Esse
hormOnio tern quase que exatamente as mesmas pro-
priedades do horinemio luteinizante. Ele na-o apenas
impede a involugo do corpo luteo mas, pelo contra-
rio, o estimula, de modo que aumenta seu volume de
varias vezes, durante os primeiros 2 a 4 meses da gra-
videz.

A gonadotropina coriOnica comeca a, ser formada a
partir do dia em que os trofoblastos implantam no en-
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Figura 38-7. A secrego de estrogenios, de progesterona e de
gonadotropina coriOnica em diferentes fases da gravidez.

)nadamente durante a oitava semana da gravidez,
como é mostrado na Fig. 38-7. Dessa forma, sua con-
centracab é mais elevada exatamente no periodo em
que é essencial impedir a involucab do corpo hate°.
Nas partes media e tardia da gravidez, a secrecab da
gonadotropina coriOnica cai ate valores muito meno-
res. A essa epoca da gravidez, sua (mica funcao conhe-
cida 6 a de estimular a secrecao de testosterona pelo
testiculo fetal como foi discutido no capitirlo ante-
rior, o que desempenha papel muito importante no
desenvolvimento do feto masculino.

Em geral, a fisiologia do feto em crescimento durante
os tres Ultimo's meses da gravidez nab é muito-diferen-
te daquela de uma crianca normal. Todos os Orgios
do corpo assumem sua forma final anatOmica,, com
pequenas excecOes, nos 4 a 5 meses ap6s o Mick, da
gravidez e a maioria deles pode funcionar de modo
quase normal decorridos 6 meses do inicio da gravi-
dez. Por exeniplo, muitoantes-cld nascimento, os rins
do feto ficam ativos, pelo menos, parcialmente, o
tubo digestivo imbebe e absorve liquid° da cavidade
amniOtica, ha tentativas de respirar mesmo send()
possivel, pois o feto esta imerso em liq .uido arnniOti;
co, o coracab bombeia sangue de modo bastante nor-
mal, a partir do terceiro mes, e os sistemas metabOli-
cos atuam quase que de modo idéntico ao que ocorre
depois do ndscimento.

Secregifo e FUncties da Somatomamotropina
CoriOnica Humana

Recentemente, foi descoberto um hormOnio, a que
dado 0 nome de somatomamotropina coriOnica

r2iniana. E uma protelna pequena que comeca a ser
secretada a partir da quinta semana da gravidez, au-
mentando progressivamente durante todo o resto da
gravidez.

Estudos experimentais corn a somatomamotropi-
na coriOnica tern mostrado que, quando administrada
em grandes quantidades, pode promover o desenvolvi-
mento das mamas, raza-o usada para justificar seu pri-
meiro nome - lactogenio placentario. Entretanto, no•
ser humano, acredita-se que essa fungi() seja extre-
mamente fraca, o que' explica a mudanca de seu
nome.

Um Segundo efeito dense hormOnio é o de promo-
ver o crescimento fetal, semelhante ao efeito do hor-
mOnio do crescimento, produzido, pela hip6fise ante-
rior. Contudo, esse efeito tambem é fraco.

Finalmente, os estudos mais recentes tern indicado
que esse hormOnio tenha suas mais importantes awes
sobre o metabolismo da glicose e das gorduras da
mae, ao inves de sobre o feto. Esse hormcinio diminui
a utilizacao de glicose pela aide e, portanto, a torna
disponivel, em major quantidade, pelo feto.•Ao mes-
mo tempo, promove uma mobilizacab aumentada de

Crescimento do Feto

A. Fig. 38-8 represents o aumento no comprimento:
e- do peso do feto, durante as 40 semanas da gravidez.
0 comprimento fetal aumenta quase *na -proPorOo
direta coma idade, enquanto qua o peso aumenta, em
proporcab ao .cubo da idade. Dessa forma, o .peso
quase infinitesimal ate a dócima segunda decima
sexta semana, quando comeca a aumentar de, modo



Sistema Nervoso Fetal

As principais partes anat6micas do sistema nervoso
sao formadas durante os primeiros meses do cresci-
mento fetal, mas a funcao cOrnpleta desse sistema nab
é atingida mesmo a epoca do nascimento. Uma crian-
ca prematura sempre apresenta sinais de funcifo defi-
ciente do sistema nervoso. Como urn exemplo, urn
dos mais dificeis problemas no tratamento de uma
crianca prematura e o de manter normal sua tempera-
tura corporal, visto que centros hipotaldmicos de con-
trole da temperatura de urn feto corn 6 a 7 meses
ainda nd-o se desenvolveram o suficiente para regular
essa temneratura corporal_ Como resultado_ eRCE!

ENDOCRINOLOGIA E REPRODUCAO

infante deve ser colocado em uma incubadeira por vd-
rias semanas, ate que seu sistema nervoso tenha se de-
senvolvido o suficiente.

Ao tempo normal de nascimento, a maior parte,
swig° todas, das fibras nervosas perifericas estä com-
pletamente desenvolvida, mas, no sistema nervoso
central, a deposica-o de mielina em torn de muitas
das fibras nervosas mais calibxosas esta longe de ser
completa. Embora a mielina nem sempre seja necessa-
ria ao funcionamento das fibras nervosas, tern sido in-
ferido, corn base nessa falta de mielinizac-ao comple-
ta, que certas regiOes do sistema nervoso central
estao, provavelmente, longe de seu funcionamento
Otimo no momento do nascimento. Por outro lado,
todos os neurOnios que, sera° formados pelo organis-
m° fetal sfo admitidos como estando presentes ao
nascimento. Isso significa que cada vez que urn neur6-
nio 6 destruido, nenhum neurOnio novo tomard seu
lugar.

Modificaciies Circulatórias ao Nascimento

A Fig. 38-9 representa o sistema circulatOrio no feto,
mostrando vasos especiais muito importantes, que
ndo mais estao presentes apOs o nascimento. Por
exemplo, o sangue que retoma ao feto vindo da pla-
centa, pela veia umbilical, entra na circulayab fetal
por meio de urn vaso especial — o canal venoso — que
passa diretamente atraves do figado Por outro lado, o
sangue das veias porta do feto passa pelo canal veno-
so, evitando, de forma total, o flux° venoso e desa-
guando, de modo direto, no sistema venoso geral.

Ao atingir o corae-ao, o sangue fetal nä° circula
pelos pulmOes ao-aerados, passando por duas vias.
Primeiro, pode fluir diretamente do kilo direito para
o dtrio esquerdo, passando ' por um chamado
de forame oval, mostrado na figura, o que evita o
fluxo pelo ventriculo direito e pelos pulmOes. Segun-
do, o restante do sangue 6 levado para o ventriculo di-
reito e bombeado para a arteria pulmonar. Contudo, a
maior parte desse sangue, ern lugar de circular pelos
pulmOes e voltar ao corac-do, passa, por meio do canal
arterial, diretamente para a aorta.

Assim, pela utilizathlo do canal venoso, do forame
oval e do canal arterial, o fluxo de sangue pelo figado
e pelos pulrnOes 6 .quantitativamente pequeno no
feto. Esse 6 urn mecanismo para conservacao de ener-
gia pelo corago fetal, visto que as funcOes normal-
mente exercidas pelo figado fetal sao realizadas pelo
figado da mae, e os pulmOes fetais ndO podem aerar o
sangue, a riff() ser depois do nascimento.

ApOs o nascimento, todas essas tits comunicacOes
fecham em muito pouco tempo. Os canais venoso e
arterial s'ao ocluidos nos primeiros dias de vida extra-
uterina. Presumivelmente, o canal venoso 6 ocluido
por nao mais transportar o enorme fluxo sangilineo
oriundo da veia umbilical, e o menor fluxo de sangue
da veia norta nh-o a suficiente nary mante"-1n ahertn CI
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extremamente rapid°. Dois meses antes do nascimen-
to, o feto, usualmente, pesa apenas a metade do peso
que terd ao nascer, e, urn més antes do nascimento,

apenas tres quartos de seu peso a terino. Em ou-
tras palavras, o principal ganho de peso ocorre duran-
te os dois ou tres ultimos meses. Esse 6 um fator ex-
tremamente importante quando se esti considerando
uma nutricffo adequada para a md-e, durante a gravi-
dez, visto que, em termos essenciais, quase todos os
nutrientes necessarios ao feto devem ser fornecidos
durante os ultimos tits meses. Entretanto, durante vd-
rios meses antes desse periodo, o crescimento do fite-
ro, da placenta e das membranas fetais necessita de
nutrientes adicionais.

Nutrientes Fspeciais Necessitados pelo Feto. 0
feto necessita de quantidades muito grandes de ferro,
de cdlcio, de fOsforo, de aminodcidos e de vitaminas.
O f coineca a ser usado para formar globulos ver-
ineMos,. a partir das primeiras semanas de desenvolvi-
mento •fetal. Grande parte desse Ferro inicial chega ao
feto pela absorc'do ativa do endometrio pelos
blastos. Durante o resto da gravidez, quantidades ain-
da maiores de ferro difundem atraves da membrana
piacentaria para serem usadas pelo figado, pelo barn,
e pela medula ossea, para aproduclo de sangue fetal.

0 calcio a necessdrio para ossificar os ossos. Duran-
te os':primeirosrdois tercos da gravidez, os ossos fetais
contain, principalmente, matriz orginica e quase que
nenhum sal de Melo. Durante os ultimos tres meses
do desenvolvimento, a ossificaedO ocorre muito rapi-
damente,. cerca de metade ocorrendo no ultimo més.
E a .esse tempo, portanto, que . a inffe necessita de
quantidade especialmente grande de leite ou de
outros alimentos que contenham calcio e fosfato.
, • As..:grandes quantidades de arninoacidos e de vita-

M• I;necessitadas pelo feto fornecem os materiais
necessarios a formacdO dos tecidos fetais. Durante os
ties ultimos: mesesda gravidez, uma gestante pode fl-
ew- depletada de proteinas e de vitaminas, caso esses
compostos nab estejam presentes na dieta em quanti-
dades aciequadas. Por outro lado, o desenvolvimento
cerebral no feto a muito dependente desses nu-
trientes.
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Figura 38-9. A circulacffo fetal mostrando, de modo especial,
o canal arterial, o canal venoso e o forame oval. (Modificado
de Mey: Developmental Anatomy, 74 edigo. Philadelphia,.
W.B. Saunders Co., 1974.)

canal arterial fecha porque os pulniCies funcioriante§
aumentam o oxigenio sangilineo, o que, por sua vez,
exerce efeito direto sobre a parede desse canal, 'pro=
duzindo contracao aumentada desse
Canal.

0 forame oval 6 recobeito, ern sua face atrial es-
querda, por uma fins valvula. Enquarito a press-do no
atrio direito for maior do que no esquerdo, que.
acontece no feto, antes de seu nascimento, o sangue
flui da direita para a esquerda, sem passar pelo Ven:-
triculo direito e pelos puhneies. ContudO;'qnando os
pulmOes se expandem apOs o nascimento; os vasos
sangiiineos tambem se expandem e o corn :do direito
pode, enta-o, bombear sangue corn muita facilidade
atraves dos pulmb'es, de modo que a pressao atrial di-
reita cai para valor de 2 mm Hg abaixo da do atrio es-
querdo. Esse diferencial de pressao inverso mantem,
daf para diante, fechada a valvula do forame oval. Em
cerca de dois terms de todas as pessoas, a valvula
adere gradualmente as bordas do officio, de modo
que fica permanentemente fechada; em cerca de urn
terco, isso na-o acontece, mas, independentemente do
que acontece, o sangue para de fluir pelo forame oval
logo apOs o nascimento.

Assim, devido a uma sOrie de alteracOes na dinami-
ca da circulacab, o sangue passa a fluir pelo figado e
pelos pulmOles logo apOs o nascimento, mesmo embo-
ra, no feto, o coracdo tenha conservado sua energia
por nao enviar sangue para esses dois Orgaos.

FISIOLOGIA MATERNA DURANTE
A GRAVIDEZ

A fisiologia materna fica alterada, durante a gravidez,
por vdrios modos. Primeiro, modificac6es acessOrias
ocorrem em seus organs reprodutivos e em suas ma
mas para assegurar o desenvolvimento do feto e a . nu-
tricao da crianca apps o nascirnento. Segundo, todas
as suas funcOes metabOlicas ficam aumentadas para
suprir nutriclo suficiente para o feto em crescimento.
Terceiro, a enorme prOdUcab de determinados hor-
memio's pela placenta, durante a gavidez, produz Cer-
tos efeitos cOlaterais, nab diretamente relacionados
corn a reproduca-o.

Alteraciies de Peso. A mulher gravidaganha.unia
media de cerca de 10 kg (22 libras) durante a gravi-
dez. Em geraL esse ganho 6 explicado .d0 seguinte MO-
do: feto; 3 kg (7 libras); ritero, 0,9 ' kg (2-.1ibras);,.pla-:
centa . e membranas, 0,9 kg (2 libras); rriarrias;' , 0,7 kg

libia); e o restante, cerca, de 4,1 kg (9;54ibtas)
por gordura a quantidades aumentadas de sangue e : de
liquido extracelular. 0 teak de aumento ,d.e'gorclUra
e nos llquidos -corporais varia, de maneira muito
intensa, de uma muffler para outra, :ha dependancia
de seus hibitos ,alimentares i 'tni especial da,ingesido
de sal e de agua, e das qnantidadea'aderetadados
ferenteshorrneirtiOs secretadoadnrante a gravidez..

AlteraViea do•./detabOlisniO. O inetabblisinci ma-
terno,  em geral, atiMenta . aprOxiiiiaddinente : eili Prd-
porgo a seu atirnento:A6peso, mass cerca d6.5.:
10%.. A maior parte desse-aumento causado,
pl6srnente, pela maior quantidade de energia riecesai-
tada pela mde para carregar a carga creSc6nte. Entre-
taiito, o -rapido : Cresciinento do `feto tarnb6in.exige
atividade muito aumentada da maior parte ''das', fur
ryes : inat6trias tail '.como um rapido metabohsmo
interm6d4rio ,.. n° : figado,. Urn rapido bornbearrientd
de 'sangue' ppelo" Cbracdci, respiraca'O' acelerada, , 6 diges.=
tab a aSsithilaCffo'alimentat aumentadas.

AlteraVies dos LIquidos Corporals e da Circula=:.
coo. Os horniOnios- sexuais fernininos e'os-hormd-
nios do cortex supra-renal' adicionais . produzidos du-
rante a gravidez , fazem corn que , a gestante ganhe
cerca de 3 litros de liquido (cerca de 7 libras). Cerca
de 0,5 litro desse volume fica no plasma,- e outro 0,5
litro é representado por globulos vermelhos, o que
perfaz urn ganho total do volume 'sangilineo de 1
tro. Cerca de um ter0 desse sangue 'adicional
cessario para encher os seios placentarios, mas os
tros dois tercos desse litro ficam coletados na circula-
cgo, o que faz corn que o sangue flua em direcao ao
corago corn maior facilidade do que a normal.- Como
resultado, o debito cardfaco materno fica, em termos
gerais, cerca de 30% maior do que o normal, con cer-
ca da metade desse aumento do debit° cardfaco an-
mentado fluindo pela placenta.

Durante o nascimento do feto, a mde perde, em
media, de 200 a 300 ml de sangue, quando a placenta
se separa do Ater°. Comumente, isso nab produz
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nenhum inconveniente, devido ao excesso de sangue
armazenado durante a gravidez. Apos o nascimento,
a perda do estrogenio, e dos outros hormOnios este-
rOides produzidos pela placenta faz corn que o rim ex-
crete a maior parte do restante de liquido e de sal,
durante alguns dias.

NASCIMENTO DO FETO (PARTURIcAo)

Duracso da Gravidez e da Parturigio. A
duracao da gravidez, contada a partir da Ultima mens-
ttuacao ate o nascimento do feto, 6, normalmente, de
40 semanas, embora fetos yiaveis tenham nascido corn
idades gestacionais tao pequenas quanto 28 sema,
nas ou tao longas quanto 46 . sernanas. Cerca de 90%
de , todos os fetos na,scem dentro de um period° de 1.0
diae antes e depois.do interval°, de40 sernanas,

razab para Tessa duracao relativamente constante
da gravidez nunca foi completamente entendida. Pre-
surnivehnente, o .crescimento do feto e da placenta,
ate ran . certo tamanho e ate determinado grau de ma-
turidade, inicia o.parto. Os fatores provaveis que pro-

' vocam o , inicio da gravidez sao os seguintes:
Quando o feto flea, grande, a pressao de seu corpo

no interior do utero distende a musculatura uterina, o
que; por . sua vez, provoca as contraVies uterinas.
Alm disso, os movimentos fetais, kinda uo interior
do.irtero como os de suas maos.e pes batendo con
tra a parede uterina tambem .provocam as contra-

Obviamente, quanto maior fica o ,feto maior a
probabilidade dessas contracoes provocadas atmgirem
amplitude suficiente para provocar, a parturicao.,

,TambOrn.§P importantes \drips latores hormonais:
‘k,concentravio da progesterona secretada pela.
ger ), comega a diminuir algumas semanas, antes do
riasamentp e, visto que a progesterona, normalmen-
te, inibe o utero, essa alteracao, poderia, talvez, pro
vocar aumento da amplitude das contracCies uterMas.
Por outro ladO, a concentragab de estrogenio aumenta
ate o nascimento, e isso aumenta a atividade uterina,
em contraste corn a inibica9 produzida pela progeste-
rona. , Esses dois fatores hormonais explicam, prova-
velmente, parte da contratilidade progressivamente
crescente do utero pouco antes do nascimento.

Urn terceiro fator,: que, possivelmente, participa
no desencadeamento .da partUricao, 6 urn aumento da
secrecao de ocitocina, pelo sistema hipotilamo-hi
pOfise posterior, pouco antes do termino da gravidez.
Esse hormOnio provoca uma contratilidade extrema
da musculatura uterina e, em animais, a falta de sua
secrecao torna a parturicao muito dificil.

Mecanismo da Parturigio. A musculatura uteri-
na, como quase todo o miisculo liso, apresenta con-
tracCies ritmicas durante a maior parte do tempo. En-
tretanto, devido a influencia da progesterona, essas
contracries sao extremamente fracas durante os pri-
meiros meses da gravidez que quase nao sao no-
tadas. Durarite os ultimos tres meses da gravidez, essas

contracOes aumentam gradativamente. Entao, algu-
mas horas antes do nascimento, essas contracOes fi-
cam, subitamente, muito intensas e. passam a ser Cha-
madas de contrac5es (ou dores) do parto. Essas con-
tracties muito fortes empurram o feto contra a cervix
que, durante period° de algranas horas, distende o ca-
nal cervical e o canal vaginal, expulsando o feto. Esse
period°, contado desde o Mid° das contrac6es fortes
ate o nascimento do feto, a chamado de period° (ou
trabalho) de parto, e o processo de expulsao do feto
chamado de parturigio.

Em 19 de cada 20 partos, a regiab fetal que faz
pressao contra a cervix 6 a cabeca e isso atua como
uma cunha para abrir os minis cervical e vaginal. Na
maior parte dos outros casos, o feto tem apresenta-
cab de nadegas, embora, ocasionalmente, uma perna,
ou um ombro ate mesmo, urn dos lados do feto
possa estar comprimida contra o canal cervical. Em
todos esses casos, a cervix nao pode ser , aberta de mo-
do tao eficaz como o e pela cabeca, e o. nascimento
do feto fica consideravelmente'rnals dificil. Quando a
cabeca faz a apresentacao inicial, resto do corpo es-
correga pelo canal vaginal uns poucos segundos apos
a passagem da cabeca: quando a cabeca ciao 6 a pri-
meira a se apresentar, a parte corporal do feto pode
ter nascimento relativamente mas a cabeca, que
6 a parte maior do feto, tern dificuldade de passar
pelo canal vaginal. Urn ,dos problemas do: nascimento
de nadegas 6, muitas vezes, urn perfodo de suprimen-
to interrompido do sangue umbilical para o feto, pelo
fato de o cordao pod& ficar comprimido contra a. pa-
rede do canal do,.parto, por urn period() de um minu-
te ou mais, pela-grande, cabeca.

Causa TeOrica do Inicio Saito do Parto. A ra..L
zao pela qual as contract:les uterinas ritmicas ficam su-
bitamente intensas o bastante para provocar o parto
ainda esta determinada, mas a explicacao seguin-
te tern side oferecida Comauma possibilidade.

Sabe-se que a irritacdo da cervix causa uma reacao
muscular em todo o utero, tornando-o muito excita-
vel e fazendo corn que suas contracOes aumentem.
Presume-se que quando as contract:1'es naturais do
liter° atingem certo nivel de intensidade, o que ocor-
re, aproximadamerite, aos nove meses de gravidez, em-
purram a cabeca do feto contra a cervix, distenden
do-a e faz corn que todo o utero se contraia corn
maior intensidade. Isso, por sua vez, limp a cabeca
fetal com mais forca para o interior do canal cervical,
o. que provoca urn novo ciclo, mais intenso, de con-
tract-5es uterinas. Dessa forma, desenvolve-se urn ciclo
vicioso, como 6 mostrado na Fig. 38-10, e as contra-
cties uterinas ficam progressivamente mais fortes ate
que o feto seja finalmente expulso.

A excitabilidade uterina aumentada, causada pela
distincao ou pela initacao da cervix, 6 considerada
como resultado de dois mecanismos. Primeiro, a esti-
mulacao cervical é considerada como transmitindo
impulsos ascendentes, ao longo de toda a musculatura
uterina, o que resulta em contracties uterinas. Segun-
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do, nos animais inferiores e, presumivelmente, nas
mulheres, a irritacffo cervical transmite impulsos ner-
vosos para o hipotalamo, produzindo uma secrecaO
mais intensa de ocitocina o que, por sua vez, aumenta
a contratilidade do Uteri:), como foi explicado no
Cap. 34.

PRODUQA0 DE LEITE (LACTAQA0)

Mamas e Gldndulas Mamâriai

A Fig. 38-11 representa uma mama. A parte glandular
•da mama 6 chamada de glindula mamaria. Antes da
gravidez, a maior parte da mama é formada por tecido
gorduroso e conjuntivo. Disseminada em seu meio,
fica a estrutura imatura da gldndula mamaria. Du-

)rante a gravidez, sob a influancia de grandes quanti-
dades de estrogenio e de progesterona secretadas pela
placenta, e, tambem pelo efeito da secrecab muito
intensa de prolactina, secretada pela glândula hip:Vise
anterior, a glandula mamaria aumenta muito de volu-
me e passa a ser a principal parte da mama.

Estrutura Glandular da GlAndula Mamaria. As
diversas partes da gländula mamaria, representadas na
parte inferior da Fig. 38-11, sao:

1. Os ledmlos e os alveolos. Cada mama contem cen-
tenas de lObulos e cada um deles 6 dividido em
grande niimero de pequenos sacos, chamados
alveolos, revestidos por celulas glandulares que for-
mam o epitelio secretor. E esse epitelio que secreta
o leite.

2. 0 ducto galactoforo. 0 ducto que sai dos lObulos
se junta a outros, para originar ductos mais calibro-

1. Cabega da crianga distendendo colo

2. A distensâo cervical excita contragOes fOndicas...

3. ContragOes timdicas.empurram a crianga para baixo e
dilatam ainda mais o colo uterino...

4. 0 ciclo repete-se outra e outra vez...

Figura 38-10. Um mecanismo hipotetico para o inicio do tra-
balho de parto.

sos ate formarem,-ieventualmente, cerca de 15
grandes ductos galactO:foros, que se abrem na su-
perficie do rnamilo.

3. Os seios galactedoroS (tarnbem chamados de eing
pulas), que cdo dilataceies bulbosas dos ductos ga-
lactOforos imediatamente antes de seu termino no
marnilo. Quando a crianca suga a mama thaterni,
celulas especiais, semelhantes a celulas musculares
— as celulas mioepitelfais cercam os alveo-
los, contraem, exPulsaTido o leite contido nos al-
veolos e nos lobulos para os seios. A crianca suga
o leite que fica nesses Sei0S. Sem a contraCifo das
celulas mioepiteliaiss, nab haveria leite nos seios
para a crianca mamar. Esse mecanismo complexo e
controlado por urn hormOnio especial, a ocitocina
como sera explicado adiante, neste capftulo.

Controle Hormonal da Lactacffo —
EstrogOnio, Progesterona e Prolactina

A secrecffo de estrogénio e de progesterona.:IpOs a pu-
berdade em uma jovem comeca a preparar a mama
para a lactacffo. As mamas aumentam de tamanho e
os elementos glandulares comecam a se desenvolver.
Contudo, esse desenvolvimento glandular precoce é
muito moderado em cornparago corn o que é atingi-
do durante a gravidez. As enormes quantidades de es-
trogenio e de somatomamotropina coriOnica humana,
secretadas pela placenta, durante a gravidez, e a pro-
lactina secretada pela gldndula hip6fise anterior, pro-
duzem o dpido desenvolvimento da estrutura glan-
dular das mamas, enquanto que as grandes quantida-
des de progesterona transformam as celulas glandu-
lares em celulas secretoras verdadeiras. Ao tempo do
nascimento, as mamas terd° atingido um grau de de-
senvolvimento correspondente ao da produca-o de
leite.
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Inicio da Lactac5o — Funcao da
Prolactina

Embora o estrog8nio e a progesterona sejam essen-
ciais para o desenvolvimento fisico das mamas, duran-
te a gravidez, esses dois hormOnios possuem efeito
especifico de inibir a secrecffo real do leite. Por outro
lado, o hormOnio prolactina tern exatamente o efeito
oposto, isto e, o de Prornocffo da secrec go de leite:
Este, hormOnio a secretado pela hipofise anterior ma-
terna, e a concentracao em seu sangue aumenta de
forma continua e progressiva, a partir da quinta serria-
na da gravidez ate o nascirnento do feto, quando atin-

. ge valores mUito elevados, em geral, cerca de 10 vezes
o de sua concentracffono periodo anterior a gravidez.
Isso é representado na Fig. 38-12. Alem disco, a pla-
centa -secreta grandes quantidades de somatomamo-
tre na coriOnica humana, que tambem tern proprie-
dau,:a lactogenicas, embera fracas, o que reforca a
prolactina da hipofise materna. Mesmo assim, apenas
uns poucos mililitros de liquido sao secretados a cada
dia,.ate , que o feto nasca. Esse liquido 6 chamado de
cOlostro; contem quase que essencialmente a mesma
Obricentragffo de proteinas e de lactose que, o leite,

na-o : cantem quase que nenhuma gordura, e sua
intensidade maxima de producae 6 de cerca de urn
centesimo da intensidade da secrecdO subsequente de

Essa ausOncia da lactack, durante a gravidez a cau-
sada pelos efeitos, supressivos preponderantes da pro-
geaterona e do estrogenio, secretados em quantidades
muito grandes, enquanto a placenta estiver no utero,
e predomina de modo completo sobre os efeitos
1acteg'enicos da prolactina e da somatomamotropina
coriOnica humana. Entretanto, iinediatamente apos o

thentO do feto, a perda subita da secrecaO de es-
trogethe e de progesterona pela placenta permite, ago-
ra, que o efeito lactogenico da prolactina materna
assuma seu . papel natural, e, dentro de 2 a 3 dias, as
mamas comecam a secretar quantidades copiosas de
leite, em lugai do colostro.

ApOs o nascimento, o nivel basal da secrecao de
prolactina retorna, dentro de poucas semanas, ao ni-
vel pre-grayidice; porno a representado na Fig. 38-12.

ENDOCRINOLOGIA E REPRODUCAO

Entretanto, a cada vez que a mae amamenta seu filho,
sinais neurais passam do mamilo para o hipotalamo e
produzem aproximadamente aumento de 10 vezes da
secrego de prolactina, que perdura durante uma ho-
ra, o que 6 tambem mostrado nessa figura. Essa pro-
lactina atua sobre .as mamas para prover o leite para a
prOxima mamada. Se esse pulso de prolactina nab
ocorre, se 6 bloqueado como resultado de lesaO hipo-
talâmica ou hipofisaria, ou se a amamentago 6 inter-
rompida, as mamas perdem sua capacidade de produ-
zir leite dentro de alguns dias. Por outro lado, a pro-
ducffo de leite pode prosseguir por varios anos, caso a
crianca continue a mamar, mas a produge de leite,
em geral, decresce, de modo acentuado, dentro de 7 a
9 meses.

Controle Hipotalfimico da Secrecffo de Prolacti-
na. Embora a secrecao, da maioria dos hormönios da
hipofise anterior seja aumentada pela nab de fatores
de liberago, transmitidos do hipotalamo para a glán-
dula hipofise anterior pelo sistema porta hipotalamo-
hipofisario, a secrecao de prelactina a controlada por
processo exatamente oposto. Isto e, o hipotalamo sin-
tetiza urn fator inibidor de prolactina (FIP). Em con-
digOes normais, grandes, quantidades de F1P go trans-
mitidas, de forma continua, para a hipofise anterior,
de modo que a intensidade da secrecffo de prolactina
6 muito reduzida. Entretanto, durante a gravidez e
durante a lactacffo, a produgo do prOprio FT 6 su-
primida, o que permite que a hipOfise anterior secrete
a prolactina e, poresse mein; centrole a 1k-tag°.

Ejecdo de Leite — Papel da Ocitocina. Quando
urn lactente suga o mamilo, em geral, naO obtem leite
durante os primeiros 45 segundos ate 1 minuto. En-
tab, subitamente, o leite aparece nose ductos das duas
mamas, mesmo com a ,crianca mamando apenas em
uma delas, o que 6 indicativo de que algum processo
geral ocorreu para promover o fluxo de leite para os
mamilos.

Experimentos tern demonstrado que o ato de ma-
mar provoca sinais neurais sensoriais, que passam, pri-
meiro, para a medula espithal 0, em seguida ascendem
pelo tronco cerebral ate atingirern, finalmente, o hi-
potalamo, onde vffoestirnular a produgo do horm6-
nio ocitocina pela gldndula hipofise posterior. Esse

Figura 38-12. VariagOes da secregffo dos estrogenios, da
progesterona e da prolactina, durante period° compreen-
dido entre 8 semanas antes do parto ate 36 semanas de-
pois. Deve ser notado, de modo especial, a redugffo da se-
crega:b de prolactina e seu nivel basal dentro de algumas
semanas, mas tambem os periodos intermitentes de au-
mento da secrecffo de prolactina, durante cerca de 1 hora
a cada vez, durante e apes o period° de amamentacffo.
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hormOnio, caindo no sangue, é levado por ele ate as
mamas onde vai atuar sobre as celulas mioepiteliais
que circundam os alveolos, fazendo-as contrair e ex-
pelir o leite que flea coletado no interior desses alveo-
los, para os seios e canals galactOforos, que vao desa-
guar nos mamilos. Esse processo é chamado de ejecdo
de leite.

Esse mecanismo de ejec go de leite pode ser afetado
de forma adversa e muito intensa por fatores psiqui-
cos. Por exemplo, o medo por parte da mffe de que
nab sera capaz de amamentar seu filho pode, em ver-
dade, impedi-la de faze-lo. De igual modo, as pertur-
bacOes causadas por outras criancas da familia ou por
familiares muito preocupados podem causar dificul-
dades na ejec5o de leite e fazer corn que as mamas
nab se esvaziem. Essa incapacidade de esvaziamento,
por outro lado, pode fazer corn que a glandula hip&
L'.. se anterior cesse de produzir a prolactina, o que leva

cessacgo da secrecgo de leite pelas mamas.

Composicab do Leite

0 leite contem todas as substancias usuais necessarias
para energia e para o crescimento fetal. Essas substan-
cias incluem duas proteinas, a caseina e a lactalbumi-
na, urn aciwar de digestao muito facil, a lactose (for-
mada por uma moldcula de glicose e outra de galacto-
se), e grande quantidade de substancias gordurosas,
como gorduras da manteiga, colesterol e fosfolipidios.

Alern disso, o leite contdm pequenas quantidades
de vitarninast grandes quantidades de fosfato de cal-
cio. .Contudo, apresenta falta conspicua de ferro. Essa
falta de ferro, contudo, nab é prejudicial a crianca nos
primOrdios de sua vida, visto que quantidade suficien-
I de ferro foi armazenada no figado fetal, antes do

nascimento, para que a sintese de hemoglobina possa
continuar por cerca de Bois meses. Alóm desse tempo,
contudo, o ferro deve ser adicionado a dieta do lac-
tente, pois, caso contrario, apresentard anemia.

0 Quadro 38-1 mostra a composic go relativa do
leite humano e dp vaca. Quando o leite de vaca substi-
tui o leite humano, os sistemas metabOlicos do lacten-
te devem-se ajustar a grandes aumentos das concentra-
cries iOnicas — de fosfato, em especial — que podem,

Quadro 38-1. Composiceio Comparativa ( em Termos
Percentuais) do Leite Humano e de Vaca

Humano Vaca

Agua 88,5 87,0
Gordura 3,3 3,5
Acucar 6,8 4,8
Caseina 0,9 2,7
Lactalbumina e

outra proteina 0,4 0,7
Ions (incluindo

fosfato de calcio) 0,2 0,7
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ocasionalmente, provocar serias perturbacdes iOnicas
na crianca. Por outro lado, é desejavel que o leite de
vaca seja fortificado corn quantidades adicionais de
aciicar facilmente digerivel, como a glicose pura (dex-
trose).

Efeito da Lactacao sobre a Mae

A producao de leite pela mffe represents, de certo mo-
do, sobrecarga sobre seus sistemas metabOlicos tffo in-
tensa quanto a prOpria gravidez. Em especial, a mffe
perde grandes quantidades de proteinas e de gorduras
armazenadas durante o period° de lactacgo. Por oft-

tro lado, se grandes quantidades de fosfato de calcio
nab forem incluidas em sua dieta, suas glandulas para-
tireoides ficam muito hiperativas. Isso provoca a ieab-
sorcgo de seus ossos, corn a liberacgo, do calcio e o
fosfato necessarios a formacao do leite. Felizmente,
contudo, a quantidade de fosfato de calcio armazena-
do nos ossos da m ge emuito grande, em relac go a
quantidade que o lactente ira necessitar durante os
primeiros meses de sua vida. Por conseguinte, apenas
quando a mae ja apresenta algum grau de descalcifica-
cg

O é que essa perda tera importancia.
Com muita freqiiténcia, as gestantes apresentam nu-

merosas caries dentarias durante o period° de gravi-
dez. Isso, muitas vezes, tern sido atribuido a perda .de
fosfato de calcio pelos dentes. Experimentos, contu-
do, torn mostrado que, ries ge period°, nab ocorre per-
da significativa de fosfato de calcio pelos dentes, mss
que essas caries sgo, provavelmente, devidas a um au-
mento da atividade bacteriana na boca, durante a gra-
videz.

TEMAS PARA ESTUDO

1. Descreva a fecundag -So do Ovulo e os primeirosestagios
do crescimento fetal.
Explique o processo de implantagffo e o da primeira fase
da nutrica-o do feto.

3. Descreva a organizagp e a fungffo da placenta para a nu-
trigffo do.feto.

4. Quais sNo as funceies.do estrogenio durante a gravidez? •
5. Quais sff.o as funcOes da progesterona durante a gravi-

dez?
6. Quais sffo as funci5es da• gonadotropina coriOnica duran-

te a gravidez?
Quais ao as fungOes da somatoniamotropina corianica
humana durante a gravidez?

8. Quais sffo as mais importantes necessidades nutricionais
do feto em crescimento? •

9. Descreva as modificagOes que ocorrem na circulacEo fe-
tal ao nascimento.

10. Descreva as seguintes modificagOes que ocorrem no cor-
po da gestante durante- a gravidez : modificagOes do pe-
so, do metabolismo, e dos liquidos corporais e da Cir.
culacgo.

11. Qual e o mecanismo da parturic g.o? Quais os fatores que
provocam seu inicio?

12. Explique as funcOes do estrogenio, da progesterona, da
somatomamotropina coribnica humana, da. prolactina e
da ocitocina na Droduc go de leite.



526 ENDOCRINOLOGIA E REPRODUCAO

REFERENCIAS

Battaglia, F.C., and Meschia, G.: Principal substrates of
fetal metabolism. Physiol. Rev., 58:499, 1978.

Buster, J.E., .and Marshall, J.R.: Conception, gamete
and ovum transport, implantation, fetal-placental
hormones, hormonal preparation of parturition
and parturition control. In DeGroot, Li., et al.
(eds.): Endocrinology. Vol. 3. New York, Grune &
Stratton, 1979, p. 1595.

Challis, JR.G.:j Endocrinology of late pregnancy and
parturition. In Greep, R.O. (ed.): International Re-

- view of Physiology: Reproductive Physiology III.
Vol. 22. Baltimore, University Park Press, 1980,
p. 277.

Chamberlain, G., and Wilkinson, A. (eds.): Placenta
Transfer. Baltimore, University Park Press, 1979.
e, A.T., et al.: Hormonal Control of Lactation. New
York, Springer-Verlag, 1980.

Epel, D.: The program of fertilization. ScL Am., 237(5):
128,•1977.

Fenichel, G.M.: Neonatal Neurology. New York,
Churchill Livingstone, 1980.

Grant, N.F., and Worley, R.: Hypertension in Preg-
nancy: Concept and Management. New York,
Appleton-Century-Crofts, 1980.

Grundmann, and Kirsten, W.H. (eds.): Perinatal Pa-
thology. New York, Springer-Verlag, 1979.

Haymond, MW., and Pagliara, A.S,: Endocrine and
metabolic aspects of fuel homeostasis in the fetus
and neonate. In DeGroot, Li., et al. (eds.): Endo-
crinology. Vol. 3. New York, Grune & Stratton,
1979, p. 1779.

Hogarth, P.J.: Biology of Reproduction. New York, John
Wiley & Sons, 1978.

Li, C.H. (ed.): Tho Chemistry of Prolactin. New York,
Academic Press, 1980.

Nathan, D.G., and Oski, F.A. (eds.): Hematology of In-
fancy and Childhood, 2nd Ed. Philadelphia, W.B.
Saunders, 1980.

Rudolph, A.M.: Fetal and neonatal pulmonary circula-
tion. Annu. Rev. Physiol., 41:383, 1979.

Sinclair, J.C. (ed.): Temperature Regulation and Energy
Metabolism in the Newborn. New York, Grune &
Stratton, 1978:

Smith, M.S.: Role of prolactin in mammalian repro-
duction. In Greep, R.O. (ed.): International Review
of Physiology: Reproductive Physiology III. Vol. 22.
Baltimore, University Park Press, 1980, p. 249.

Thorburn, G.D., and Challis, J.R.G.: Endocrine control
of parturition. Physiol. Rev., 59:863, 1979.

Vorherr, H. (ed.): Human Lactation. New York, Grune &
Stratton, 1979.



FISIOLOGIA DO ESPORTE



39
Fisiologia do Esporte

R esu mo

Na fisiologia do esporte, muitos, senao todos os . sistemas corporais, sao testados quase que
a seus limites extremos. Por exemplo, o fluxo sangiiineo muscular aumenta de ate 25 ve-
zes, o consumo total de oxigenio aumenta de ate 20 vezes, a product-Co corporal de calor,
igualmente, aumenta de ate 20 vezes e o debit° cardiac° de ate 6 vezes.

O corpo utiliza tres, sistemas de energia principais para a proviao da forga muscular
necessitada nas provas atleticas. Esses sistemas sao (1) o sistema do fosfageno, (2) o sis-
tema glicogenio-dcido lactico e (3) o sistema aerObico. 0 sistema do fosfageno armazena
energia das ligaf'des de alta energia do trifosfato de adenosina e da fosfocreatina, ambos
encontrados no interior das fibras musculares. Esse sistema pode perniitir surtos muito in-
tensos de energia por periodos de 10 a 15 segundos. 0 sistema glicogenio-acido lactico li-
bera energia pela conversgo do glicogenio em acido lactico. Esse sistema pode suprir ener-
gia corn intensidade de cerca da metade do sistema do fosfageno e pode sustentar a con-
tracab muscular' maxima por periodos de 30 a 40 segundos. 0 sistema aerobico libera
energia pela metabolizacao dos carboidratos, das gorduras e das proteinas corn oxigenio.
Esse sistema pode prover energia corn . intensidade da ordem de urn quarto da do sistema
fosfageno, maS . Sua duracffo e definida apenas pela disponibilidade dos nutrien-
tes apropriados.

O nutriente de escolha 'para a utilizaca° muscular durante o exerdicio . 6,,o carboidrato,
sob a forma de glicogenio arthazenadb no musculo ou de glicose absorvida pelas fibras
musculares, do sangue; durante o exercicio. A quantidade de glicogenio armazenado nos
musculos, antes das provas atleticas, pode ser aumentada de varias vezes por uma dieta
rica 6M carboidratos e, por sua vez, a resisten,c& muscular e'dfretamente relacionada a
quantidade de glicogenio neles armazenada. Portanto, uma dieta rica em carboidratos
essencial um th. para u desempenho atletico de primeiro niVel. Entretanto, quando o exerci-
cio mantido por rnuitas horas, proximo a sua 'intensidade maxima, os depositos de glico-
gni° e de glicose ficam depletados e, nesse caso, a maior parte da energia que e utilizada
pelos mitsculos é derivada das gorduras.

Embora a dimensa° basica dos mitsculos de uma peSsoa seja- deterrninada, em , sua
maior parte, pela hereditariedade e pelo efeito anabOlico do hormOnio sexual masculino
testosterona, o treinamento fisico pode aumentar a massa e a forca muscular por ate 30
a 60%. 0 aumento da massa muscular é chamado de hipertrofia muscular. Os mfisculos
hipertrofiados contem fibras musculares mais volumosas e urn maior ninnero dessas fibras
musculares. Alem disso, a eficiencia dos sistemas metabOlicos intracelulares fica aumen-
tada, tambem, na proporcgo de 30 a 60%.

Durante o exercicio maxim° realizado por atleta bem treinado, como, por exemplo,
urn corredor de maratona, o consumo corporal total de oxigenio e a ventilaciio pulmonar
aumentam, cada urn, cerca de 20 vezes. Essa intensidade da respiracaTo ainda representa,
apenas, 65% da capacidade respiratOria maxima, o que permite a existencia de consider&
vel reserva respiratOria, mesmo no exercicio muito intenso.

0 flux() sangiiiheo muscular pode aumentar de ate 25 vezes durante o exercicio mais
extenuante. Para assegurar esse flux° aumentado pelos muitos miisculos em contracaO, o
debito cardiaco pode aumentar de ate 6 vezes em urn atleta bem treinado, como, mais
uma vez, serve de exemplo, o corredor de maratona. Durante o treinamento de um desses
corredores de maratona, as dirrzensdes das camaras cardiacas e da massa cardiaca aumen-
tam, cada urn, de 40%. No exercicio maxim°, o coracab bombeia sangue a 90% de sua ca-
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pacidade maxima de bombeamento. Portanto, a capacidade de bombeamento do coracffo
é fator muito mais limitante no fornecirnento de oxigenio para os miisculos, em quantida-
des adequadas, durante as atividades atleticas de resistencia, do que é o sistema respi-
ratOrio.

Quantidades muito grandes de calor sffo produzidas no interior do corpo, durante .o
exercicio. Portanto, quando o exercicio é realizado em ambientes quentes e innidos ou
usando roupas sem ventilacffo, uma pessoa pode ter intermacifo. Por outro lado, pode
perder de 2,25 litros a 4,6 litros (5 a 10 Libras) de liquid° corporal dentro de period° de
1 hora, pelo processo de sudorese, o que pode causar cffibras musculares, fraqueza e ate o
colapso circulatOrio. A intermacao pode ser fatal se nä-o for tratada no mesmo instante.
Entre os liquidos mais eficazes, que podem ser usados para a reposicSo dos liquidos cor-
porais, merecem destaque os sucos de frutas.

E muito adequado terminar este texto corn capitulo
sobre a fisiologia do esporte porque nao existe maior
es( se normal a que o corpo seja submetido do que
os estresses intensos do exercicio extremo ou que a
eles se aproxime. Em verdade, se alguns dos extre-,
mos do exercicio fossem realizados por periodos pro-
longados de tempo, poderiam vir a ser, corn muita fa-
cilidade, letais. Por conseguinte em sua maior parte, a
fisiologia do esporte a uma analise dos ultimos
a que os mecanismos corporals podem ser testados.
Para dar urn exempla simples: numa pessoa corn febre
muito alta, preahna do nivel de letalidade, o metabo-
lismo corporal aumenta de ate 100% acima do
normal. Em termos comparativos, o metabolism° do
corpo, durante uma corrida de maratona, pode aumen-
tar ate 2.000% acima do normal.

ATLETAS MASCULINO E FEMININO

A maior parte, dos dados quantitativos citados neste
capitulo referem-se ao atleta jovem, do sexo masculi-
no, nä° porque desejavel que apenas , esses valores se-
jam conhecidos, mas porque foi nessa classe de atletas
que medidas , comparativas, relativamente completas,
foram realizadas. Contudo, para as medidas que fo
ram realizadas no sexo feminino, quase que exata-
mente os mesmos principios fisiologicos est -do em jo-
go, exceto por diferencas quantitativas determinadas
pelas diferencas do peso corporal, pela composicNo
do corpo e pela presènca ou ausencia do hormOnio
sexual masculino . testosterona. Em geral, a maior par-
te dos resultados quantitativos — tais como a forga
muscular, a ventilacdo pulmonar e o debit° cardiac°,
todos relacionados principalmente a massa muscu-
lar —, quando referentes a pessoas do sexo feminino, fi-
cardo .compreendidos entre dois tergos a tits quartos
dos valores respectivos, medidos em pessoas do sexo
masculino. Contudo, isso ao se traduz em diferencas
acentuadas nos desempenhos atleticos, visto que as di-
mensbes corporais femininas s-do proporcionalmente
menores. Uma boa indicagdo das capacidades relati-
vas esportivas do atleta do sexo feminino, em relago

corrida de,maratona. Em uma comparacdo recente, a
melhor atleta feminina levou tempo 12% maior que o
melhor atleta masculino. Por, outro lado, em provas
de resistencia, as atletas femininas ja demonstraram
capacidades superiores as dos -atletas masculinos.
Como urn exemplo, o re6orde para a travessia nos
dois sentidos do canal da Mancha é, no momento, de
uma mulher, e näO de urn homem. SupOe-se que par-.
to da ruff° para isso seja que a pessoa do sexo femini-
no dispde de mais gordura em seu tecido subcutáneo,
que a isola do frio das Aguas do canal da Mancha mas,
certamente, essa ngo toda a razda e bem pode ser
mais urn desejo de justificativa para o ego masculino
do que fato real.

As diferencas hormonais"entre os dois sexos po-
dem, com certeza, explicar uma grande parte sena.° a
maioria das diferencas nos desempenhos atleticos. A
testosterona secretada pelos testiculos masculinos
exerce poterite efeito anabolico, o que significa que
promove a deposigifo muito aumentada de proteina
em todos os locais do corpo, em especial nos mils-
culos. Na verdade, mesmo na pessoa do sexo masculi-
no que participa muito pouco de atividades esportivas
mas que, no entanto, secreta suficiente, testosterona,
tun milsculos cerca de. 40% maiores do que a pessoa
do sexo feminino correspondente, corn urn conse-
qiiente aumento de sua forga. Assirn, a pessoa do sexo
masculino que comega a treinar para uma atividade
esportiva já tern vantagem inicial sobre uma pessoa
do sexo feminino.

0 hormOnio sexual feminino estrogenio tambem
explica, provavelmente, parte da diferenga entre os
desempenhos atleticos masculino e feminino, embo-
ra ndo tanto quanto o pode fazer o efeito da testos-
terona. 0 estrogênio é capaz de aumentar a deposi-
cab de gordura, no sexo feminino, em especial, em de-
terminados tecidos, como nas mamas, nos quadris e
no tecido subcutáneo. Pelo menos, em parte por essa
razdo, a mulher n edo-atleta media possui cerca de 26%
de gordura de seu corpo, em comparago corn o ho-
mem medic), igualmente ngo-atleta, que possui 15%
de gordura em seu corpo. Nos corredores de marato-
na, que em seu treinamento conseguiram eliminar o
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gordura residual é de 4% nos liomens e de 6% nas mu-
lheres. Dessa forma, a mulher, seja ela uma atleta trei-
nada ou ndo, tern em seu corpo, em media., mais 50%
de gordura que os homens. Obviamente, isso atua em
detrimento dos niveis mais elevados de desempenho
atletico em provas onde esse desempenho a depen-
dente de velocidade ou de forca corporal mas, por ou-
tro lado, poderia ser fator favorecedor para os desem-
penhos de provas de resistencia extrema, onde a gor-
dura poderia ser importante fonte de energia.

0 estrogenio desempenha urn outro papel, bastan-
te mais insidioso no atletismo, pois o estrogenio se-
cretado pelos othrios femininos apOs a puberdade que
faz com que a estatura feminina seja menor do que a
masculina. Irnediatarnente apOs a puberdade, o
aumento da secrego de estrogenio promove um breve
surto de crescimento que, em .geral, faz corn que a

)pessoa do sexo feminino em fase pOs-puberal, cresca
mais rapidamente do que o seu correspondente mas-
culino. Por outro lado, esse surto de crescimento ó de
durago muito rapida, visto que as cartilagens epifisa-
rias dos ossos longos, que represent= o local onde
vai efetivamente ocorrer o crescimento, nb esgotadas
em tempo muito curt°, desaparecendo de forma
muito rapida, o que per-mite que as epifises fiquem
unidas as hastes dos ossos longos — por conseguinte,
nenhum crescimento adicional ire ocorrer. Como re-
sultado, a pessoa do sexo feminino, em geral, atinge
sua estatura de adulto ern torno dos 15 aos 17 ariOs,
enquanto que a pessoa do sexo masculino continua a
crescer ate a .idade de 19 a 21 anos. am diferenca,
obviamente, 6 - de muita importância na maioria •das
provas atleticas, pois o planejamento da competigo
atletica, muitas vezes, favorece os que tem as maiores

, dimensOes corporais.
Finalmente, nab deve ser negligenciado o efeito

dos hormOnios sexuais sobre o temperament°. Isrgo
existe qualquer duvida de Tie .a testosterona promo-.
ye agressividade, enquanto que o estrogenio esta , as-;
sociado a um temperamento mais dOcil. Certantente,
uma grande parte do esporte competitivo 6.o espiri:
to agressivo que forca a pessoa ate seu esforco Maxi-
mo, muitas vezes a custa de uma judiciosa mode-
rago.

MUSCULOS NO EXERCICIO

Force, Potancia e Resistericia Musculares

O denominador final comum nas provas atleticas é o
que seus indsculos podem fazer por voce — que forca
podem gerar, quando isso for necessario, que potencia
poderab atingir na realizago de trabalho e por quan-
to tempo poderab continuar em, atividade.

A forca de um musculo é determinada, em sua
maior, parte, por sua massa, com uma forca contrdtil
rw;yipyin romnrpPn11011 Pntrp 2_c P 5 ka1prn 2 dp a rea

da secgo reta de musculo. A pessoa do sexo masculi-
no que seja bem provido corn testosterona e que, co-
mo conseqiiência, tenha seus mirsculos proporcional-
mente aumentados, sera muito mais forte do que ou-
tras pessoas sem essa vantagem da testosterona. Por
outro lado, o atleta que conseguiu hipertrofiar seus
mUsculos por meio de programa de condicionarnento
fisico tera, de igual modo, uma forca muscular au-
mentada, devido a sua massa muscular maior.

Para dar urn exemplo de forca muscular, urn levan-
tador de peso de classe internacional .pode ter urn
quadriceps, corn area de secgo reta de ate 150 cm2.
Isso poderia ser traduzido em uma forca contratil ma-
xima de '525 kg (isto é, 1.155 libras), corn toda essa
forca aplicada sobre o tendao patelar. Portant°, pode-
se facilmente compreender como a possivel que esse.
tenclab seja rompido ou, ate mesmo, verdadeiramente
arrancado de sua insergo na tibia, abaixo do joelho.
Tambem, quando forcas desse quilate sab aplicadas a
tendOes fixados a ossos que. compOem uma articula-
go, forcas semelhantes sao aplicadas as superfIcies
articulares, ou, algumas vezes aos ligamentos que  fir-
mam essas articulacOes, o que explica a ocorrencia de
deslocamentos de cartilagens, de fraturas por com-
press-do nessas articulacOes e de rupturas de liga-
mentos.

Entretanto, para piorar as coins, a'forca de resis-
tack (ou de tensdb) dos musculos e de cerca de 40%
maior do que a forca contrdtil. Isto e, se urn musculo
ja esta contraido e uma forca aplicada .a esse musculo
atua no sentido de estird-lo, sera necessaria uma in
tensidade 40% maior do que a que pode ser desenvol-
vida por uma contrago que encurte seu cornprimen-
to. Portanto, a forca de 525 kg calculada antes para o
tendab patelar passs. a ser de 735 kg (1.617 libras).
Isso, de forma obvia, agrava o problema dos tendOes,
das articulacOes e dos ligamentos. Tambem pode ser
causa de rupturas internas do prOprio musculo. Em
verdade, o estiramento de um musculo que esta em
contrago maxima e urn dos meios mais seguros para
assegurar a maior incidencia de dores musculares.

A potencia da contrago muscular difere da forca
muscular, pois a potencia é uma medida da quantida-
de de trabaiho que pode ser realizada por Urn
culo, em determinado intervalo de tempo. Isso é de-
terminado, nab apenas pela forca muscular, mas, tarn-
bem, pela velocidade de sua contraccio, bem como
pelo ninnero de vezes que se contrai em urn minuto.

A potencia muscular é, geralmente, medida em
quilogrdmetros (kgm) por minuto. Isto é, urn mus-
culo que pode elevar peso de 1 kg ate a altura de urn
metro, ou que pode deslocar, horizontalmente, algum
objeto contra a forca de 1 kg, por distaincia de 1 m,
em 1 minuto, e dito ter potencia de 1 kgm/min. A po-
tencia maxima que todos os nnisculos do corpo de
urn atleta bem treinado, corn todos esses mitsculos
atuando em conjunto para o mesmo propOsito, é va-
i1AN/P1 rrtm r famrscs cr,11,-.1- ;4,1 elrl A A
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Primeiros 10 a 15 segundos 7.000 kgm/min Dieta rica em carboidratos 33 g/kg de misculo

0 minuto seguinte. 4.000 kgm/min Dieta mista 17,5 g/kg de mtisculo
Meia hora seguinte 1.700 kgm/min Dieta rica em gorduras 6 g/kg de milsculo

Dena forma, é Obvio que a pessoa tern capacidade
para urn surto extremo de energia por period° muito
curto . de tempo, como, por exemplo, na prova dos
100 metros rasos, completada em cerca de 10 segun-
dos, enquanto que .nas provas prolongadas de resis-
tencia a potOncia muscular 6 de apenas urn quarto da
do surto initial. Contudo, isso n -go quer dizer que o
desempenho, atletico de, uma pessoa seja quatro vezes
maior durante o surto initial do que durante a meia
hora . seguinte, visto que a efici6ncia para a traducäb
da poancia muscular em desempenho atlOtico 6, mui-
tas vezes, bem menor durante a atividade rapida do
que em atividades menos thpidas, mas prolongadas
continuas. Assim, a velocidade da prova dos 100 me-
tr- ' , mos 6, apenas, -1 3/4 vez maior do que a velo-
ciudde de uma corrida de 30 minutos, apesar da dife-
renca de quatro vezes entre a pot6ncia muscular rapi-
ds e prolongada.

A caracteristica final do desempenho muscular e a
resisténcia. Ea depende, em grande parte, do suporte
nutritivo do musculo mais do que qualquer coisa,

• na; quantidade de glicogenio que foi armazenada no
miisculo antes do period° de exercicio. Uma pessoa
com dieta de alto teor de carboidratos armazena mui-
to main glicogenio em seus musculos do que uma pes-
soa em, dieta mista °If dieta rica em gorduras. Por ;con-
seguinte, a resist6ncia 6 muito aumentada por dieta
coin, alto teor de carboidratos. Quando atletas correm
com a velocidade tipica de uma corrida de maratona,
sua resistdncia como medida pelo tempo que podem
permanecer correndo ate a exausta° completa e, apro-,
ximadamente, de:

Dieta rica em carboidratos
Dieta mista
Dieta rica. em gorduras

As quantidades de glicogenio, que, nessas diversas
condicOes, sa-o armazenadas nos musculos sffo, aproxi
madamente, as seguintes:

Sistemas MetabOlicos do MOsculo
Durante o Exercicio

Os mesmos sistemas metabOlicos basicos, presentes
nas demais c6lulas do corpo, tamb6m estab presentes
no minculo; esses sistemas metabOlicos foram dis-
cutidos nos Caps. 31 e 32. Entretanto, medidas quan-
titativas especiais das atividades dos trés sistemas me-
tabOlicos sao extrernamente importantes para a corn-
preenao dos limites da atividade ffsica..

SISTEMA DO FOSFAGENO

Trifosfato de Adenosina. A fonte hasica de ener-
gia para a contracao muscular 6 atrifosfato de adeno-
sina (ATP), corn a seguinte formula basica:

Adenosina — PO4 P03 i'03

As ligaceies dos dois Altimos radicais fosfato com o
restante da molecula, designados pelo simbolo ,
ligavaes fosfato de alta energia. Cada uma dessas liga-
95es armazena cerca de 8.000 calorias por mol de
ATP. Portanto, quando um desses radicais fosfato
removido dessa molecula, saV ki-adas 8.000 calorias
de energia que podem ser utilizadas para energizar o
processo contratil do  miisculo. Em seguida, quando o
segundo radical fosfato a removido, outras 8.000 ca-
lorias ficam disponiveis. A remocäo do primeiro fos-
fato converte o ATP em difosfato de adenosina
(ADP) e a remocgo do segundo fosfato o converte em
monofosfato de adenosina (AMP).

Infelizmente, a quantidade de ATP presente nos
musculos, mesmo de atletas bem treinados, a suficien
te, apenas, pars manter a pot6ncia muscular maxima
por apenas 5 a 6 segundos, talvez suficiente para uma
corrida de 50 metros. Por conseguinte, exceto duran,'

240 minutos
120 minutos

85 minutos

I. Fosfocreatina  Creatina + P03

II. Glicogenio• > Acido lactic°

III : Glicose
Acidos graxos
Aminoacidos

Energia
para a
contragao
muscular

Figura 39-1. Os tres sistemas metabOr
licos importantes para o forneci-
mento de energia para a contragg.o
muscular.

+ 0 2 -> CO2 + H 2 0

ureia
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te poucos segundos de cada vez, é essencial que o
ATP seja continuamente formado, mesmo durante o
desempenho em provas esportivas. A Fig. 39.1 repre-
sents o sistema metabOlico global, corn a degradacclo
inicial do ATP em ADP e, em seguida, a AMP, corn li-
beraca-o de energia para a contra* muscular. Na
parte esquerda da figura sdO mostrados os tits meca-
nismos metabOlicOs diferentes, responsivei g pela re-
constituigo do suprimento continuo do trifosfato de
adenosina nas fibras musculares. Esses tres mecanis-
mos metabOlicos sa-o:

Liberactio de Energia pela Fosfocreatina. : A fos-
focreatina é urn . (nitro composto quiMico que possui
uma ligacab fosfato de alta energia, com a seguinte
formula:

Creatina P03

Essa molecula pode ser decomposta em creatina e em
ion fosfato, como é mostrado na parte esquerda da
Fig. 39-1 e, ao ocorrer, pode liberar grandes quanti-
dades de energia. Na verdade, a ligacab fosfato de alta
energia da creatina armazena urn pouco mais de ener-
gia do'que o faz a ligacab semelhante do ATP. portan-
to, a fosfocreatina pode, corn facilidade, prover ener-
gia suficiente para a reconstituica-o das ligaVies de alta
energia. do ATP. Ainda mais, a maior parte das celulas
musculares possui de duas a tits vezes mats fosfo-
creatina. que ATP:

Uma caracteristica especial da transferencia de
energia da fosfocreatina para o ATP 6 a de que ocorre
em find° muito pequena de segunclo. Portant°, em
verdade, toda a energia armazenada na fosfocreatina
do musculoee instantaneamente disponivel para a con-
track, muscular, do mesmo mode, como 6 a energia
armazenada no ATP.

A fosfocreatina celular mats o ATP constituem o
sistema do fosfageno de energia. Em conjunto, pode
prover potencia muscular maxima por um periodo de
10 a 15 segundos, o que a bastante, apenas, para a
corrida de 100 m. Dessa forma, a energia do sistema

. do fosfageno 6 utilizada para surtos breves de alta in-
tensidade da potencia muscular:`
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em nitmero muito maior. Entretanto, quando o oxi-
gni° for insuficiente para essa segunda etapa (o esta-
gio oxidativo) do metabolismo da glicose, a maior
parte do acido piritvico sera transformada em acido
kictico, que difunde para fora das alulas musculares.
para o liquid° intersticial e para o sangue. Nessas con-
dicaes, portanto, a maior parte do glicogenio mus-
cular é transformada em acido lactico, mas, nesse pro-
cesso, sao formadas quantidades consideraveis de tri-
fosfato de adenosina sem que, ocorra qualquer consu-
mo de oxigenio.

Outra caracteristica do sistema glicogenio-acido
lactico 6 a de que pode formar moleculas de ATP corn
velocidade cerca de duas a duas vezes e meia a veloci-
dade com que o faz o mecanismo oxidativo das mito-
cOndrias. Por conseguinte, quando sa-o necessarias
grandes quantidades de trifosfato de adenosina para
periodos moderados de contras 5o muscular, esse me-
canismo de gliCadise anaerObica pode ser usado como
fonte rapida de energia. NI° 6 ta-o rapido quanto o
sistema do fosfageno,-aPenai tern metade da velocida-.
de do sistema de fosfageno.

Sob condicOes otimas, o sistema glicogenio-acido
lactico pode prover de 30 a 40 segundos de atividade
muscular maxima, altm dos 10 a 15 segundos forneci-
dos pelo sistema do fosfageno.

SISTEMA AER61.31C0

0 sistema aerobico define a Oxidacao dos nutrientes,
nas mitocOndrias, para a produc -do de energia. Into 6,
como a representado na parte esquerda da Fig. 39-1, a
glicose, os acidos graxos e os aminoacidos dos alimen
tos — apOs algum processamento intermediariO —
.combinam com o oxignio para liberar quantidades
enormes de energia, que sa-o utilizadas para a conver-
ao do AMP e do ADP em ATP, como foi discutido
no Cap. 31.

Ao se comparar esse mecanismo aerobico de supri-
mento de energia com os sistemas glicogecioicido
lactico e do fosfageno, obtem-se os seguintes valores
relativos para as intensidades maximas de producdo
de potencia; em termos de utilizacNo de ATP:

SISTEMA GLICOGENIO-ACIDO LACTICO
Sistema aerobico
Sistema glicogenio-acido lactico
Sistema do fosfageno

1 M de ATP/minuto .
2;5 M de ATP/minuto
4 m d e • ATP/rninuto

glicogenio armazenado no milsculo pode ser degra-
dado ate glicose e, entao, essa glicose pode ser utiliza-
da para energia. 0 estagio inicial dense processo, cha-
mado de glicOlise, ocorre, inteiramente, sem use de
oxigênio e, portanto, diz-se que é urn metabolismo
anaerObico (ver Cap: 31). Durante a glicolise, cada
molecura , de glicose é dividida em ductl moleculas de
acido e a energia é liberada para formar vd-
rias moleculas de ATP. Comumente, o acido pirinfi-
co penetra nas mitocOndrias das cêlulas musculares e
reage corn o oxiaenio nara formar moleculas de ATP

Por outro lado, se esses mesmos sistemas s'576 corn-
parados em termos de resistencia, os valores passam a
ser os seguintes:

Sistema do fosfageno 10-15 segundos
Sistema glicogenio-acido lactico 30-40 segundos
Sistema aerobico duragffo ilimitada

(enquanto houver
nutrientes)
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Assim, pode ser facilmente compreendido que o
sistema do fosfageno a utilizado pelo mitsculo para
surtos de potencia, enquanto o sistema aerObico a ne-
cessario para a atividade atletica prolongada. Como
meio termo, existe o sistema do glicogênio-acido
lactico, que a especialmente importante para a provi-
sdo de uma potencia adicional, durante provas de tipo
intermediario, como as corridas de 200 a 800 metros.

QUE SISTEMAS DE ENERGIA SAO UTILIZADOS
PELOS DI FERENTES. TIPOS. DE ESPORTES?

Ao se analisar o vigor de uma atividade esportiva e sua
duracäb, pode-se fazer uma estirnativa bastante preci-

, sa de quais sistemas de energia s5o usados para cads
tipo de atividade. 0 que se segue s-do aproximacOes
diversas:

2se que inteiramente pelo sistema fosfageno:
corrida de 100 metros rasos
salto
halterofilismo
merguiho

-piques no futebol arnericano

Sistemas do fosfageno e glicogenio-acido lactico:
corrida de 200 metros rasos
basquetebol
pont° completo (home-run) no beisebol
hOquei no gelo

Principalmente pelo sistema glicogesnio-acido
lactico:
corrida de 400 metros rasos
nado de 100 metros
té+-'s

Sistemas glicogenio-acido lactic() e aerbbico:
corrida de 800 metros
nado de 200 metros
corrida de 1.500 metros em patins (gelo)
boxe
remo (2.000 metros)
corrida (1.500 metros)
corrida (1 milha)
nado de 400 metros

Sistema aerObico:
corrida de 10.000 metros em patins (gelo)
corrida rilstica
rnaratona (42,2 km ou 26,2 milhas)
corrida (jogging)

RECUPERACAO DOS SISTEMAS METABOLICOS
AUSCULARES APOS 0 EXERCICIO

D desempenho em provas atleticas é, muitas vezes, de-
;erminado por qua) rapidamente o atleta pode re-
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cuperar sua forca entre os surtos de atividade e, em
geral, isso significa qudo rapidamente os sistemas
energeticos podem se recuperar. Cada urn desses sis-
temas tern sua velocidade caracteristica de recupera-
cdo, como se segue:

Sistema do Fosfageno. A quantidade total de
energia no sistema fosfageno, em toda a musculatura
de urn atleta bem treinado do sexo masculino, é equi-
valente a cerca de 0,6 M de ATP (cerca de 0,3 M para
atleta do sexo feminino), e isso pode ser quase que
completamente depletado em period° medio de 10 a
15 segundos de atividade muscular maxima. Entre-
tanto, o sistema do glicogenio-acido lactico pode
repor em funcionamento o sistema do fosfageno corn
a intensidade de 2,5 M de ATP por minuto e o siste-
ma aerObico corn a intensidade de 1 M de ATP por
minuto. Por conseguinte, em, teoria, seria possivel
para esses dois outros sistemas de energia recuperar
completamente o sistema do fosfageno .dentro de 15 a
30 segundos apos sua deplecdo total, o que significa-
ria que a pessoa poderia participat de corrida de 100
metros rasos apos um mint-Ito de outra corrida de
mesmo tipo. Contudo, na pratica, isso ndo acontece
bem assim, por que os;:;outros sistemas funcionam a
plena carga, para a recuperacdo do sistema do fosfa-
geno, apenas quando esse sistema estiver quase que
completamente depletado. Pelo contthrio, o fosfa-
geno é normalmente recuperado .com urn meio-

. tempo de 20 a 30 segundos. Isso significa que, para
aquelas atividades que depepdginjnteiramente do sis-
tema do fosfageno, como o salto em altura, poder-se-ia
esperar uma recuperacdo plena dentro de 3 a 5 mi-
nutos

SistemaGlicogénio-Acido Lactico. A limit acab
no uso desse sistema para o fornecimento de energia
é, principalmente, a quantidade de acido lactico que a
pessoa pode tolerar em seus musculos e em seus liqui-
dos corporais. 0 acido lactico provoca extremafrdiga,
o que funciona como uma autolimitacao para o uso
adicional desse sistema, para o suprimento de energia.
A quantidade de tempo para a recuperacdo desses sis-
temas, portanto, a determinado pela rapidez corn que
a pessoa pode eliminar o acido lactico de seu corpo.
Na maioria das condicCies, isso é realizado corn urn
meio-tempo da ordem de 20 a 30 minutos; por conse-
guinte, apos uma hora do uso pelo atleta do sistema
g,licogenio-acido lactico em sua plenitude, esse siste-
ma metabOlico ainda n-do tera recuperagdo total.

Sistema AerObico — Recuperacdo a Curto Prazo e
o "Debit° de Oxigenio". A recuperag -do do sistema
aerObico tern uma fase a curto prazo e uma fase a Lon-
go prazo, uma durando cerca de uma hora e a outra
durando varios dias. A . fase a curto prazo da recupe-
rap:, a funcdo do debit° de oxigénio, mostrado na
Fig. 39-2. Esse debit° de oxigenio é definido como
uma quantidade adicional de oxignio que deve ser
captada pelo corpo, apos urn evento atletico, para res-
tabelecer todos os sistemasmetabOlicos a seu nivel
normal de funcao. 0 daft° de oxigênio pode ser for-
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Figura 39-2. Intensidade da captagäo de oxigenio pelos pul-
m -Oes durante exercicio maximal por 4 minutos e durante
qua,,se 1 hora ap6s o tennino do exercicio. Essa figura ilustra
c ilzeito do debito de oxigenio.

mado por dois modos diferentes. Primeiro, parte des-
se debito resulta do use do oxigenio que ja esta arma-
zenado em diferentes partes do corpo. Por exemplo,
em condicOes normais, cerca de 0,3 litro de oxigenio
pode ser armazenado nos prOprios nuisculbs, em
combinacaO corn a mioglobina, uma substancia qui-
mica, semelhante a hemoglobina, corn a capacidade
de combinar reversivehnente corn o oxigenio. AlOm
disso, vase 1 litro: de oxigenio esta normalmente
combinado corn toda a hernoglobina do sangue e
0,5 litro esta no ar dos pulm•5es, alOm de 0,25 litro
em solucgo nos liquidos corporals. A maior parte des-
se oxigenio pode ser utilizada pelos mfiscula durante
o exercicio e, por conseguinte, deve ser reposto apOs
0 tOrmino do exercicio.
_ )Segundo, o debito de oxigenia pode ficar acumula-
do pela deplecaO dos dois sistemas do fosfageno e gli-
cogdnio-acido lactic°. Ate 2 litros de oxigenio sa-o ne
cessärios para a recuperagab de urn sistema do fosfa-
geno completamente depletado e ate 8 litros para a
recuperaca-o do sistema glicogdnio-acido lactic°.

No todo, uma .pessoa pode desenvolver urn debito
de oxigenio de ate 10 a 12 litros e esse oxigenio 6 re-
posto para o corpo por uma hora ou mais, apOs perio-
dos de exercicio exaustivo. A Fig. 39-2 mostra que
essa reposicSo ocorre em duas etapas distintas. Pri-
meiro, aquela parte do debito que na°' esta relacio-
nada ao acinnulo de acid° lactic° — chamado de debt-
. to aldctico de oxigenio — definida como a quantidade
de oxigenio necessaria para a reposicSo dos depOsitos
corporais de oxigenio, bem como para a recuperacäb
do sistema do fosfageno, 6, em geral, reposta dentro
de 2 a 3 minutos. Por outro lado, a remocgo de acid°
lactic° de todos os liquidos corporais necessita de
uma hora ou mais, de modo que o debito de oxigenio
por cicido lactico que 6, de longe, a maior proporca°
do debito total, continua a ser reposto, muito lenta-
mente, por mais de uma hora. Portanto, para aqueles
esportes que depletam o sistema metabOlico glicogd-

nio-acido lactic°, deve-se alocar periodo de uma hora
e, preferivelmente, de duas horas, entre as provas.

0 mecanismo de recuperacab do sistema glicogd-
nio-acido lactic° simplesmente, o de remover o
acid° iddfico do sangue e dos liquidos corporais. Isso
é realizado por dois modos. Primeiro, parte do acid°
lactic° é reconvertido em acid° pirfivico e, em segui-
da, diretamente metabolizado por todos os tecidos
corporais. Segundo, uma grande parte do acid° lacti-
co é convertida em glicose pelo figado, e a glicose,
por sua vez, é usada, em sua maior parte, na 'reposi-

gao dos depositos de glicogdnio muscular.
Sistema AerObico — Recuperacio a Longo Prazo;

Iniportância dos DepOsitos Musculares de Glicogé-
nio. Antes neste capitulo, discutimos a irriportin-
cia do glicogênio armazenado nos milSculos para a re-
sistacia muscular. Isso 6 verdade, pois o glicogOnio
o substrato alimentar de escolha, nab apenas para o
sistema glicog8nio-acido lactic() mas, tambem, para o
sistema aerObico oxidativo de energia. A resistencia
muscular que pode ser atingida pode' ser da ordem de
4 horas de exercicio exaustivo no atleta, que possui
uma concentragab elevada de glicogdnio muscular, ou
Vac, pouco como 1,5 hora em atletas corn teor
minim° de glicogdriio muscular.

A recuperacffo da deple* exaustiva glicogdnio
muscular rid° 6 urn processo simples, exigindo horas e
dias em lugar dos segundos ou minutos necessitados
pelos sistemas do fosfageno e glicogenio-acido lactic°.
A Fig. 39-3 representa o funcionamento desse proces-
so de recuperacab sob trdsAndiceies . diferentes: pri-

.em pessoas corn dieta de alto teor`'de' carboi-
dratos; segundo,. em pessoas corn. dieta rica em; gordu-
ras e. em prote inas; e, terceiro,. em pesso as priVadaS' de
aliment°. .Deve, ser notado ,que:ania a- dieta rica em
carboidratos, a recuperagio completa ocorreu dentro
de cerca de 2 dias; enquanto, que a.SpessoaS com dieta
rica em gorduras, e proteinas, ou corn privacab de
alhrientO, apresentaram recuperagdO muito pequena
mesmo apOs periodos de ate 5 dias. A significacao
desse estudo 6 a de que urn atleta deve participar

• de exercicios exaustivos no period° de 24 a 48 horas
que antecedam a um evento atlOtico que exija urn es-
fOrco muito intenso.

NUTRIENTES USADOS DURANTE A
ATIVIDADE MUSCULAR

Embora tenhamos enfatizado a importancia da dieta
rica em carboidratos e dos grandes depOsitos de glico,
g8nio para a atividade atl6tica maxima, isso nab signi-
fica que apenas os carboidratos s'ao utilizado -s para a
energia muscular — significa, simplesmente, que os
carboidratos sac) usados preferencialmente. Em verda-
de, os miisculos, muitas vezes, utilizam grandes, quan-
tidades de gorduras para energia, sob a forma de ad-
dos graxos e de cicido acetoacetico (ver Cap. 31), e,
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Figura 39-3. Efeito da dieta sobre a re-
posigffo do glicogbio muscular apes
exercicio prolongado. (Reproduzido de
Fox: Sports Physiology, Philadelphia,
Saunders College Publishing, 1979.)
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tambem, em grau bern menor, as proteinas, sob a for-
ma de aminoticidos. Na verdade, mesmo sob as melho-
res condicties, em provas atleticas de resistencia que
duram mais que 4 a 5 horas, os depOsitos de glicog6-
nib no: rnOsculo ficam depletados e, endo, deixam de
teryutilidade para a energizago da contrago mus-
cular. ,11elo contrario, o mdsculo .passa a depender, en-
d(); da glicose que pode ser absorvida do sangue, o
que, e.  ou da energia de. outras fontes, princi-
palmente das gorduras.

A .Fig. 39-4 mostra o uso relativo de carboidratos e
de gorduras para energia, durante exercicio exaustivo
prolongado, sob tres.condipties dietetiCas diversas: die-

:em carboidratos, dieta mista (carboidratos e
b,,Adura) .e dieta rica em gorduras. Deve ser notado
que, maior parte, da energia 6 derivada dos carboidra-
tos, durante os segundos ou minutos iniciais do exer-
cicio, 2nias, , quando ocorre a, exaustdb, de 50 a 80% de
toda . a .energia estao sendo obtidos das gorduras e nãO
dos carboidratos.

Nem Coda a energia obtida dos carboidratos é de-
rivada do , glicogenio armazenado nos miisculos. Em
muitas pessoas, quase tanto glicogenio fica armaze-
nado no figado quanto nos musculos, e esse glicog6-
nio pode ser liberado para o sangue, sob forma de gli-
cose e, em seguida, captado pelos mfisculos como
uma fonte de energia. Alem disso, as solucties de gli-
cose, ministradas a urn atleta como bebida durante o
decurso de uma prova atl6tica (em uma concentragb
Otima .de 2 a 2,5%) pode fornecer de 30 a 40% da
energia necessaria durante essa prova.

Em resumo, endo, se existem disponiveis o gli-
cogenio muscular e a glicose sangillnea, eles do os nu-
trientes de escoiha para a atividade muscular intensa.
Entretanto, mesmo assim, para urn verdadeiro teste
de resist6ncia, pode-se esperar a gordura fornecer mais
de 50% da energia necessaria, apOs as 3 a 4 primeiras

EFEITO DO TREINAMENTO ATL gTICO SOBRE
OS MUSCULOS E SOBRE 0 DESEMPENHO
ATLETICO -

Importfincia do Treinamento de Resisténcia. Urn
dos principios norteadores bisicos do desenvolvimen-
to muscular durante o treinatnento atlelico é o se.
guinte: os mfisculos que funcionam livres do.efeito de
qualquer carp, mesmo se s'ao exercitados por horas
a fio, pouco aumentam sua force. No outro extremo,
os "mtisculos que contraem corn sua forca maxima ou
corn for-9a muito prOxima a ela, irao desenvolver for-
ce de modo muito thpido, mesmo se as contracaes
sfib realizadas poucas vezes a cada dia. Usando esse
principio, os experimentos sobre o desenvolvimen-

Duragdo do exercicio

Figura 39-4. Efeito da duragao do exercicio, bem como do
tipo de dieta sobre as porcentagens relativas de carboidrato
e de gordura usado para energia pelos rmisculos. (Baseado
parcialmente em dados de Fox: Sports Physiology, Philadel-
phia, Saunders College Publishing, 1979.)
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Figura 39-5. Efeito aproximado do treinamento por exercf-
cios resistivos optimizantes sabre o aumento da forga mus-
cular, durante period() de treinamento de 10 semanas.

to muscular tern mostrado que grupo de seis con-
tragOes maximais ou quase-maximais, realizadas em
tress conjuntos distintos em tress dias de cada semana
produzem urn efeito proximo ao Othno no disenvol-
vimento da forca muscular, sem causar a fadiga mus-
cular crOnica. A curia superior da Fig. 39-5 apresenta
a porcentagem aproximada de aumento na forca que
pode ser conseguido por uma pessoa que nunca foi
treinada, ao mar esse progrania de treinamento resis-
tivo otimizante, mostrando que a for-9a muscular au-
menta de cerci de 30% durante as primeiras 6 a 8 se-
manas, mas atinge um plat() apes esse tempo. Junta-
mente corn esse aumento da forga, ocorre aumento
aproximadamente igual da massa muscular, o que cor-
responds hipertrofia muscular.

Hipertrofia Muscular. As dimensties basicas dos
musculos de uma pessoa sa-o determinadas, printipal-
mente, por fatores hereditarios a que se sobrepOe o
teor de secreca-o de testosterona que, no sexo rnasculi-
no, produz musculos consideravelmente maiores que
os do sexo feminino. Entretanto, com treinamento,
os musculos podem ser hipertrofiados por mais de 30
a 60% adicionais. A major parte dessa hipertrofia 6.o
resultado do aumento do diametro das fibras mus-
culares, mas isso na-o é a verdade completa, visto que
as fibras musculares muito grossas podem se romper
ao longo de seu comprimento para formar fibras intei-
rarnente novas, do que .resulta um aumento do dime-
ro de fibras musculares.

As alteragaes que ocorrem no interior das prOprias
fibras musculares hipertrofiadas incluem (1) nitmero
aumentado de miofibrilas, que é proporcional ao grau
de hipertrofia; (2) mimero e tamanho aumentados das
mitocOndrias; (3) aumento de ate 25 a 40% nos corn-
ponentes do sistema metabOlico do fosfageno, inclusi-
ve o ATP e a fosfocreatina; (4) aumento de ate
100% no glicogenio armazenado; e (5) aumento de
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ras). Alem disso, as enzimas necessarias para o meta-
bolismo oxidativo ficam aumentadas, o que aumenta
a capacidade maxima de oxidagab, bem como a efi-
ciencia do sistema metabOlico oxidativo, em ate 45%.

FIBRAS MUSCULARES RAPIDAS E LENTAS

No ser humano, todos os musculos possum porcen-
tagens variaveis de fibras rapidas-e de fibras, lentas,'
Por exemplo, o musculo gastrocnemio (os dois mi4s-
culos gemeos, da barriga da perna):possui major nil-
mero de fibras rapidas, o que the di a capacidade de
uma contrago rapida e de grande forca, que e o tipo
de contraca-o usado nas provas de Salto. Por outro
lado, o mfisculo solear (tambem da barriga da Perna)
possui uma maior prepondethncia de

.

fibras lentas e,
por conseguinte, é considerado como o mfisculo
zado em maior grau nas atividades musculares prolon-
gadas da perna..

As diferengas bäsiCas entre as fibras musculares r4-
pidas e lentas s;a7o as seguintes:

1. As fibras rapidas possuem diametrO duas vezes
major.

2. As enzimas que promovem a liberacão".rapida
energia pelos sistemas do fosfageno e glicogdnio-
acid° ,lactico Sao duas a tress vezes mais ativas nas
fibras rapidas do que nas fibras que faz
corn que a potênCia - akima que pode ser alcanca-
da por essas fibras rapidas seja ate o dobro do que

atingido pelas fibras lentas.
3. As fibras lentas organizadas, principalmente

para a resistacia, em especial, para a geracaO de
energia aerObica. Possuem muito mais mittictur
drias do que as fibras rapidas..Alem disso,-corit6M
quantidade• muito maior de mioglobina, uma pro=

teina sernelhante a hemoglobina que combina corn
0 oxigénio no interior da fibra muscular; e, ate
mesmo mais importante, a mioglobina aumenta
difusab de OxigOnio pelo interior de toda a fibra
muscular, pela cessao do oxigenio entre as suaS
möleculas prOximas. Tambem, as enzimas do sis-
tema metabOlico aerobico sae muito mais ativag
nas fibras lentas do que nas fibras rapidas.

4, 0 nimero de capilares, em relagab a massa das fi-
bras, a major na vizinhanca dasfibras lentas do que
na das fibras rapidas.

Em resumo, as fibras rapidas podem produzir gran-
des quantidades de potencia, durante periodos curtos
de tempo, enquanto que, por outro lado, as fibras len,
tas ddo a resistencia, produzindo uma contracio
forte, durante tempo prolongado.

Diferencas Hereditarias Quanto a Proporgdo de Fi-
bras Rapidas e Fibras Lentas, em Atletas.  Algumas
pessoas possuem mimero bastante maior de fibras ra-
pidas que de fibras lentas; isso, obviamente, poderia
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Figura 39-6. Efeito do exercicio sobre o consumo de oxige-
nio e sobre a ventilagNo pulmonar. (De Gray: Pulmonary
Ventilation and Its Physiological Regulation. Springfield,
Ill., Charles C Thomas.)

Assim, a capacidade_respititOria maxima é cerca
de 50% maior do que a ventilaca-o pulmonar efetiva
que ocorre durante o exercicio maxima Isso, obvia-,
mente, representa um elemento de seguranca para o
atleta, dando-lhe uma ventilacâb extra que pode ser
utilizada em condicties tais como (1) o exercicio nas
altitudes elevadas, (2) exercicio em ambientes muito
aquecidos e (3) anormaidades do sistema . respira,
tOrio.

0 ponto importante dis,sc1/46 que o sistema respua-
tOrio nab e, nonnalmente, o maior fator de limitacio
para o transporte de codgenio para os mitsculos, du-
tante o metabolismo muscular aerObico maxim°. Ve-
remos, pouco adiante, que a capacidade de bombea-
mento do cOracffo é fator muito mais limitante.

Efeito do Treinamento sobre o M32 Max. 0 sim
bolo que define o consumo de oxigenio durante o me-
tabolismo aerobico maxim° a Vo 2 Max. A Fig, 39-7
mostra o efeito progressivo do treinamento atlético
sobre o Vo 2 Max medido em grupo de sujeitos, corn
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dos diversos individuos. Infelizmente, o treinamento
atletico ainda rfao conseguiu modificar as proporcOes
reativas de fibras rapidas e de fibras lentas, por mais
que um atleta pretenda desenvolver urn tipo deter-
minado de atividade atletica em detrimento de outra.
Na verdade, isso é um aspecto da heranca genetica
que ajuda a determinar qual a area da atividade at16-
tica a  que estard mais adequada para cada pessoa;
algumas pessoas sab corredoras de maratona desde seu
naschnento; outras corredoras de distâncias CUP

tas ou saltadoras. Por exemplo, os valores que
apresentados a seguir sa° as porcentagens medidas de
fibras musculares rapidas e lentas no mitsculo qua-
driceps de tipos diferentes de atletas:

Fibras Rdpidas Fibras Lentas

iTedores de maratona 18 82
Nadadores 26 74
Atleta masculino medio 55 45
Halterofilistas 55 45
Corredores (curta distincia) 63 37
Saltadores 63 37•

RESPIRAgÃO NO EXERCItIO

Embora a capacidade respiratoria tenha importfincia
relativamente pequena para os tipos de atividade atle-
tica de pequena durac-go critica para urn desem-
penho maxima nas provas atleticas de resistencia.
Vanos analisar quo importante 6:

Consumo de Oxigénio e Ventilacao Pulmonar no
Exercicio. 0 consumo normal de oxigênio para um

ulto jovem do sexo masculino em repouso da or-
em de 250 ml por minuto. No entanto, sob condi-
cOes maximais, esse consumo pode ser aumentado
para os seguinteS niveis medios aproxhnados:

Atleta nffo-treinado medio (masculino) 3.600 ml/minuto
Atleta treinado medio (masculino) 4.000 ml/minuto
Corredor de maratona (masculirio) 5.100 ml/minUto

A Fig. 39-6 representa a relaca° entre o consumo
de oxigdnio medido para mtensidades diferentes de
exercicio e a ventilacab pulmonar total. Essa figura
torna claro que, como seria esperado, existe uma rela-
go linear. Em numeros redondos, tanto o consumo
de oxigdnio como a ventilacffo pulmonar total aumen-
tam cerca de 20 vezes, entre a condicd° de repouso
completo e a intensidade maxima do exercicio.

Unites da Ventilacao Puhnonar. Qual e a inten-
sidade do estresse que impomos ao nosso sistema res-
piratOrio durante o exercicio? Isso pode ser respondi-
do pela seguinte comparacdo para uma pessoa nor-
mal do sexo masculino:

Ventilagdo pulmonar no exercicio
maxim° 100-110 litros/min

1 • ■-■ I • .

Figura 39-7. Aumento do 11 .
02 Max durante periodo de trei-

namento atletico durando de 7 a 13 semanas. (Reimpresso de
Fox: Sports Physiology. Philadelphia, Saunders College _ _ 



Nio-atleta (em repouso)
Ndo-atleta (durante exercicio maxlmo)

1Patinadores de gelo (durante exercicio
maximo)

Nadadores (durante exercicio maximo)
Remadores (durante exercicio maximo)

23 Ml/min
48 ml/min

64 ml/min
71 ml/min
80 ml/min

0 fato mais gritante que ressalta desses resultados
o aumento de quase tres vezes da capacidade de di-

fug° entre o estado de repouso e o de exercicio ma- .
xim°. Isso resulta do fato de que o fluxo sangiiineo
por muitos dos capilares pulmonares é muito lento ou
ate mesmo, quase interrompido, no estado de repou-
so, enquanto que, no exercicio; o fluxo sangiiineo au-
mentado pelos pulmOes faz corn que todos os capila-
res sejam perfundidos em seu valor maximo, o que
cria uma area de superficie muito maior para a difu-
sao do oxigenio para o sangue capilar pulmonar.

Tambem é claro que dos valores acima os atletas
que necessitam de maiores quantidades de oxigenio
por minuto possuem capacidades de difusao mais ele-
vadas. Seth que isso é causado por pessoas portadoras
de capacidades de difusao naturalmente maiores esco-
lherem esses tipos de esporte ou por que os progra-
mas de treinamento aumentam a capacidade de difu-
sao? A resposta a isso nab é conhecida, mas acredita-
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inicio antes do treinamento e durante a execueao de
um programa de treinamento durante 7 a 13 semanas.
Nesse estudo, é surpreendente que o V02 Max so
tenha aumentado 10%. Ainda mais, a freqiiencia do
treinamento, seja de duas, seja de cinco vezes por
mana, pouco modificou o aumento do t 2 Max. Con-
tudo como ja foi destacado acima, o Vo l Max. de cor-
redores de maratona é cerca de 45% maior que o da
pessoa nao treinada. Parte desse Vol Max é de deter-
minaeab genetica; isto é, sao aquelas pessoas que pos-
suem as maiores dimensOes tothcicas e os müsculos
respiratOrios mais fortes que decidem ser côrredores
de maratona. Por outro lado, é tambem muito prova-
vel que o treinamento rnuito prolongado do corre-
dor de maratona possa aumentar o %

2 
Max por valo-

res consideravelmente maiores do que os 10% que
tern sido registrados nos experimentos de curta dura-
cab, como o representado na Fig. 39-7.

Capacidade de Difusab de 02 de Atletas. A ca-
pacidade de difusao do 02 é uma medida da veloci-
dade (ou interfsidade) corn que o oxigenio podd- di-
fundir dos alveolos para o sangue: E expressa em ter-
mos de mililitros de oxigenio que info difundir para
cada mm de merc6rio de diferenca entre a pressilo
partial do oxigenio alveolar e a pressdo do oxigenio
no sangue pulmonar. Isto é, se a pressab partial do
oxigenio nos alveolos for de 91 mm Hg, .enquanto a
preSsao no sangue é de 90 mm Hg, a quantidade de
oxigenio que difundir atraves da membrana respiratO-
ria a cada minuto sera a capacidade de difusao. Os va-
lorés seguintes sab valores medidos para diferentes
capacidades de difusao:

se que o treinamento desempenha algum papel nesse
processo, em particular para os tipos de treinamento
por resistencia.

Gases Sangiiineos Durante o Exercfcio. Devido
ao grande uso de oxigenio durante o exercicio, po-
der-se-ia esperar que a pressab do oxigenio no sangue
arterial ficasse muito diminuida, enquanto que a pres-
sab do gas OarbOnico no sangue venoso. ficasse muito
acima do normal. Contudo, isso nao acontece. Esses
dois valores permanecem prO3dmos do normal, • ilus-
trando a extrema capacidade do sistema respfratOrio
de prover uma aeraeab muito adequada do •Sangue,
mesmo no exercicio intenio. Isso ilustra um . outro
ponto muito importante. Os gases respiratOrios nab
precisam ficar anormais para que a respiragao Pique
estimulada, durante o exercicio. Pelo cOntrario, a reS,
piracab a estimulada, principalrnente, por mecanis
mos neurogénicos. Parte dessa :estimulack result& da
estimulagao direta do centro respiratOriu pelos mes,
mos sinais nervosos que sao transmitidos, do cerebra,
para os mUsculos Para; exetucâb do exercicio. Uma
outra parte ó considerada como sendo resultado . de
naffs sensoriais transmitidos para o centro respiratOrio,
a partir dos musculos em contraeao e das articulagOes,
em movimento. Toda essa estimulacao nervosa.dares.-
piraeao é, em condieOes normals, suficiente para pr6‘,
ver o aumento quase exato da ventilacao pulmonar
para manter os gases respiratorios Sangiiineos — o
gni° e o gas carbOnico — quase normals.

WOO do Fumo solar a YeutIlacao Pulmonar no
Exereicio. E (rase c0Mtun a de que o fumo faz corn,
que urn atleta perca seu ,"fOlego". Esse 6 urn fato Mui,
to verdadeiro, por varias razOes. Primeiro, urn efeito
da nicotina e o de causar constricab dos bronquiolos
terminals dos pulmOes, o que aumenta a resisrencia
fluxo de ar tanto para dentro como para fora dos p.u.1-
rnOes. Segundo, os efeitos irritativos da fumaea pro-
duzem seOrecao aumentada na arvore brOnquica, bem
como edema dos revestimentos epiteliais; Terceiro, a
nicotina paralisa os cilios nas superficies das celulas
epiteliais respiratorias que, nas condieOes normais, ba-
tern de modo continuo para remover os liquidos em
excesso e as particulas estranhas. Como resultado,
ocorre acfimulo de muitos detritos nas viak respira-
tOrias o que agrava a dificuldade de respfrar. Toman-
do o conjunto desses fatores em considericio,omesmo
o fumante muito moderado sentith dificuldade de res-
pirar durante o exercicio maximo e seu nivel de
desempenho ficard, obviamente, prejudicado.

Os efeitos do uso cr6nico do fumo sac) muito mais
graves, pois, praticamente, nab existe nenhum fuman-
te °rOnico que nab desenvolva enfisema de gravidade
variavel. Nessa doenea, pode ocorrer o seguinte:
(1) bronquite crOnica, (2) obstrucab de muitos dos
bronquiolos .terminais, e (3) destruieao de muitas das
paredes alveolares. No enfisema grave, ate quatro
quintos da membrana respiratOria podem ser destrui-
dos; entao, ate mesmo o exercicio mais leve pode cau-
sar insuficiência respiratOria. Na verdade, muitos des-
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ses pacientes nab conseguem realizar sequer o simples
feito atletico de andar ao longo de uma sala, sem fi-
car ofegante. Esse e o protocolo acusatorio para o
fumo.

SISTEMA CARDIOVASCULAR NO
EXERCICIO

Fluxo Sangiiineo Muscular. 0 denominador fi-
nal comum da funcao cardiovascular no exercicio e o
de fomecer oxigenio e outros nutrientes para os
oulos. Pam esse fim, o fluxo sangiiineo muscular au-
menta drasticamente durante o exercicio. A Fig. 39-8
apresenta um registro do fluxo sangilineo muscular
nos rnfisculos da barriga da perna de uma pessoa, por
period° de 6 minutos, sob estimulacao intermitente
forte. Deve ser notado o grande aumento de fluxo 

—c I. de 13 vezes — mas tambem deve ser notado o
dectescimo do fluxo durante cada contracao mus-
cular. Dois pontos devem ser ressaltados desse estu-
do: (1) o processo contratil por si mesmo reduz, tern-
porariarnente, o fluxo sangtiineo muscular, pelo fato
de o mfisculo em contracao comprimir os vasos san-
giiineos intramusculares; por conseguinte, contracties
tOnicas fortes podem provocar a fadiga muscular rapi-
da, devido a falta de fornecimento suficiente de oxi-
genio e de nutrientes durante a contracao continua.
(2) o fluxo sangtiineo para os mirsculos durante o
exercicio pode aumentar de modo muito acentuado. A
comparacao seguinte demonstra o aumento maxim
do fluxo sangiiineo que pode ocorrer em atleta bem
treinado:

Fluxo sangiiineo em repouso 3,6 ml por 100 g de
mlisculo/min

F' sangilineo, durante exercicio
90,0 ml por 100 g de

mUsculo/min

Minutos

Figura 39-8. Efeito do exercicio muscular sobre o fluxo san-
giiineo na barriga da perna durante contragOes ritmicas for-
tes. 0 fluxo sangilineo ficou muito diminuido durante as
contragOes, em comparac g

o com o dos intervalos entre as
contracijes. (De Barcroft e Dornhorst: Physiol., 109: 4-2,
1949.)

Dessa forma, o fluxo sangiiineo muscular pode au-
mentar ate urn maxim° de 25 vezes durante o exerci-
cio mais extenuante. Cerca da metade desse aumento
de fluxo resulta da vasodilatacao intramuscular, deter-
minada pelos efeitos diretos do metabolismo mus-
cular aumentado, como foi explicado nos Caps. 17 e
18. A outra metade resulta de fatores mirltiplos, dos
quais o mais importante é, provavelmente, o aumento
moderado da pressao arterial que ocorre no exerci-
cio, em geral, em tomo de 30%. Esse aumento da
pressao nao apenas forca mais sangue a passar pelos
vasos sangiiineos como tambem distende as paredes
das arteriolas, o que diminui ainda mais a resistência
vascular. Por conseguinte, urn aumento de 30% da
pressao sangilinea pode, muitas vezes, dobrar o fluxo
sangiiineo — em adicao ao grande aumento de fluxo
que, ja foi causado pela vasodilatacao metabOlica.

Produio de Trabalho, Consumo de Oxigênio e
Debit° Cardfaco Durante o Exercicio. A Fig. 39-9
mostra as inter-relacOes entre a producao de trabalho,
o consumo de oxigenio e debit° cardiaco durante
o exercicio. IsTao é surpreendente que todos sejam di-
retamente relacionados entre si, como é demonstrado
pelas funcOes lineares, visto que a producao de traba-
lho muscular aumenta o consumo de oxigenio e este,
por sua vez, dilata os vasos sangiiineos musculares, o
que aumenta o retomo venoso e o debit° cardiac°.
Valores tipicos para o. dêbito cardiac°, para diversas
intensidades de exercicio, Sao os seguintes:

Jovem adulto (sexo masculino) medio,
em repouso 5,5 litros/min

Debit° mbdmo, durante exercicio em
pessoa nffo-treinada (sexo masculino) 23 litros/min

Debit° maxim°, durante exercicio, em
corredor de maratona (sexo masculino) 30 litros/min

Dessa forma, a pessoa normal nao-treinada pode
aumentar seu debit° cardia .co ate cerca de pouco mais
de quatro vezes, enquanto o atleta bent treinado pode
aumentar seu debit° de cerca de seis vezes. Corredo-
res de maratona tern sido medidos corn debitos car-
diacos da ordem de 35 a 40 litros/min.

Efeito do Treinamento sobre a Hipertrofia e o De-
bit() Cardfacos. Pelos dados acima, fica claro que os

• corredores de maratona podem atingir debitos cardia-
cos maximos cerca de 40% maiores do que Os que po-
dem ser atingidos pela pessoa nao-treinada. Isso resulta
do fato de que as camaras cardiacas dos corredores de
maratona aumentam de cerca de 40% e, junto corn
esse aumento do volume das cdmaras, a massa cardia-
ca aumenta, tambem, de 40% ou mais. Portanto, nab
apenas os mirsculos esqueleticos como tambem o co-
rack) apresenta hipertrofia durante o treinamento
atletico. Contudo, o aumento do coracao e de sua
capacidade de bombeamento s6 ocorrem nos tipos de
treinamento atletico de resistência, nao acontecendo
nos tipos de surtos de atividade.

Muito embora o corn -do do corredor de maratona
seja consideravelmente maior do que o de uma pessoa
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Figura 39-9. Rein
-
do entre o debito card Taco e a produ-

c5o de trabalho (linha cheia) e entre o consumo de wd-
genio e a producffo de trabalho (linha tracejada) durante
intensidades diversas de exercicio. (De Guyton, Jones e
Coleman: Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its
Regulation, Philadelphia, W. B. Saunders, 1973.).

normal, seu debito cardiac° em repouso é quase que
exatamente o mesmo que de uma pessoa normal. En-

- tretanto, esse debito cardiaco normal é atingido por
urn grande debit() sistOlico, associado a uma freqaen-
cia cardiaca diminuida. Comparacties entre uma pes-
soa nao-treinada e o corredor de maratona dab os se-
guintes valores:

Debit° SistOlico Freqiiencia

Repouso• 75 ml 75/min
nffo-treinado 105 ml 50/min
treinado

Maximo:
•ndo-treinado 1101n1 195/min
treinado 162 ml 185 /min

Assim, a eficacia do b.ombeamento cardiac° de
cada batimento 6 40 a 50% maior no atleta muito
treinado do que na pessoa na-o-treinada, Inas, em re-
pouso, ocorre uma redugo correspondente da fre-
qiiencia cardiaca.

Papel do Debito Cardiaco e da Freqiiéncia para o
Aliment° do Debit° Cardiaco. A Fig. 39-10 mostra
as variacOes aproximadas que ocorrem no debit() sis-
tOlico e na freqaencia cardiaca, conforme o debito
cardiac° passa de seu valor normal de repouso de 5,5
litros/min para os 30 litros/min do corredor de mara-
tona. 0 debito sistOlico aumenta de 105 ml para
162 ml, o que represents aumento da ordem de 50%,
enquanto a freqaencia cardiaca aumenta de 50 para
185 batimentos por minuto, o que é aumento de
de 270%. Por conseguinte, o aumento da freqiiência
cardiaca é responsavel por parte maior do aumento
do debito cardiac° do .que o debito sistOlico, durante
o exercicio muito intenso. 0 debito sistOlico atinge
seu valor maxim° em ponto onde o debito cardiac°
apenas atingiu a metade de seu valor maxim°. Qual-
quer aumento do debito cardiac° acima desse valor so
pode ocorrer por aumento da freqii6ncia cardiaca.

Relacao do Desempenho Cardiaco corn o Vo2
Max. Durante o exercicio maximal, tanto a fre-
qUencia cardiaca como o debito sistOlico ficam au-
mentados ate 95% de seus valores maximos. Como o
debito cardiac° e o nroduto do debito sistOlico vezes
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a freqii6ncia cardiaca, verifica-se que o debito cardia-
co 6 de cerca de 90% do maxim° que a pessoa pode
atingir. Isso contrasta corn os 65% do maxim°, para a
ventilachb puhnonar. Portanto, pode ser facilittente
visto que o sistema _cardiovascular 6, normalmente,.
muito maislimitante para o Vo l Max dO que sistema
respiratOrio. Por essa razab, frequentemente a dito
que o desemperiho que pode ser conseguido pelo COI.- •
redor de rnaratona . 6 dependente, em sua'maior parte,
de seu corac -ao, pois ele e o elo mais limitante no prO-
cesso de transporte de oxigenio em quantidades add-
quadas para os musculos que estai se exercitindo.
Portanto, a vantagem de 40% de debito cardiaco m4-
ximo que o corredor de Inaratona apresenta sobre,
pessoa media do seXO inas '62ino e n'ab-treinada e, pro-
vavelmen

t

e, o maior beneficio fisiologico do progra
ma de treinamento de urn corredor de maratona.

Efeito da Doenca Cardiaca e do Envellieciment°
sobre o Desempenho Atletico. Devido a limitac.db
critica que o sistema cardiovascular impifie sobre

.desempenho maximal dos atletas de resistOncia, po-
de-se compreender, facilniente, que a doenca cardia-
ca de qualquer tipo, desde que reduza o debito car-
diaco maximo, produzira decrescimo quase que ex&
tamente correspondente na potencia muscular que
pode ser atingida. Portanto, uma pessoa corn insu-
fici8ncia cardiaca congestiva, muitas vezes, tern difi-
culdade de conseguir a potência cardiaca necessaria a
se levantar .da cama e; muito menos, para atravessar,
andandd, seu quarto.

Os debitos cardiacos maximos das pessoas idosas
tambem sa-o muito reduzidos — ate decrescimos da or-
dem de 50% tern sido medidos entre a adolescância e
a idade de oitenta anos. De novo, verifica-se que a po-
téncia muscular maxima que pode ser atingida mos
trase muito diminuida.

TEMPERATURA CORPORAL
EXERCI-CIO

Quase toda a energia liberada pelo metabolismo in-
terno dos nurrientes é_ eventualmente. convertida em
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Figur- Valores aproximados para o debito sistOlico e
pan 2reqiiencia cardfaca para diferentes valores do debito

faco em corredor de maratona.

valor corporal. Isso tambena se aplica a energia que
produz a contracdo muscular, pelas seguintes razOes.,Primeixo, a eficiencia maxima para a comers-do da
energia dos nutrientes em trabalho muscular, mesmo
;Gib asnielhores condigOes, 6, apenas, de 20 a 25%; o
restante da energia dos nutrientes a convertido em
valor, durante o curso das reacOes quimicas intracelu-
rares. Segundo, quase toda a energia que entra na pro-
liicao do trabalho muscular ainda e convertida em ca-
LOr corporal, visto que quase toda essa energia, exceto
ama parte mnito pequena, a usada para (1) vencer a
:esistencia oposta pela viscosidade ao . movimento dos
;Weillos e das articulagOes, (2) sobrepor-se ao atrito
AO ;jape que flui pelos vasos sanguineos e (3) ()taros
.T: feitos"similares — todos convertendo a energia con-
tatil do mascul0 em valor.

Agora, levando-se em conta que o consumo de
3xigenio pelo corpo pode aumentar ate de 20 a 25
3ezês no atleta bem treinado e que a quantidade de
calor liberada no corpo e diretamente proporcional ao
3onsumo de oxigénio (como foi discutido no Cap. 33),
pode-se, facilmente, compreender que quantidades
:niensas de calor sab injetadas nos tecidos internos do

durante provas atleticas de resistencia.
Mas, se for acoplada essa grande intensidade do

flux0 de calor no corpo com urn dia muito quente e
amid°, de modo que o mecanismo da sudorese n'So
;eja capaz de eliminar esse calor, o atleta pode, corn
nuita facilidade, sofrer acidente intoleravel e muitas
vezes letal, a intermacifo.

Iritermacao. Durante as provas atleticas de resis-
:encia, mesmo as realizadas sob condiccies ambientais
lcgrnais, a temperatura corporal, muitas vezes, au-
nenta de seu valor normal de 37°C ate 40°C (98,6°F
i 102-103°F). Mas, sob condiccies muito quentes e
muito amidas, ou quando ocorre urn excesso

cractirinPnfac afleticas_ a temperatura cor-

poral pode, corn muita facilidade, atingir valores da
ordem de 4142°C (106-108°F). Nesse nivel, a pro-
pria 'temperatura elevada torna-se destrutiva para as
caulas dos tecidos, em especial, destrutiva para as ce- •
lulas cerebrais. Quando isso ocorre, comecam a apa-
recer maltiplos sintomas, que incluem:

1. Fraqueza extrema
2. Ex aust 5-0
3. Cefaleia
4. Tonteira
5. Nausea
6. Sudorese muito intensa
7. Confusffo mental
8. Marcha trOpega
9. Colapso

10. Inconsciencia

Esse complexo constitui a "intermacdo" e, caso na°
seja imediatamente tratado, pode causar a morte. Na
verdade, mesmo quando a pessoa tenha interrompido
o exercicio, a temperatura nao baixa, corn facilidade,
sem tratamento. Uma das razdes para isso é a de que;
nessas temperaturas elevadas, .0 prOprio sistema re-
gulador da temperatura, muitas vezes, para de funcio-
nar. Uma segunda razdo é a de que a temperatura
elevada, em termos aproximados, dobra as velocida-
des (ou intensidades) de todas as reacties quimicas
intracelulares, o que libera ainda mais calor.

0 tratamento da interrnago4g.de reduzir a tern-
peratura corporal tao rapidamente quanto for possi-
vel. O modo =is pratico de se conseguir isso e o de
remover toda a roupa, fazer chegar urn jato de agua
aspergindo toda a superficie do corpo, ou corn espon-
ja molhada, umedecer todo o corpo e dirigir sabre o
corpo o jato de ar de urn ventilador potente. Expe-
rimentos tern dernonstrado que esses procedimentos
sac) eficazes no abaixamento da temperatura corpo-
ral corn tanta rapidez como qualquer outro metodo
que já tenha sido testado, embora alguns clinicos pre-
firam a imersato total do corpo em agua gelada, con-
tendo masse de gelo picado, caso isso seja dispo-
nivel.

LIQUIDOS E SAL.CORPORALS
NO EXERCICIO

Perdas de peso da ordem de 2,5 a 5,0 kg (5 a 10 li-
bras) ja foram registradas em atletas, em periodos de
uma hors, durante a realizac -So de provas atleticas de
resistencia, sob condicOes quentes e innidas. Em
essencia, quase que toda essa perda corporal resulta
de perda de suor. A perda de suor suficiente para pro-
vocar perda de peso corporal da ordem de 3% pode,
de modo significativo, diminuir o desempenho de
uma , pessoa e uma perda rapida do peso, da ordem de
5 a 10% por esse meio pode ser muito perigosa, pro-
vocando cdibras musculares, nausea e outros efeitos. ■
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Portanto, d importante a reposigo de liquido tab
logo seja perdido.

Reposicab de Sal e de Potassio. 0 suor contem
grande quantidade de sal, razab pela qual tern. sido,
ha muito tempo, afirmado que todos os atletas deve-
riam tomar comprimidos de sal quando realizassem
exercicios em dias quentes e inidos. Infelizmente,
o uso desmesurado dos comprimidos de sal tern cau-
sado mais mal do que bem. Ainda mais, caso o atleta
fique aclimatado ao calor pelo aumento progressivo
da exposicab atletica durante o period° de 1 a 2 se-
manas, ao inves de executar tarefas atleticas maxi-
mas desde o primeiro dia, as glariclulas sudoriparas
tambem ficado aclimatadas, de modo que a quanti-
dade de sal que é perdida pelo suor joassa a ser ape-
nas uma pequena fracab daquela que era perdida an-
tes da aclimatacab. Essa aclimatacab das gldndulas su-
doriparas resulta, .em sua maior parte, da, secrecab

)aumentada de aldosterona pelo cortex supra-renal.
Essa aldosterona, por sua vez, exerce efeito direto
sobre as glandulas sudoriparas para aumentar a
reabsorcAb de cloreto de sOdio do suor, antes que che-
gue a superficie da pele. Uma vez o atleta estando
aclimatado, apenas em condiceies excepcionais é que
é necessaria a administracab de quantidades suple-
mentares de sOdio, durante as provas atleticas.

Por outro lado, a experiencia recente das forcas
armadas que foram subitamente submetidas a exer-
cicios pesados no deserto demonstrou um outro pro-
blema eletrolitico — o' probleMa da perda de potas-
sio. Resulta, em parte, do fato de que a secrecab au-
mentada de aldosterona durante a adimatack• ao
calor .aurnenta a perda de potassio pela urina, bem
como aumento do teor de potassio no suor. Como
conseqiiencia .desses novos dados, algumas das mais
novas solucOes suplementares para uso de atletas es-

} tab comecando a conter quantidades devidamente
proporcionadas de potassio, em sua maior parte ., sob.
a forma de sucos de frutas.

MEDICAMENTOS E ATLETAS

Sem discutir em profundidade este item, vamos enu-
merar alguns dos efeitos medicamentosos sobre o de-
sempenho atletico.

Primeiro, cafeina pode melhorar o "desempenho
atletico. Em urn experimento, corn urn corredor de
maratona, seu tempo foi reduzido por 7% pelo uso
cuidadoso da cafeina, ingerida em doses comparaveis
as presentes em uma xlcara de café.

Segundo, o uso de honnOnios sexuais masculinos
para aumento da forca muscular, provavelmente,
pode aumentar o desempenho atletico sob determina-
das circunstâncias, embora experimentos controlados
tenham dado resultados inconclusivos. Infelizmente,
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alguns dos preparados sinteticos de testosterona po-
dem provocar a lesab hepatica e, nas pessoas do sexo
masculino, qualquer tipo de preparado corn horm6-
nio sexual masculino pode provocar decrescimo da
fungao testicular, incluindo produca:o diminuida de
espermatozOides e do hormOnio natural, a testostero-
na. Nas pessoas do sexo feminino, efeitos ainda mais
danosos podem ocorrer, visto que nab esti natural-
mente adaptada ao hormOnio sexual masculino.

Outras substancias, como as anfetaminas e a co-
caina, tern sido imputadas como capazes de inelho-
rar o desempenho atletico. Contudo, é igualmente
verdade que o uso exagerado dessas substancias pode
levar a deterioracgo desse mesmo desempenho atleti-
co. Ainda mais, experimentos controlados nab com-
provaram o valor dessas substancias. E sabido que al-
guns atletas ja morreram durante o desempenho atle-
tico devido as interacOes entre esses compostos e a
norepinefrina .e a epinefrina liberadas pelo sistema
nervoso simpatico durante o exercicio. Uma das
causas de morte, nessas condic6es, e a hiperexcital*
lidade cardiaca, o que pode causar a fibrila.cSo ventri-
cUlar, letal em poucos segundos.

TEMAS PARA ESTUDO

. Discuta as diferengas entre os atletas dos sexes feminino
e masculino.
Qual 6 a relagab entre .. .14m da seegao reta de urn'nuis-
QUi.O . e a fOrga muscular? .
.Em que a potencia muscular difere da forga muscular?
Caracterize:os tres sistemas metabOlicos mais importan-
tes . parao suprimento de energia.aci mtisculo.
Explique 0 mecanismo para a recuperagao de cada urn:
dos tress sistemas metabOlicos enumerados no quesito an-
terior, apes terem sido depletados..
Como 6 que os diferentes. nutrientes contribuem para a
energia muscular durante as provas atleticas de "resis-
facia? .
Explique os principios do desenvolvimento muscular e
as alterag,Oes apresentadas pelas fibras musculares, . du-
rante a hipertrofia muscular.
Quais sago as diferengas entre as fibras musculares rapi-

' das e lentas?
De quanta, aproximadamente,' pode ser aumentado o
consumo. de oxigenio;em relagio a seu valor de repouso,'
pOr.pessoas sem . treinamento e treinadas?
Quais sao os efeitos do exercfcio maximal sobre o teor.
sangilineo . de Oxigenio e de gas carbOnico? Qual e a cau-
sa desses efeitos?
QUanto a que pode aumentar o fluxo sangiiineo mus-
cular durante o exercfcio maxim)? Quais as causas des-
se aumento?
Explique as relaceies entre proclugao de trabalho, consu-
mo de oxigénio e debit° cardiac° durante o exercfcio.
'Quais sao as relagOes dos desempenhos respiratOrio e
cardiovascular sobre o V02 Max?
Discuta os riscos da temperatura•cOrporal excessivamen-
te aumentadas durante o exercfcio.
Discuta os problemas das perdas de liquid° e de eletrO-
litos durante o exercfcio. Discuta sua reposigao.



544 FISIOLOGIA DO ESPORTE

REFERENCIAS

Appenzeller, O., and Atkinson, R. (eds.): Health Aspects
of Endurance Training. New York, S. Karger, 1978.

Apple, D.F., Jr., and Cantwell, J.D.: Medicine for Sport.
Chicago, Year Book Medical Publishers, 1979.

Baer, H.P., and Drummond, G.I. (eds.): Physiological
and Regulatory Functions of Adenosine and Ade-
nine. Nucleotides. New York, Raven Press, 1979.

Basmajian, J.V.: Muscles Alive; Their Functions Re-
vealed by . Electromyography. Baltimore, Williams
& Wilkins, 1978.

Bevegard, BS., and Shepherd, J.T.: Regulation of the
circulation during exercise in man. Physiol. Rev.,
47:178; 1967.

Clarke, D.H.: Exercise Physiology. Englewood Cliffs,
NJ., Prentice-Hall, 1975.

Esmann, V. (ed.): Regulatory Mechanisms of Carbohy-
drate Metabolism. New York, Pergamon Press,
1978.

Fc

	

	 L.: Sports Physiology. Philadelphia, W.B. Saun-
ders, 1979.

Guyton, A. C., et al.: Circulatory Physiology: Cardiac
Output and Its Regulation, 2nd Ed. Philadelphia,
W.B. Saunders, 1973.

Holloszy, J.0., and Booth, F.W.: Biochemical adapta-
tions to endurance exercise in muscle. Annu. Rev.
Physiol., 38 273, 1976.

Homsher, E., and Kean, C.J.: Skeletal muscle ener-
getics and metabolism. Annu. Rev. Physiol. 40:93,
1978.

Klachko, D.M., et al. (eds.): Hormones and Energy Me-
tabolism. New York, Plenum Press, 1978.

Northrip, J.W., et al.: Introduction to Biomechanic
Analysis of Sport. Dubuque, Iowa, W.C. Brown,
1979.

P'armley, WW., and Talbot, W.: Heart as a pump. In
Berne, R.M., et al. (eds.): Handbook of Physiology.
Sec. 2, Vol. 1. Baltimore, Williams & Wilkins, 1979,
p. 429.

Rasch, PI, and Burke, •.K.: Kinesiology arid Applied
Anatomy: The Science of Human Movement. Phil-
adelphia, Lea & Febiger, 1978.

Strauss, R.H. (ed.): Sports Medicine and Physiology.
Philadelphia, W.B. Saunders, 1979.

Winter, DA.: Biornechanics of Human Movement. New
York, John Wiley & Sons, 1979.

Wyndham, C.H.: The physiology of exercise under
heat stress. Annu. Rev. Physiol., 35:193, 1973.



Indite

Os nUmeros das paginas em itdlico indicam ilustragOes; os nfimeros das paginas seguidos por urn q indicam quadros.

A, faixa, das miofibrilas, 80
Abdome, reservatOrios sangiiineos do,

231
mtisculos do, na respiragao, 354

Absorgão, pressao de, 278
Acalasia, 401
Agao, potencial de, 64-65

etapas do, 68-69
impulso nervoso e,'67-71
monofisico, 70, 70.
no masculo cardiac°, 207, 208

duragao do, 210
no mtisculo esqueletico, 84-85

propagagdo por meio do tubo T, 85
no mtisculo liso, 91-93

geragao espontanea do, 92
no nodo sinoatrial, 209-210
registro do, 69-71

Aceleragao, centrIfuga, efeitos da, 386-
388

linear, na fisiologia do espago, 388
Acetic°, acid°, 521; 521
Acetil co-A na forrnacao de adenosina

trifosfato, 31
Acetilcolina, 7.5

e contragao do mtisculo liso, 93
e miastenia grave, 76
na transmissao do impulso nervoso,

64, 76
no sistema nervoso autonOmico, 158

Acetoacetico, acid°, 421-422, 421
Acidas, hidrolases, nos lisossomas, 24
Acido-basico, equilibrio, disttirbios do,

308-309, 309
controle da respiragao pelo ion

hidrogenio e, 374
normal, 305
regulagao do, 299, 305-309

por tampOes qufmicos, 306-307
renal, 307-308

Acido-basicos, tampOes, fungi:es dos,
306-307

Acido(s) no intestino delgado e o
esvaziamento gastric°, 402

Acidose, efeitos sobre as fungOes
corporais da, 306

efeito sobre a respiragao da, 307-308,
307

efeito sobre a sinapse da, 108
Aclimatizagao, processo de, 385
Acromegalia, 463
ACTH. Ver HormOnio corticotrOfico.
Actina filamento de, 78, 79, 80, 81

caracterfsticas moleculares do, 82-83,
83

na contragao muscular, 82, 82, 83-84
Actina no filamento de actina, 82, 83
Actomiosina no ectoplasma, 34
Acdcares. Ver tambem Glicose.

transporte ativo pelas membranas
epiteliais, 59-60

Addison, doenca de, 477
Adenilico, acid°, 38, 39
Adenosina, difosfato de, metabolismo

dos alimentos e, 432, 432
formagao do, 31

Adenosina, fluxo sangilineo no
miisculo esqueletico e, 229,
236

Adenosina, trifosfato de, 18
energia do, 430-431
estrirtura do, 31
formagao do, 31-32, 430-432
formula do, 31, 430
fungao do, 15,429
interagao corn o fosfato de creatina,

432433
na contragao muscular, 84, 532-533
na fungao celular, 31, 32
nas mitocOndrias, 23, 28
no movimento ciliar, 35
nos sistemas metabolicos para

potencia muscular, 533-534
ADN, bases complementares as bases

do ARN, 40
celular, 19
cornposigao do, 38, 38
controle da fungi() celular e o, 37-39,

38
cromossOmico, 18
dupla helice, 37
formagao de ARN e o, 4041, 40
formagao do, 38-39, 39
no cOdigo genetic°, 3940
replicacao do, 37

aspectos ffsicos e quimicos da, 44
Adrenogenital, sindrorne, 478
Aeroplanos, efeitos de aceleracffo corn,

386-388
cabines pressurizadas em, 386

Aglutinacao pelo sistema do
complemento, 332

Aglutininas, 345, 345q
anti-Rh, 346

Aglutinogenios, 345-346
sistema ABO de, 338
sistema Rh de, 338

Agranulocitose, 326-327
Agua, absorgdo de, 4,27428

conservacao pelos rins, 302, 303, 302

diluigao dos liquidos corporais por,
300-301

honnOnio antidiuretic°, mecanismo
do, 301-304

mecanismo da sede, 303-304
excregio pelos rins, controle da, 301-

304
na celula, 19
osmose pela membrana celular, 54-

55, 54
jadioativa, para medida do volume de

liquid°, 273-274
reabsorgao tubular de, 292

aldosterona e, 475
regulagio da, pelo hipotilamo, 162
transporte ativo pelas membranas

epiteliais, 59, 59
Agua, vapor de, efeito sobre a`pressio

partial do oxigenio alveolar,
384, 384

Alcalose, ions bicarbonato na, 308
efeirospbre a respiragao, 307-308,

307
efeito sobre 'a sinapse, 110
efeito sobre as fung5es corporais, 306

Aldosterona, regulagao da pressao
arterial e, 252-253

efeitos no rim, sabre o sOdie• e o
potassio, 304

fungao da, 472, 474475
hipertensao e, 254
mecanismo de feedback para o

controle da concentragao de
potassio no liquid()
extracelular, 299, 304-305

secregao de, regulagäo da, 475-476
Aldosteronismo primario, 478
Alergia, reagao retardada na, 335

na pessoa alergica, 336
na pessoa normal, 335-336
p or rend° entre anticorpo e antigen°,

335-336
resumo, 328

Alergico, choque, 266, 266
Alirrientagao, regulagao pelo

hipotalamo, 162
Alimento, energia dos, 429-430, 433-

434
agab dinamico-especifica dos,

metabolism° e a, 444
contetido em vitaminas dos, 435-437,

435q
ingestao de, regulacao da, 438439

Altitude, auto-regu/acao do fluxo
sangiiineo e, 229
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elevada, deflciencia de oxigenio na;
383-385

fisiologia relacionada a, 382-383
Alveolar, ar, 358-359

composigäo do, 359, 359q
pressio parcial do, 358-359
troca corn ar atmosferico, 358

Alveolar, oxigenio, pressao parcial do,•

efeito do vapor d'igua e do
gas carbanico sobre, 384,
384

Alveolar, pressio, durante a respirag5o,
355-356

Alveolar, ventilagdo, pressio arterial e,
376

estimulaclo psiquica e, 376
exercicio e, 375-377, 375
fonacao e, 376
'impulsos sensoriais e, 376
intensidade da, 358

regulagio .da, 372-3 76
A ber' ms, gases, pressOes dos, no

mergulho, 390-393, 391
Alveolos, surfactante nos, na respiragão,

355
Amigdala, fungOes da, 176-177
Asninoicidos, absorglo dos

e

 424
adorn de RNA para, 41, 41q
composigio dos, 422, 423
conversio. das protemnas em, 425
energia dos, 426-427
na ligaca°peptidica (ou peplica), 42

- 11P sql1V19, 424425
reabsOrcão tubular dos, 291
transporte ativo dos, 60
trifosfato de adenosina e, 429
use dos, 426

tkinnesia, 167
kmoniaco, seem*, tubular do, para

controle do equilibrio acido-
basic° 307

knafilaxia, 316
kndrogenios, no cortex supra-renal,

477
seL..... kb tumoral de, 478

.nemias, cauSis da, 315-316, 320
hipoxiacom, 377
,perniciosa, 318, 436

knestesicos, efeito sobte a sinapse, 109
knfetaminas, atletismo e, 543
kngiotensina, aldosterona e, 475

no mecanismo vaso constritor da
arteriola eferente, 294

knticOdons do RNA transferidor 41
knticorpo(s), itivagdo do sistema

anafilatico por, 333
ajudantes, 333-334
do sistema de linfOcitos B, 328
especificidade dos, 331-332
estrutura dos, 331, 332
formagdo por plasmOcitos, 331
humorais, estimulagNo por celulas T
IgE, alergia-e, 336
mecanismos de agao dos, 331-332
natureza dos, 331-332
sistema do complemento dos, 332-

333, 332
Lnticorpo-antigeno, rend°, alerg,ia

devida a, 335-336
Lnlidiuretico, hormanio, sistema de

controle por feedback do,
303-304, 303

na excrecio de urina concentrada,
303

no controle da reabsorgb de agua
pelos tribulos distais e
coletores, 301

regulagio e fungäo do, 465466
Antigeno(s), 328. Ver tambem

AglutinOgenos.
HLA, 339
processo imune e, 329
Rh, 346
tipo A, 345
tipo B, 345

Antilinf6cito, soro, para rejeigdo de
transplantes, 347

Antiperistaticos, movimentos, 404
Antitrombina-heparina, co-fator, na

prevencio da coagulagio
sangiimnea, 343

Aorta, coarctagio da, hipertensio renal
e, 253

AOrtica, regurgitagio, press/0 arterial
e,246

AOrtica, valvula, 216, 216
Aplisia, sistema de memOria em, 168,

169
Aprendizado, Magio a recompensa e a

punigio, 175
Aquoso, humor, do olho, 284
Ar, alveolar, 358-359

respiratOrio, volume do, 356-358
Aracn6ide, vilosidade da, no sistema

do liquid() cefalorraquiano,
284-285

Arfante, respiraglo, para diminuir a
temperatura corporal, 451

ARN, bases• complementares as bases
do ADN, 41

cOdons do, para aminoicidos, 41,
41q

composigdo do, 40'
controle da sintese de pioteina e, 37
controle genetic° da funcao celular e,

38-39, 38
mensageiro, 37

estrutura e fungi° do, 41-24, 41
na traduclo, 4 2

ribossOmico, 37
estrutura e fungi° do, 42
formagio do, 42

sintese do, 40-41, 40
transcricao e, 40-43'
transferidor, 37

anticOdons do, 41
estrutura e fungäo do, 42, 42

ARN, polimerase, 40
na regulacio genetica, 43

Arteria(s), cerebral, 237, 237
car6tida intensa, 237, 237
coronarias, aterosclerose e, 233-235
distensibilidade das, preparagio

coragdo-pulmio e, 220
pulmonar. Ver Aorta.
sistemica, 7
vertebrais, 237, 237

Arterial, pressdo. Ver tambem PressaTo
sangiiinea.

alta. Ver Hipertensiio.
controle da, 243-244
controle nervoso dos vasos

sangiiineos e, 230
efeito da isquemia do centro

INDICE

vasomotor sobre, 250-251
exercicio e, 236-237
formagdo de urina e, 295
media, 247

mecanismo de trocas liquidas
capilares e, 251-252

regulagdo b4sica da, 248
regulagão durante o exercicio, 253
regulagdo nervosa da, 248-251, 249
regulagio por honnOnios, 252-253
regulagio renal, 251-252, 252, 253
relaggo corn resistencia periferica

total e corn o debit°
cardiac°, 247-248

sistema dos barorreceptores para o
controle da, 250, 250

normal, 245
pulmonar, 363
pulsatil, 244-247

anormal, 246
fatores que modificam, 246
transmissao a vasos menores, 246-

247, 247
regulagdo da, 247-254

a longo prazo, rins e, 252
anormal, hipertensäo devida a, 253-

255
sistemica, em setores diversos, 247-

24 8, 248
tOnus vasomotor e, 248-249, 249
ventilagio alveolar e, 376

Arterial, sistema, distensibilidade do, e
pressio arterial, 246

Arteriola(s), aferente, constrigao da,
efeito sobre a filtracio, 290-'
291

dilatagio poefalta de oxigenio, 228-
229, 229

eferente, mecanismo vasoconstritor
da, 294

mecanismo vasoconstritor das, 294
regulagIo do flux° sangiiineo e,, 227-

228, 228
Arteriosclerose, pressio arterial pulsâtil

e, 246
Arteriovenosas, anastomoses, 241
Arteriovenosas, fistulas, e debit°

cardiac°, 261
retotno venoso e, 259

Articular,. capsula, 4
Articular, cavidade, 4
Articular, espago, liquid° no, 282
Ascite, pressao venosa porta e, 240
AscOrbico, acid°, deficiencia de, 437
Asfixia, equilibrio acido-bisico e, 308
Asma, 336, 371, 380
Aster na mitose, 45
Astigmatism°, 183, 184
Ataxia, lesdo cerebelar e, 151-152
Atelectasia, 364

alteragOes fisiolOgicas corn, 380
Atengdo, estimulagao da, 164
Aterosclerose, insuficiencia cardiaca e,

264
no diabetes, 482
oclusao coronariana e, 234-235

Atetose corn lea() dos ginglios da base;
147

Ativo, transporte, e diferengas entre os
liquidos extra e intracelular,
49

atraves da membrana celular, 48
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atraves das vilosidades da placenta,
632

atraves de camadas celulares, 58-60
dos acticares, 64
dos aminoicidos, 60
dos ions e da agua, 59
mecanismo de co-transporte do

midi° do, 60
de diversos ions, 58
do sedio e do potassio, 57-58, 57
energetica do, 57
inecanismo basic° do, 56-57, 56
secundario, 60

Atletas, masculinos vs. femininos, 529-
531

Atletico, treinamento; debit° cardiac°
e, 540-541

forga muscular e, 536
hipertrofia cardiaca e, 540-541
medicamentos e, 543
V02 maxim° e, 538-539

ATP. Ver Adenosina, trifosfato de.
)ATPase na forrnagdo do trifosfato .de

adenosina, 31
Atrial, fibrilacao, 213
Atrial, flutter, 213
Atrio(s) como bomba(s), 208
Atrio direito, pressao no, 262, 263,

264
retorno venoso e a, 260, 261

Atrioventricular, bloqueio, 211
Atrioventricular, nodo, retardo do

hnpulso cardiac° e, 212
funcao do, 208
no sistema Purkinje, 211

Audicao, area cortical interpretativa
para a, 128, 128

resumo da, 194
testes para. a, 200, 200

Audiametro, use do, 200, 200
Auditiva, areas de-associagao, 199
Auditivo, cortex, 199-200
Auditivo, meat°, surdez por condugao

e, 199
) Auditivos, centros inferiores, func5es

dos, 198
Auto-imunes, doengas, imunidade

adquirida e, 334
AV, feixe, 211 '
AV, nodo. Ver Atrioventricular, nodo.
AVC (acidente vascular cerebral),

mecanismo e efeitos do, 238-
239

Aviagao, efeitos da aceleracao corn a,
386-388

fisiologia relacionada a, 382
Axonema, 35
AxOnio, de neurOnios,- 64, 66-67, 101

descarga repetitiva do, corn potencial
pes-sinaptico excitaterio,
107

Axoplasma, 64, 66

B, linfecitos, formagao e dispersao dos,
330-331, 330

sistema dos, 328
Bac°, reservatOrio sangtiineo do, 231

estrutura e funcao do, 240-241, 324,
325

Bainha de, Schwann, 66, 72. Ver
tambem Mielina, bainha.

Barorreceptores, durante a posicao

ereta, 250
controle da pressao, sistema dos, 250,

250
Barorreceptores, reflex° dos, 243
Basal, corpo, na reprbdugao dos cilios,

35
Basal, membrana, 274-275
Basal, metabolismo. Ver Metabolismo

basal.
Base, ginglios da, composigio dos, 146

controle da atividade muscular pelos,
143-144

controle dos movimentos
subconscientes por, 147

fungao dos, 146-148
individuais, funciies dos, 147-148
interconexbes com outras partes do

sistema motor, 146
lesao dos, 147
localizagao dos, 144,144
rigidez de descerebragao e, 139, 139

Basefilos, fungao dos, 326
hepaxina e, 343

Bastonetes, excitacao quimiea dos,
185-186,"186

Bastonetes e cones. Ver tambem
Retina.

anatomia dos, 185-186, 186
diferengas entre, 187-188

Beriberi, 436-437
Bexiga, reflexo da, 138, 138
Bicarbonato, concentragao no liquido

extracelular, regulagao renal
da, 365

Bicarbonate tampio, 306-307
Bigorna, 194
Bile, secregao da, 408409

regulagao da, 408
armazenamento na vesicula biliar,

408-
Biliares, sais, papel na digestao de

gorduras, 419
Bocio, 470

endemic°, 470
Bowman, capsula de, 287, 288
Bradicinina, dor e, 124
Branca, substincia, 132
Brunner, glandulas de, secregao de

!nue° pelas; 410
Bulbo-reticular, formagao, do tronco

cerebral, 138, 139
suporte do corpo contra a gravidade

e a, 138, /39
Bulbouretrais, glindulas, 503
Bursa de Fabricius, linfOcitos- .13 e, 330

CAFEINA no atletismo, 543
Caikao, doenga do, 392. Ver

Disbarismo.
Calafrio, temperatura corporal

diminuida e, 450
Calafrios na febre, 452
Calcio, absorgao, vitamina D e a, 486-

487
calcitonina e o, 484, 493
durante a contragao muscular, 82

no masculo liso, 93
no reticulo sarcoplasmatico, 84, 85

fungOes do, 484-485, 486
metabolismo do, 485-487

regulagao pelo hormanio
paratireoideano do, 489-493

resumo do, 484485
no liquido extracelular, controle

hormonal do, 484-485
regulagao renal do, 305

papel na coagulagao do sangue, 341,
343-344

reagao corn ions fosfato para format
os sais dos ossos, 485486,
486

Calcio, bomba de, na contragao
muscular, 78, 86, 93

Calcitonina, concentracao de caleio e,
484

fungdo da, 493
CalculoS biliares, 409
Caloria como medida de energia, 433-

43,4

Canals, deferentes, 499
Canal, arterial, no riaschnento, 520-521

persistencia do,364365, 365
Canal de Schlemm, 284
Canal venoso,no nascimento, 520-521
Cancer, causas do, 46

caracteristicat eelulates do, 47
Capilar(es), 7 '

linfa, 271
pulmonares, mecanismos para

manutengEo. dos pub-noes
secos nos; 263

sangue, fluxo sangiiineo'nos, tempo
de triniito' para, 224

lei dos, 271, 116-277, 277'
pressao do liquido, nos, 'edema e,

• 281
relacio corn os

.
linfatiCOs; 278, 278

Capilar, membrana, pressao
 a nivel da,

276-277
desequilibrio na, 277
difeienCa de pressao
dinimica da, 271-271, 274-278

edema e a, 281-282
equilibria ,clas preSities na, 276477,

.,2771
permeabilidade da, edema e, 282

Capilar, pared6; estrutura da, 274-275,
275

Capilar, sistema, 274, 275
presses no, 275-276

Capilares, trocas liquidas nos,
mecanismo das, para a
replacao da pressao arterial,
250-251

para a regulacao do volume
sanguineo, 309-310, 310

Carboidratos. Ver tambein,
Monossacaridios; Glicose.

absorgao dos, 415416
contetido de energia dos, 433
conversao de protefnas em, 426
da membrana celular, 22
digestao de, 413, 415

mecanismo basic° da, 415-416. 415
distribuigao de, 415, 418
efeito de protegao das proteinas dos,

426
efeito de protegao de gordura dos,

421-422
metabolismo dos, hormOnio do

crescimento e, 462
na celula, 20
na formagao de trifosfato de
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adenosina, 430
ara energia, durante o exercicio,

536, 536
rbOnica, anidrase, zinc° e, 438
rbOnico, acido e a regulado

respiratOria da concentrado
do ion hidrogenio, 307

Fbomco,. gas, ventilacao alveolar e,
373 .:374, 375,315

: ombinac5es quimicas corn o sangue,
368-369

:feito sobre pressOo parcial do
oxigenio alveolar,'384, 384

:avagem do, durante o mergulho, 391
aiecanismo do feedback respiratOrio

do 374
pressio parcial do, nos alvdolos, 359
transporte do, pelo sangue, 368-369

resumo 351
arbono, monOxid.o, de, como veneno

para a hemoglobina 367-368
ardiaci, doenca, performance atletica

e a, 541
congenita, efeito sobre a circulacao

pulmonar, 364-366
alvular, 216-217

:ardiaca,

	

	 debit° cardiac°
e, 262

definicOes e causas da, 263-264
dema e, 281

efeitos da. 263-264, 264
7atdiacas bulhas, 216, 217
aidiaeas, vOlvulas, doenca das, 216-

217
estrutura e fundo das;. 20.7, 215-218,

216
:ardiaco; ataque, 234-235. Ver

tambem, Coronariana,
oclustio.

:ardiaco, batimento. Ver Cardfaco,
impulso.

:ardiaco, bloqueio; 208
re ,do do , impulso cardiac° e, 213

7.aralico; ciclo meanie°, 217-219
"-cardiaco, debito, baixo, insuficiencia

cardiaca de, 264
:ardiaco, debit°, fluxo sangilineo e,

223-224
debito sistolico e, 541, 542
definicio de, 258-259
determinado do, 257
exercicio e, 235-236, 260-261, 540
freqiiencia cardfaca e, 541, 542
medida do, 261-262, 262
normal, 223-224, 258
papel do corado no, 261-262
replagOo do, 258-262

necessidades dos tecidos e, 261
relado corn a pressao arterial media e

com a resistencia periferica
total, 247-248

resumo, 257
;ardiaco, impulso, movimento circular

e, 213-214
bloqueio cardiac° e, 212
condudo do, 211-214
no ciclo cardiac°, 217-219
perfodo refratario e, 212-213

:ardiaco, nnisculos, potencial de ado
no, durado do, 210

caracteristicas do, 207-208

excitado e contrado do, 208-210
lei de Frank-Starling e o, 219
no sistema nervoso autonernico, 7
ritmicidade automatica no, 209-210,

210
ritmicidade do, regulado da, 210-

216_
sistema de Purkinje e, 211
transmissão do impulso no, 74

Card(acos, sopros, na doenca valvular
cardiaca, 217

Cardiovascular, sistema, no exercicio,
540-541

ventilado pulmonar e, 541
regulado pelo hipotilarno posterior,

161
tiroxina e, 467

Carreadora, proteina. Ver Protein
carreadora.

Carreadoras, substincias, no transporte
ativo, 57, 60

sOdio-glicose, 60
Cartilagem, crescimento da,

somatomedina e, 462
Caudado, !nick°, 147
Cefaleia, causas da, '127,.127

hemicrania, 127
meningea, 127
tipo de todo-o-dia, 127

Cefalorraquiano, liquid°, bloqueio do,
285

fornagio, fluxo e absordo do, 284-
- 285

sistema do, 285
Celula(s), movhnento amebOide das,

34, 323
ambiente liquido.das, 48
animal, vs. estruturas pre-celulares,

25
atividade enzimitica nas, 44
autOlise das, 30
bipolares, nos bastonetes, 185
ciliada, no Orgio de Corti, 196, 197,

197
composido das, 15-27

composido qutmica das, 19-21
resumo de, 15-16
substincias basicas das, 15

crescimento das, controle do, 46
defmido de, 3
diferenciado das, 16
energia para as, 432, 433, 432

dos nutrientes, 30-32
epiteliais, dos rins, 19, 19
estrutura e fungOes da, 16-18, 26q
estruturas da, sfntese e formado das,

32-34
estruturas membranosas das, 21-23
fibroblastos, estrutura dos, 18, 19
funcOo das, 3-5, 28

controle genetic° da, 37-39, 38
trifosfato de adenosina e, 31, 32

fundo genetica nas, controle da, 43-
44

controle hormonal da, 559
resumo, da, 28-29

ganglionar, nos bastonetes, 185, 185
glandular, mecanismos de secredo

da, 410, 411
hepatica, fungdo da, 239
horizontal, nos bastonetes, 185, 185

pntre 58-59. 59

Kupffer, fundo da, 239
mitose nas. Ver Mitose.
movimentos das, 29, 33-35
muscular, estrutura da, 19, 19
nervosa, estrutura da, 18, 19. Ver

tambem NeurOnio.
no tecido nervoso, 99
inkier) da, 16, 17, 18
nutricdo das, 28, 29-30
organizado fisica da, 21-26
oxintica, acid° cloridrico secretado

pela, 411,411
Purkinje, 152
reticulo endotelial, 7
sangilineas, estrutura das, 18, 19. Ver

tambem Sangiifneos,
glabulos.

Schwann, 72, 100, 73
isolamento do axe:111i° amielinico e

a, 73
substincias da, sintese das, 42-43
tipos de, 18-20,19

Celular, membrana, 16
carboidratos da, 22
difusio atraves da; 52-56

atraves daparte lipidica, 52-53
atraves dos poros, 52-53, 53, 53.q
efetiva, 53-54
diferenca de concentrado e, 53-54

estrutura e fundo da, 15, 16, 17, 21-
22, 21

ions cilcio e a, 485
matriz lipidica da, 21, 52-53
nervosa, diferencas de concentrado

iOnica, na, 64
osmose e,,541-5,5„.54
permeabilidadeta, 52, 53q
poros da, e cargas eletricas dos ions,

52-53
difusio pelos, 52-53, 53, 53q
permeabilidade e os, 52, 53q

proteinas da, 22-23
transporte atraves da, ativo, 56-58

da glicose, 416-417
difusäo, 51-56
e diferencas entre os liquidos extra

e intracelulares, 49
processo de, 48-49
resumo do, 4849

Celular, reprodudo, 44-47
controle da, 46-47
sintese de proteinas e resumo da, 37-

38
Celulares, organelas. Ver Organelas.
Central, sistema, nervoso, anatomia do,

99, 100
circuitos no, 99
com'posicao do, 98
fund° do, 98-99
transmissao de sinais gustativos para,

201, 201
transmissk de sinais olfativos para o,

203
transmissdo de sinais sonoros para,

198-199, / 98
Centrfolos, 18, 45
Cerebelo, circuito neuronal basic° do,

152-153, 152
controle da atividade muscular pelo

143-144
coordenagNo dos movimentos

motores pelo, 150-153
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cortex do, camada molecular do, 153
funcao amortecedora do, 151
funcao do equilibrio do, 152
funcao preditiva do, 151
lobos floculonodulares do, 141
localizagao do, 143-144,144
sistema de fibras e de feixes do, 150,

150
CerebelO-talamocortical, feixe, 151
Cerebrais, ondas, normais e anormais,

173-174,173
Cerebral, acidente vascular, 238-239
Cerebral, cortex: Ver Cerebro, cortex

do.
Cerebral, tronco, centros autonOmicos

no, 161,162
area expiratOria do, 372
area inspiratOria do, 371
centro respiratOrio do, 371-372, 371
centro vasomotor do. Vet Vasomotor,

centro.
formagao bulbo-reticular do, 138,

139
fonnagdo reticular do, fungdo da,

165
funcao do, no sistema nervoso central,

98
funcao do equilibrio do, 139-141
fungOes motoras do, 131-132, 138-

141
sinais dolorosos e, 124

Cerebro, fungOes comportamentais do,
sistema limbico e, 174-177

area de Broca no, 354
fala e a, 143, 153, 153

area de Wernicke do. Ver Wernicke,
area de.

area quimiossensfvel do, 373, 373
circulagdo no, 237-239
conexiies neuronais da retina com o,

188-192
controle do sistema nervoso

autonOmico pelo, 161-162
controle muscular pelo, centros

supefiores para, 143-144,
147-150, 144, 148

controle poi feedback da dor pelo,
124-125

cortex do, auditivo, 199-200
area visual do, 166, 189-190

na discriminagao da ima.gem visual,
189-190, 189

na interpretagdo dos pensamentos,
166

areas sensoriais do, 116-117. Ver
tambem Sensoriais, itnpulsos;
Sensoriais, receptores.

estrutura do, 165, 166
localizagdo das sensagOes alem das

somestesicas, 127-128
motor, 143, 144, 144

controle muscular e, 143-144,
14 7-150, 148

pre-frontal, 164
na interpretagdo dos pensamentos,

166
nos processos do pensamento,

169-170
pre-motor, 149
processo do pensamento e, 165-170

funcao da area de Wernicke no,
169

funcao das areas pre-frontais no,
169-170

relagao corn o talamo do, 130
sinais da dor e, 124
sistema autonOmico e, 162
sistema reticular ativador e, 171
somestesico, 123, 123

fala e, 153
interpretagao de dados no, 123
organizagao do, 115-116, 116
sensagdo no, 115-116
transmissao de sinais no, 120422

divisiies do, 102, 102
dominincia de urn dos lados do, 129
estimulacao pelo sistema reticular

ativador, 170-171, 1 71
fluxo sangiiineo no, 232-233
funcao do, 99
no Sono e na 170-174
processos intelectuais do, resumo das,

164-166
sinais gensoriais para o, interpretagao

dos, 115-116, 120, 127-130.
Ver tam bem, Sensorial,
impulso; Sensoriais
reieptores.

talamo. Vet TO/anth.
Cerebro, papel no sistema nervoso

centra 98, l,
Cetoacidös, cortisol e, 4:76

forrnagio e use dos, 421, 422
CetOse, 482
Chalonas na reprodilgao celular, 47
Choque, alergico, 266, 266

anafilatico, 266, 266
cardiac°, 265
circulatOrio; 265
compensado, 266
devido ao baixo retomo venoso, 265-

266
estagios do, 2661267
estagnagao venosa no, 265-266
hipovolemico, 265
irreversivel, 267
neurdgenico, 265
progessao do, 266-267, 267
resumo do, 257
tratamento do, 267

Cianocobalamina, produgao de
globulos vormellMs e, 402

Clone°, AMP, como mediador de
honntinios; 459-460, 460

mecanismo para o controle hormonal
do, 457

Ciliadas, celulas, no &gab de Corti,
196, 197, 798

Ciliar, corpo, fonnacdo do humor
aquoso pelo, 284

Ciliar, parassimpatico, 158
Ciliar, movimento, mecanismo do, 34-

35, 35
Crlio(s), reprodugdo dos, 34

estrutura e funcao dos, 29, 34, 35
Cingulo, circunvolucdo do, 174
Cinzenta, substância, 132
Circulagdo. Ver Sangiiineo, fluxo.

aldosterona e, 4.75
ao nascimento, 520-521
coronariana, 233-235
durante a gravidez, 522
pulmonar, 362-366
sistemica, 223

549

Circular, movimento, 213-214, 213,
214

CirculatOrio, choque. Ver Choque.
CirculatOrio, sistema, 208, 209

durante o exercicio, 235-237
efeito da aceleragdo centrifuga sobre

o, 386, 386
funcao do, 7-8, 7
homeostasia e o, 4
lesao do, controle nervoso dos vasos

sangiiineos e a, 230
volume sangiiineo no, 230, 230

Cirrose hepatica, 240.
Cisternas terminals do reticulo

sarcoplasmatico, 85, 86
Citidilico, acid°, 38
Citoplasma, 15, 16, / 7

estrutura do, 23-25
Citric°, acid°, ciclo do, 431
ClicocorticOides, honnanios, 476-4:78
Clitoris, 'no ato sexual feminine, 507
Cloreto, ions, aldosterona e os, 4 74

no liquid° extracelular, replagao
pelos sins,. 305

Cloridrico, acid°, 406
_secregfo pelas celulas oxinticas, 411

Coagulacao, fatores da, ativador de
protrombina e os, 341, 341,
342

Coagulagao do sangue. Ver Sang/I/flea,
coagulacdo.

Cobalto, fungao do, 438
Cobre, funcao do, 438
Cocaina, afietismo e, 543
Cogar, reflexo de, 136
COclea, 139,139

anatotnia da, 196, 196
funcao da, 196-199
ressonincia na, 196
som na, 196
transmissao do som pelos ossos da

cabeca, 196-199
Coclear, nervo, 198
Coclear, nucleo, 198
COdOn, 37

ARN, para aminoacidos, 41, 4,1q
Colecalciferol, 486
Colecistocinina, esvaziarnento da

vesicula biliar para, 409,
secregOes pancreaticas e, 408

Colesterol, composigio do, 422, 422
fonnagdo de calculos e, 409
na aterosclerose, 234
na celula, 19

Colfculo, inferior, 198
superior, nos pensamentos, 166

Colinestera.se e a transmissao do
impulso nervoso na placa
motora, 76

ColoidosmOtica, pressao na membrana
capilar, 276-277

do plasma e do liquid° intersticial,
276

edema e, 281, 282
Colon, movimentos do, 403404

secregao de muco pelo, 410
Colostro, 524
Coma, nas altitudes elevadas, 383

corn aceleracao centrifuga, 386-387
diabetic°. 481

Complemento, sistema do, para nab
de anticorpos, 332-333, 332
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Comportamento, efeito de lesdo pre-
frontal sobre, 170

padrOes de, controle dos, 164
relagdo a recompensa e a punigdo,

175-176
*sistema limbico e, 1 74-177

Concentragdo, g,radiente de, transporte
ativo e, 56

difusdo efetiva atraves da membrana
celular e,'53-54

osmose atraves da membrana celular
e, 54-55, 54

Condugdo, perda de calor por, 448
Cones. ver Bastorzetes e canes.

excitagdo quimica dos, 185-186
fungdo dos, na visdo de cores, 186-

Congestdo, periferica, por insuficiencia
eardiaca, 264

pulmonar, por insuficiencia cardiaca,

Conhechnento, em sexes humanos,
natureza do, 168

mom roes, clOnicas, na epilepsia,
pacirOes das ondas cerebrais
nas,.174

L'oragdo, 7: Ver Cardiaco, masculo.
circulagdo no, 232, 233-235
corn bomba, 208-209

eficacia do,"258-259, 259
movimento circular e, 213-214
resumo do, 207-208

controle nervoso do, 220-221
efeitos do sistema nervoso

autonOrnico sobre o, 159
efeitos parassimpaticos sobre, 248
inervagao do, 220-221
Ions calcio e o, 485
'lei do", 219-221
marcapasso do, 211-212
papel no debito cardiaco, 261-262
retorno venoso para o, 259-260
ritmicidade do, 210, 211
suprimento sangUineo do, 232-233,

233
wolulize no 'debito sistolico do,

pressdo arterial e o, 246
tartamga, ritmicidade no, 211
temperatura e o, 220
>ragio-pulmäo, preparagdo, 220-221
)rante, me to do do, para medida do

debito cardiac°, 262-263
,xdas tendineas, 216
meia, lesdo nos ginglios da base e,

147
gonadotrofina, na gravidez,
518

riOnica, somatomaznotrofina, na
gravidez, 519

rOide, plexo, liquid°
cefalorraquiano e, 284

rona radiata, 514, 514
ronaria, circulagdo, 232-235
.onariana; oclusdo,

aterosclerose e, 234-235
po, fungdo integrada do, 11
po lUteo, 505
escimento do, 508
Irmagdo do, 506, 506
p orais, liquidos. Ver tambem

liquidos.
,Listituintes dos, regulacdo dos,

299-300
diluigdo dos por agua, 300-301

distribuigdo da, 271, 273, 272
durante a gravidez, 522
mecanismo da sede, 303-304
mecanismo do hormOnio

antidiuretic°, 301-303
fluxo pelos espagos tediduais, 277-

278, 277
no exercicio, 54 2-543
osmolalidade dos, regulagdo da,

300-305
sistemas especiais dos, 282-285
troca dos, entre plasma e liquid°

intersticial, 274-278
troca dos, nos espagos potenciais,

283
volume dos, e a dfilimica da

membrana capilar, 271-272
medida do, 273-274

Corporal, calor, 443
perda de, 447449
produgdo de, 44444 7

localizagOes da, 446
Corporal, calor, no exercicio, 541-542
Corporal, temperatura, controle da,

pelo fluxo sangiiineo, 233
aumentada, centro hipotalimico de

produgdo de calor e, 449-
450

controle nervoso dos vasos
sangiiineos e, 230, 233

diminuida, centro hipotalimico
de perda de calor e, 451

efeito sobre o corpo, 453
fluxo sangiiineo cutineo e, 240-241
metabolismo e, 444
normal, 449-450, 449
regulagio da, 449-452

pelo hipotalamo anterior, 162
termorreceptores cutineos e a,

452
resumo da, 443

Corporal agua, 272-274. Ver tambem
Agua.

Corrente, volume, 357
Cortex supra-renal, hormanios do

(ver tambem
corticosteroides), 472

disturbios dos, 477-478
Corti, Orgdo de, 196-198, 198
Corticopontocerebelar, trato, 150
Corticospihhal, feixe, transmissdo dos.

impulsos motores pelo,
144,145

CorticotrOpico, hormOnio, 464-465
efeito .,sobre a secregdo de

mineralocorticOides, 475
Corticotropina, 464
Corticotropina, fa tor liberador de, 465
Cortisol, movimento dos aminoicidos

e, 425
efeito sobre o metabolismo da

glicose, 476
efeito sobre o metabolismo das

protein as, 476-477
funcOes do, 472-473
secregdo do, regulagdo da, 477-478,

477
Creatina, fosfato, interagdo corn o

trifosfato de adenosina,
432-433

Crescimento, horrnOnio, fator liberador
do, 463, 465

Crescimento, honnOnio do, efeitos
metabOlicos basicos do,
457, 461, 462

fungdo do, 461462
secregdo do, 462-463

anormalidades da, 463
Crescimento, insulina e, 480

do feto, 519-520
dos ossos, 462, 487-490
metabolismo e, 8-10

Criptas de, Lieberkuhn, secregOes das,
410

Crista anipular do aparelho vestibular,
140, 140

Cristalino, do olho, anormalidades do,
183-185

corregdo das, 184-185
fonnagdo da imagem e o, 182, 182,

183
Cromatina no nticleo celular, 24-25
Cromossoma(s), niimero dos, 45

estrutura e fungdo dos, 18
fomiagdo do esperma e, 501-502
replicagab dos, 4'5. Ver Mitose.
X e Y, 501

Cruzada, extensdo, reflexo de, 136
Cushing, doenca de, 4 76, 478

DALTONISMO, 188. Ver tambem,
Cores, vistio de.

Deceleragio, linear, na fisiologia do
espago, 389

Decibel, sistema, 200
Defecagdo, 397, 4 03, 403'
Defesa, reflektide, 136, 136
Degluticdo, 397

anatomia da, 400, 402
controle neural da, 400-401
estagio esofagiano da, 401

Dendritos dos neurOnios, 100
Dentes, anormalidades do, 495-496

calcio e, 484
desenvolvimento dos, fatores

metabolicos e, 495-496
empgdo dos, 495
forrnagdo dos, 494, 495
ma oclusdo dos, 496
minerals, trocas nos, 495
partes dos, fung5es das, 493, 494
permanentes, desenvolvimento dos,

495
Dentigão, 494-495
Dentina, 494
Desaminagdo, 426
Descerebragdo, rigidez de, 139, 139
Descompressào, doenca da, 392
Desequi/ibrio. Ver Equilfbrio.
Desmossoma, 58, 59
Desnutrigdo, 439

efeito poupador de proteinas dos
carboidratos e das gorduras
durante a, 426

Desoxirribonucleico, 4cido. Ver ADN.
Despolarizagdo da fibra nervosa, 67-

69, 68
Diabetes mellitus, 481-482

equilibrio acido-basico e, 308
Diafragma, 354
Diapedese, 323
Diarreia, equilibrio acid-o-basico e, 309
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Diastole, 216, 218, 218
Dieta, exercicio e, 536, 536

ataque cardiac° e, 234
dep6sitos musculares de glicogenio

e, 535, 536
gorduras n50-saturadas na, 434

Difusdo, facilitada, 48, 416, 417
atraves da matriz lipfdica da

membrana, 52-53
insulina e, 586

atraves da membrana celular, 48,
51-56

cinetica da, 51
dos gases, 360-362
dos lfquidos extracelulares, 50-51
efetiva, atraves da membrana celular,

53-54
fatores que influenciam, 51
principio da, 51, 51

,Digestivas, vesiculas, 28
fungdo das, 323

Digestivo, sistema, 398, 399,398
fungdo do, 8, 9
homeostasia e, 3, 4

Digestivos, sucos; efeitos do sistema
nervoso autOnomo sobre,
159

1,25-diidroxicolecalciferol, 486-487
Diodrast, deptiragdo renal do, para

calculo do fluxo sangilineo
renal, 296

Disbarismo, 392
Dispneia, 371, 378-379.
Dissociagio, curva de, oxigenio-

hemoglobina, 366, 367
Diureticos para a insufkiencia

cardiaca, 265
Doenga, febre e, 453
Doppler, fluxametro tipo, 223-224,

224
Dor, adaptagdo 118

controle por feedback pelo cerebro,
1' 24

estimulos que causam a, 124
fibras . para a, 115
percepgdo da, 124
psicossornatica, 219
reatividade a, 124 
sistema sensorial da, 115
tipos de, 115
transmissdo dos sinais de, para o.

cerebro, 124-1 25, 125
visceral, 125-127

estimulo para, 126-1 27
referida, 125-126, 126

Dorsal, sistema, para a transmissdo
sensorial, 115

anatomia do, 120-121, 120
vs. sistema espinotaldmico, 121-122

DuodenocOlico, reflexo, 404

ECTOPLASMA; 34
Edema, causas do, 272, 281-282, 281

nos espagos potenciais, 282
periferico, devido a insuficiencia

cardfaca, 264
pulmonar, 371, 379

Efusdo nos espagos potenciais, 283
Eletrocardiograma normal e anormal,

. 214-216, 215
Ernbri50, 10. Ver tambem Few.

Emetropia, 183, 183
Emissdo, 503
Encefalia, controle da dor e, 124-125
Endocitose, 28, 29
EndOcrinas, glindulas, fungOes das,

458
controle pelo hipotalamo, 162

efeitos psicossomaticos transmitidos
pelas, 177

homeostasia e, 3
localizacdo das, 458, 458
metabolismo e, 10
resumo, 457

Endometrial, ciclo, 510-511
Endoplasma, 34
Endoplasmatico, reticulo, agranular,

22
complexo de Golgi e o, 32-34, 33
estrutura e funcao do, 15-17, I 7,

22, 22
fung5es celulares e o, 28-29
granular, 22, 28

formagdo de protefnas pelo, 32.
liso, 17, 28

fungOes do, 32
sfntese de lipidios pelo, 32

rugoso, 17
sfntese e fonnagdo das estruturas

celulares pelo, 32-34
Endorfinas, controle da dor e, 124-125
Endoteliais, celulas, nos vasos

sangiiineos, na prevengdo
da eoagulacäo do sangue,
343

Energia, sistema aerObico de, 533-534
no esporte, 534
recuperagdo apes exerckio, 534-

535
calorias e, 433-434
da fosfocreatina, 533
do alimento, 429, 433434
extragdo de nutrientes pela celula,

30-32, 31
para as celulas,,esquema geral para,

432433, 432
para use muscular no esporte, 529-

' 530, 533, 534
requisitos diarios de, 434, 434q
sistema do glicogenio-acido lactic°

de, 533
Enfisema, 371

alteragOes fisiolOgicas corn, 380,
378, 379

Enterogastrico, reflexo, 39.7, 402
Enzimas, nacelula, 20, 44

inibigdo das, na regulagdo celular,
44

no controle genetic° da fungdo
celular, 38-39

no retfculo endoplasmatico liso, 32
oxidativas, na fonnagdo do

trifosfato de adenosina, 31
Eosin6filos, fungdo dos, 326
Epidfdimo, 499
Epilepsia, ondas cerebrais anormais

na, 173-174, 1 73
Epinefrina, secregdo pela medula

supra-renal de, 160
concentragdo sangtifnea de glicose

e, 417
Epitelio, absorsivo, do intestino, 415,

416

Equilfbrio. Ver tambem Gravidade.
canais semicirculares e, 140-141
fungdo cerebelar e, 141, 152
mecanismos visuais e proprioceptivos

perifericos para o, 141
receptores proprioceptivos do

pescogo e, 141
tronco cerebral e, 139-141

Eregdo, iniciag5o da, 502
Eritroblastose fetal, 346
EritrOcitos. Ver SangliMeos, glaulos,

vermelhos.
- Eritropoietina, fungdo da, 401-402
Escorbuto, 437
Escotopsina, 185
Esfenopalatino, ginglio, parassimpatico,

158
Esfincter de Oddi, secregdo de bile e,

409
Esfincter pupilar, 192
EsOfago, na deglutigao, 401

secregOes do, 4..06
Espacial, fisiologia, 382, 388-390
Espagos de, Fontana, 284
Espasmo, dor visceral e, 127
Espermades, 501
EspennatOcitos, .500,
Esperrnatogenese, 500-503

testosterona e, 504
EspennatogOnia, 501
EspermatozOide, 10

caracteristica dos, 502
determinagdo do sexo pelos, 501'
entrada no Ovulo do, 513-514, 514
fonnagao do, 500-503

divisio dos cromossomas durante' a,
501-502

maturagdo e armazenamento dos,
502-503

Espinhal, medula, fungOes da, 99
anatomia fisiolOgica da, 132-133, 133
controle vascular pela, 137
fungOes motoras da, 131
papel no sistema nervoso central, 98
retie neuronal da, papel no controle

motor, 145-146
reflexos da, 132-137

autonOmicos, 137-138 •
fungao muscular e, 132-135.
gravidade e, 135-136
ritmicos, 136, 137

transmissdo de sinais motores para,
144-145, /45

Espinocerebelar, feixe, 150•
Espinotalimico, sistema, para

t •ansmissdo sensorial, 115
anatomia do, 120-121, 120
sinais colaterais do, 122
vs. sistema dorsal, 121-122

EspirOmetro, 356, 357
Espirro, reflexo do, 380
Esporte, sistemas de energia no, 534

fisiologia relacionada ao, 529-530
Esqueletico, mtisculo, potential de

agio do, 84-85
anatomia do, 79-82
contragdo do, duragdo da, 87, 87
efeitos psicossomaticos transmitidos

pelos, 176
fibras do, 78, 79, 79-80, 79, 80, 81
fluxo sangtifneo no, 235-238
transmissdo de impulsos nos, 74
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Esqueletico, sistema, efeitos da
aceleragão sobre, 387

fungi= do, 5-6, 5
homeostasia e, 3

Estearico, acid°, 418
Estenose valvular, 216
Estereopsia, mecanismo da, 191, 191
Esterilidade, feminina,' 507-508

masculina, 503
Estiramento, reflexo de, 134-135
Esti:imago, esvaziarnento do, 402-403 03

fungao do arrnazenamento do, 4 01-
4 02

fungbes motores do, 401-403
mistura no, 401
secregaes do, 398, 405-408

Estrabismo, 192
EstreSse, secregao de cortisol e, 477-

4 78, 477
Estribo, 194
Estricnina, efeito sobre a sinapse, 109
Estrogenio, fungao do, 509

la( )ao e, 523-524
na sravidez, 518
nas atletas femininas, 530

ETLD, 469
Evaporagao, perda de calor corporal

por, 448-449
Excitagao, controle pelo hipotalamo,

162
Excitagao, neuronal; e o potencial de

membrana do neurCinio,
105-108

limiar 'para,1 07-108
Excitagao-contragao, acoplamento,

na contragao muscular,
84-86

no mascuio liso, 92
FacitatOrio, potencial pOs-sinaptico, e

a excitagao da membrana,
106, /06

e a descarga repetitive do axemio, 107
somagdo dos,' 10.7
xcitatOriO, transmissor, 105
xa )r, sistema, funcão do, 10-11
acercicio, ventilagio alveolar e, 374-

377; 375
ataques cardiacos e, 235
calor corporal no, 541-542
efeito sobre retomo venoso e debit°

cardiac°, 260-261
fluxo sangiiineo no masculo

esqueletico e, 235-238
intenso, sistema vascular e o, 23 7-

238
I iquidos corporais no, 542-543
metabolismo e, 444
anisculos no, 89,.531-538
?ressio arterial pulmonar durante o,

363
eajustamentos circulatOrios durante

o, 236-237
egulagdo dapressao arterial durante,

253
espiragao no, 538-640
al no, 543
istema cardiovascular no, 237-238,

540-542
sterna nervoso simpatico e, 161,

229-230
ocitose, 33
oftalmia, 469

Expiragao, capacidade de ar na, 357,
357

pressOes pulmonares durante a, 355-
356

Extensor, empuxo, reflexo do, 135-
136

Extracelular, liquid°, 3, 4, 272, 272
/circulagao da, 50, 50
composigdo do, 48

regulagdo da, 299, 300
difusao do, 50-51, 271
equilibrio osmatico no, 55, 56
pressao osmOtica do, 55
sódio no, regulagao do, 300, 304
volume do, aldosterona e, 475

medida do, 273
vs. liquid° intracelular, 48, 49-50,

49
Extracorticospinhal, via, transmissao

dos sinais motores e, 145,
145

FACILITACAO nos grupamentos
funcionais neuronais, 110-
111,1 11

Fagocitose, 28, 321-323
mecanismo do, 28
pelo sistema do complement°, 332

Fala, ventilagao alveolar e, 376
controle da, 143, 153-154,153

Faringe, fungao do, na xespiragao,
354

Fastigiorreticular, feixe, 150
Febre, 443, 452-454
Fechada, jungao, 58, 59

no mtisculo liso, 90
Femininas, atletas, vs. atletas

masculinos, 529-530
Fenda intercelular, 274, 275
Feno, febre do, 336
Feocromocitoma, hipertensao e, 254
Ferritina, metabolismo do ferro e a,

319
Ferro, absorgio pelo tubo

gastrintestinal, 319
formagao dos glObulos vermelhos e,

315
fungao do, 437
metabolismo do, 319-320
no corpo, regulagdo do, 320-321
perda diaria de, 319
transporte e armazenaniento do,

319-320, 319
Fertilidade, periodo de, no ciclo

sexual feminino, 511-512
supressdo da, 511

Ferfilizagdo do Ovulo, 513-516
Feto, 10

crescimento do, 519-520
fisiologia do, 513, 519-521
modificagEies da circulagao, no

nascimento, 519-520
nutricdo do, no titer°, 516-517

nutrientes necessarios ao, 520
placenta e, 516-518

sistema nervoso do, 520
Fibra(s), aferente, 99

amielinicas, 65
basilar, da cOclea, 196
circular, do olho, 192
eferente, 99
gama, 134, 135

intrafusal, 133,135
meridional, 192
mielinizadas, 65
nervosas, adrenergicas vs.

colinergicas, no sistema
nervoso autonOmico, 158

no cerebelo, 154
pes-ganglionares, 157
pre-ganglionares, 157
Purkinje, 211
sensoriais, viscerais, no sistema

simpatico, 156-157
simpaticas, 156

Fibras, feixes de, extracorticospinhal,
145-146,145

da medula espinhal, 132
no cerebelo, 150-151,150

Fibrilla, formada do fibrinogenio, 341
Eibrinogenio, conversao em flbrina,

341
Fick, metodo de, para medida do

debito cardiac°, 262, 262
Figado, concentxagaosangbinea de

aminoicidos; 424
cirrose do, 240
concentragao sangilinea da glicose e,

417
fluxo sanguineo no, 232-241

dinimica vascular do, 239-240
liberagao de glicose pelo, 160
metabolismo intermediario e o, 9
reservatOrios sangiiineos do, 230
secregOes do, 398,4 08-409
utilizagao de, gorduras e o, 4 20

Filariose, 282
Filtrag5o, pressao de, 278,, 289
Fisiologia, 61'110'es basicas em, 3

definigOes em, 3
vinitica, 3

Flexor, reflexo, 136, 136
Fluor, caries dentarias e,:496

funcio do, 438
FluxOrnetro, tipo Doppler, 223-224,:

224
eletromagnetico, 223, 224
para medida do debit° cardiaco,

261
FOlico, acid°, defidencia de, 436

produgao de glObulos vermelhos e,
318

Foliculo, ovarian°, crescimento do,
505, 506

honnimio foliculo estimulante e
o,508

Foliculoestimulante, hormanio, 464
.creschnento do folkulo e, 508
puberdade masculina e, 503

Fome, centro da, no hipotalamo, 162
Fome crOnica, edema e, 282
Fontana, espagos de, 284
Forame oval no nascimento, 520-521
Fosfageno, sistema de energia do, na

contragao muscular, 532-533
no esporte, 534
recuperagdo apes o exercfcio, 534-

535
Fosfato, absorgdo do, vitamina D e,

486-487
corn tampdo, 306
concentragdo no lIquido extracelular,

hormemio paratiroideano e,
492
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regulagdo pelos rins, 305
rend° corn os ions calcio para.,

formar os sais Osseos, 485-
486, 486

Fosfocreatina, energia da, 533
Fosfolipidios. 20, 422, 422
Fovea, acuidade visual a a, 190
Frank-Starling, lei de, 219-221
Frio, producäo de tiroxina e, 469
Frutose, conversdo a glicose, 416
Fumo, efeito sobre a ventilagio

pulmonar no exercicio, 539
ataque cardiac° e, 234

GALACTOSE, conversäo a glicose, 416
Ginglio(s), ciliar, 158

esfenopalatino, 158
Otico, 158
submandibular, 158
simpatico, 157

Ganglionares, celulas, nos bastonetes,
185,185

Gas, difusio pela membrana
respiratOria, 361-362

difutao pelos tecidos e pelos liquidos,
360-361, 361

pressao do, 360
alta, efeitos sobre 'o corpo, 390-391,

391
nos alveolos e no sangue, 366q
parcial, 358-359

solucdo e difugo do, corn agua, .360-
362

Gastricas,*secregOes, 398, 405-408
regulagao das, 406-408

Gastrina, regulacao das secregOes
gastricas pela, 406-407

Gastrintestinais, movimentos, 399
de mistura; 400
degluticffo, 400-401
efeitos do sistema nervoso

autonOmico sobre os, 160
movimentos inotores do estOmago,

401-403
pelo colon, 403-404.
pelo intestino delgado, 402-403
propulsivos, 399.
tipos de especiais de, 404405

Gastrintestinal, sistema, resumo do,
397-398

Gastrintestinal, tubo, anatomia do,
398-399,398

absorgdo de ferro pelo, 319
fluxo sangiiineo no, 239-241

dinimica vascular do, 239-240
secregOes do, 405
tiroxina e o, 468

GastrocOlico, reflexo, 404
Genes, 18

controle da fungdo celular pelos, 37-
38, 38

controle hormonal pelos, 460-461
estrutura e fungdo do, 38-39, 38
estruturais, e a funcao do operon, 43-

44, 44
reguladores, controle da transcrigdo e

os, 44
Genetica, regulagdo, nas celulas, 37-38,

43-44
Genetic°, c6digo, 39-40
Geniculado, corpo, lateral, na analise

da imagem visual, 189

nos pensamentos, 166
medial, 198

Gigantismo, 463
Glaucoma, 284-285
Glicocalice, 58
Glicogenio, na celula, 21

armazenamento do, insulina e o, 4 79-
480

depOsitos musculares de, reposigffo
apes exercicio, 535

no esporte, 529
Glicogenio-acido lactic°, sistema, para

a contracâo muscular, 533
no Oporto, 534
recuperacio apes o exercicio, 534

GlicOlise, 430-533
Gliconeogenese, 417-418, 476
Glicoproteinas da membrana celular,

22
Glicose. Ver tambem Actkares;

Carboklratos.
energia da, 418
formula da, 414
liberagäo pelo fIgado, 160
metabolismo da, cortisol e, 476

fonnagão do trifosfato de adenosina
durante, 431

insulina e, 479-480
no sangue e no liquid° extracelular,

416, 417
polimerizagäo da, 414, 414
reabsorgio tubular, 391
sintese da gordura a partir da, 420
transporte atraves da membrana

celular, 416
trifosfato de adenosina e, 430431

Glob° paid°, 147
Glomerular; filtracao, 289-291

auto-regulacffo da, mecanismo da,
293-295

regulagão por mecanismos
vasoconstritores arteriolares,
294

teoria da, 288-289
Giomerular, filtrado, caracteristicas do,

291
formagab do, 287
substincias fmais do metabolismo no,

293' •
Glomerular, fragdo de filtraglo, 289

medida da, pela depuragab da
insulina, 295

Glomerular, membrana, 289-290,290
dinarnica dos liquidos na, 289

Glomerulo, 288
Glomerulonefrite, 287, 296

aguda, imunidade adquilida e, 356
Glucagon, concentragao sangiiinea de

glicose e, 417
fungOes do, 472483
secregdo do, regulagao da, 482-483

Golgi, aparelho tendinoso de, 117, 118,
132

Golgi, complexo de, funcOes celulares
o, 28-29

estrutura e funcOes do, 15-18, 17, 22-
23, 23, 33

secrecOes endoplasmaticas
processadas pelo, 33-34

sin tese e formacgo das estruturas
celulares, 32-34

Golgi, reflexo tendinoso de. 135. 135

GonadotrOficos, hormOnios, 464
fungdo sexual masculina e os, 503
no ciclo sexual feminino, 508-510

Gordura(s), absorcab das, 413, 418-
419

ataque cardiac° e, 234
composigab das, 418419, 418
conterido de energia das, 433
distribuigab das, 420-421
efeito poupador das proteinas das,

426
energia das, 421422

durante o exercicio, 536, 536
formagäo do trifosfato de

adenosina e, 431
metabolismo das, cortisol e o, 476

hormanio do creschnento e, 462
insulina e, 480481
ao-saturadas, na dieta, 434

no intestino delgado, esvaziatnento
gastric° e, 402

sin tese das, da glicose e das protein as,
420, 426

transporte eelos linfaticos, 420
Gordurat, efeito poupadof .das, dos

carboidratos, 521-522
Gorduroso, tecido, 419
GranulOcitos, 321
Gravidade. Ver tambem Equiltbrio.

suporte corporal e, 138
reflexo medulares e, 135-136

Gravidez, duragffo . do, inicio do

fisiologia da nae durante a, 521-.522
trabalho de parto, 522-523

horrnemios da, 517-519
row° da, 513-514

Graxos, acidos, trifosfato de adenosina
e os, 429

energia dos, 421
livres, na distiibuicio das gorduras,

'420421
Guanilico, acido, 38
Gustativa(s), papila, estrutura e fungäo

da, 201-20Z 201
substanciaS que estimulam as, 201

Gustativos, reflexos, 201

HABITUACAO, 169
HaustragOes do colon, 403
HematOcrito, 316
Hemibalismo com lesio dos ginglios da

base, 148.
Hemicrania, cefaleia tipo, 127
Hemidesmossoma, 52
Hemofilia, coagulacdo do sangue e, 344
Hemoglobina, 315

arterial, respirando ar e oxigenio, em
diferentes altitudes, 385

coeficiente de utilizacao da, 367-368
combinada corn o oxigenio, 318
corn tampab do oxigenio dos tecidos,

367
destruicao da. 320
formagao da, 318-319, 319
molecula da, 319, 319
monOxido de carbono e a, 367-368
nos glObulos vermelhos, 316
transporte de oxigenio no sangue

pela, 366-368
I remostasia, mecanismos da, 339-341
Heparina na pievenc go da coagulacäo

do sangue, 343-344
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-lepetica, doenga, e o sangramento,
344

3ep4ticas, celulas, fungOes das, 239
lereditariedade, ataques cardIacos e,

235
iering-Breuer, reflex° de, 372
fialuranico, icido, nos espagos

potenciais, 283
fidrocefalia, 285
lidrogenio, ions, ventilagäo alveolar e

os, 373-374, 375, 375
no sangue, controle respiratOrio e,

3.74
regulagdo da concentragio do, 299,

305-309
pelo sistema respiratorio, 307-308

secrecdo pelos rins, e o controle do
equilibrio acido-basico, 307

idropisia, 265
idroxiapatita, cilcio e, 484
no osso, 487
nos dentes, 495
iperir , ,"flinismo, 48.2
ipen ropia, 183, 183
iperpolarizagdo no nodo sinoatrial,

210
ipertensV), pressdo arterial e a, 243-

244.
rauras, dda, 244
Jevida aos mecanismos reguladores

anormais, 253-254
feitos da, 253
ssencial, 255
lonnonal, 254
ieurogenica, 254-255
enal, 253-254
csertirepidismo, 469-470, 4 70
"ertonicidade, solugOes de, 55
)erventilag5o, equilibrio acido-

basic° e, 308
inOticos, efeito sobre a sinapse, 109
)ocampo, circunvolugdo do, 174
locampo, na interpretacdo dos

pensamentos, 166
ar
 j

enamento das memOrias,
167-168

Ofise, glindula, anterior, regulacdo
hormonal da fungäo sexual
masculina e, 5,03

honnOnios da, 457, 460-465, 462
∎ecrecOes da, regulagOo das, 464-

465
trutura da, 460, 461, 462
z.alizaglo e fungOes da, 458459
tabolismo e, 9

&tenor, hormOnios da, 458, 465-
466

)talamo, sistema nervoso
autonOmico e o, 1,61-163

nportamento e o, 174-1 75
rtrole da dor pelo, 124
roes do, 155
febre, 452453
eptores osmossOdicos do, 303-304,

303
.egao de hormOnio do crescimento

e 0, 462-463
iperatura corporal e o, 443, 44 9-

452, 450
talamo-hipofisario, sistema porta,

463, 464465, 464.
tireoidismo, 470

Hipotonicidade, solugOes de, 55
Hipoxia, 370

anemica, 377
corn deficiencia de oxigenio nas

altitudes elevadas, 382-384
estagnante, 376-377
histotOxica, 377
resposta dos glObulos vermelhos

317-318
Histamina, reagOes imunes e a, 336
HistiOcitos, 323
Histonas, 45
HLA, antigenos, 339
Homeostasia, sistema de OrgOos do

corpo e, 3, 4
meio interno e, 4-5

Hormemios, fungi° celular e os, 457
contragao do mfisculo liso e os, 94-95
controle da pressio arterial pelos,

243, 252-253
controle do metabolismo pelos, 9
da gravidez, 517-519
da hip6fise anterior, 457
da hipase posterior, 458
do cortex supra-renal, 472
esterOides, 460461
fungdo sexual feminina e os, 508
fungdo sexual masculina e os, 503
hipertensdo e, 254 •
mecanismos de agão dos, 459461
natureza e fungi° dos, 458-459
natureza quimica dos, 459
nos atletas masculinos vs. atletas

femininos, 530
ovarianos, 509

I, faixa, das miofibrilas, 80
Idade, performance atletica e, 541
IgE, anticorpos, alergia e, 336
Ileocecal, valvula, esvaziamento

intestinal e a, 403
Imponderabilidade na fisiologia

espacial, 388
Imune, resposta, suPressäo da, rejeigdo

do transplante e a, 347
Imune, sistema, 328-329
Imune, tolerincia, 328
Imunidade, adquirida, 339,-330

tolerincia, mecanismo `da, 334
celular, 329

linfOcitos sensibilizados e, 333-335
persistencia da, 333-334

humoral, 329
atributos especificos da, 331-333

passiva, 335
sistemas da, 328-329
tecido linfOide e, 329

Indutora, substincia, controle da
transcrigao e a, 44

InfecgOo, e efusdo para os espagos
potenciais, 283

glaucoma e, 284
glObulos brancos e, 315, 320-321
macrOfagos dos tecidos e, 323

Inflamagio, sistema do complemento
e, 333

resposta do tecido a, 325-326
Inibidor, transmissor, fungdo e

exemplo de, 108
mecanismo da, 108

Inspiracdo. Ver tambem, Respiraccio.
capacidade de ar na, 356-357, 357

INDICE

mecinica da, 351
pressOes pulmonares durante a, 355-

356
Insuficiencia valvular, 217
Insulin a, regulagäo da glicose sangiiinea

e a, 417
crescimento e, 480
funcOo da, 472, 478479, 479
metabolismo da glicose e, 4 79-480
metabolismo das gorduras e a, 480-

481
metabolismo das proteinas e, 480
para o tratamento do diabetes, 481-

482
secregOo da, 478, 478

regulagao da, 481482
transporte da glicose atraves da

membrana celular, 416417
Intelechiais, processor, resumo dos,

164-165
Intercostais, intemos e externos, 354
Internagão no atletismo, 542
IntemeurOnio, 132

papel no controle motor, 145-146,
145.

Intern°, meio, 4
Intersticiais, celulas, de Leydig, 504,

504
Intersticial, espag°, estado seco normal

do, 281-282
pressão positiva no edema e, 281,

281
Intestino, epitelio absorvido do, 415,

416
delgado, movimentos do, 402403,

403
secregOes dia; 3,98, 409410

Intestino, lei do, 399
sistema nervoso do, 398-399

Intracelular, liquid°, 15, 272, 272
composigão do, 48
equilibrio osmOtico do, 55, 56
pressão osmOtica, 54

' volume do, medida da, 273
vs. liquid° extracelular, 48, 49-50, 49

Intrafusal, fibra, 133,135
Intrapleural, pressao, durante a

respiragio, 355-356
Inulina;depuragdo renal da, para

medida da filtragão
glomerular, 295

Iodo, fungdo do, 438
bOcio e, 470

IOnica, massa, pressão osmOtica e, 55
Ion(s), absorgäo dos, 427

carga eletrica dos, e difusdo atraves
dos poros da membrana
celular, 53-54

concentragdo dos, regulagdo da, 300-
305

diferengas de concentragdo de, apOs
condugdo do impulso
nervoso, 68

na celula, 19
nos liquidos extra e intracelulares,

49, 49
quimico, na celula, 19
reabsorcdo tubular dos, 291-292
transporte ativo dos, 58

atraves das membranas epiteliais,
59, 59

Isotonicidade, soluc5es de, 55
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Isquemia, do centro vasomotor,
pressao arterial e, 250-251

dor visceral e, 126

JUSTAGLOMERULAR, aparelho,
fungao do, 293-294, 294

KRAUSE, corptisculo de, 117
Krebs, ciclo de, 431
Kupffer, celulas de, 323-324, 324

fungao das, 239
infecgao e, 323

' Kwashiorkor, 434

LABIRINTO membranoso, 139, 140
Lactagao, 523-525

controle hormonal da, 523-524
efeito sobre a mae, 525
inicio da, 524-525, 524

Lactic°, acid°, no sistema glicogenio-
acid° lactic° para a potencia
muscular, 533

deficiencia de oxigenio e, 534-535
Langerhans, ilhotas, 478

celulas beta das, 478, 481
hormOnios das, 472

Laringe, fungao na respiragao, 354,
354

Leite, ejegao do, ocitocina e, 524
Leite, ejegao do, ocitocina e a, 466
Leite, humano, composigao do, 524,

525q
producao do, 523-5 25

Leucemia, 326
LeucOcitos. Ver. Sangiiineas, celulas,

brancas.
Leucocitose, 3 25
Lieberkuhn, criptas de, secregaes das,

410
Ligamento(s), fungao dos, 5

suspensor, do olho, 192, 192
Limbic°, cortex, funcao do, 175
Limbic°, sistema, comportamento e,

174-177
estrutura e fungao do, 165, 174-175,

175
Linfa, 7

fluxo da, 279, 280
Linfatica, bomba, 279, 280
Linfatico, sistema, 7-8

e a pressao negativa nos espagos
intersticiais, 281-282

estrutura do, 278-279, 279
fungao do, 271
resumo do, 272

Linfaticos, bloqueio, edema e, 282
drenagem dos espagos potenciais e,

282-283
fungOes dos, 279-281
papel no bombeamento da linfa, 279-

280, 280
relagio corn os capilares sangilineos,

278, 278
transporte de gordura pelos, 419

Linfaticos, capilares, 7
Linfaticos, &Ojos, 7

macrOfagos nos, infeccao e os, 323
LinfOcitos, 321

B. Ver B, linfOcitos.
clones de, 331
sensibilizados, formagao dos, 331

na imunidade celular, 333-335
T. Ver T, linfOcitos.

LinfOide, tecido, imunidade e, 329
dispersao dos finfOcitos processados

para o, 330-331
Lipase na digestao das gorduras, 418
Lipidica, barreira, da membrana celular,

21
Lipidica, dupla camada, da membrana

celular, 21
Lipidio(s), reticule, endoplasmatico e

os, 32
na celula, 19

Lipoproteinas, 420
Liquid°, corporal. Ver Corporals,

cefalorraquiano. Ver Cefalorraquiano,
liquid°.

dinamica na membrana glomerular,
289

extracelular. Ver Extracelular,
liquid°.

intersticial, 3, 273
pressao coloidosmOtica do, 276

edema e a, 281,-282
pressao do, 275
volume do, calculo do, 274

intracelular. Ver , Intracelular, liquido.
viscoso, nos espagos potenciais, 282
volume de, principio da diluigao para

medida do, 273-274, 237
Liquid°, sistema, do olho, 283-284,

284
Liquidos, espagos potenciais,. 282-283
Lisossomas, estabilizagao dos, cortisol

e, 476
estrutura e fungao dos, 16, 1 7, 18,

19, 20, 23, 30, 30
Livres, acidos graxos, na distribuigao

das gorduras, 4 20-4 21
Local, princfpio do, para a

determinagao da altura do
som, 198-199

Locomogao, controle neural global da,
141

Locus cemleus, vigfiia e o ., 172
Lumirrodopsina, 186
Lupus eritematoso, imunidade

adquirida e, 334
Luteinizante, hormanio, fator

liberador do, 465, 509
Luteinizante, hormanio, 464

fungao no sexo feminine,, 508
puberdade masculina e o, 503
supressao da fertilidade e o, 511

MA oclusao dos dentes, 496
MacrOfago, 323

alveolares, 324
do bago e da medula &sea, 324
dos ginglios linfatices, 323
dos tecidos, 323
fungao dos, 323-326
inflamagao e os, 325
localizagao dos, 316

Macula adherens, 58-59, 59
Macula densa do tibulo distal, 294
Maculas do aparelho vestibular, fungao

das, 140, 140
Mae, fisiologia da, durante a gravidez,

521-522
Magnesio, concentragdo no liquid()

extracelular, regulagio pelos
rins, 305

Magneto, reagao 4o, 135
Mama e glindula rnamaria, estrutura

das, 523, 523
Mamaria, glindula, estrutura da, 523,

523
Mar, pressaes elevadas na profundidade

do, 390-391
Marcapasso do coragao, 207
Marcha, 6, 137, 13 7
Marginagao, 325
Martelo, 194
Masculinos, atletas, vs. femininos,

atletas, 529-530
MastOcitos, heparina e, 343
Mediana, rafe, rnicleos da, na teoria do

sono e da vigfiia, 172
Medicamentos, alcalinos e o equilibrio

acido-basico, 308
no atletismo, 543

Meissner, corpOsculos de, 115,117
Membrana, basilar, 196

celular. Ver Celular, membrana.
nuclear, estrutura da, 22, 25

,plasmatica, do sarcolema, 79, 79
Z, da miofibrila, 80, 80

Membrana, potenciais de, definigao de,
64,66

desenvolvimento do, 66-67, 67
excitagao neuronal e, 106-108
geragao do, etapas da, 69.70
no misculo liso, 91-93
resumo dos, 64-65

Membrana, transporte pela, trifosfato
de adenosina e o, 32

Merneri&rnecanismos celulares da,
168-169

a curto prazo, 166-167
transformacao em longo prazo, 167

a Longo prazo, 167
codificagao dutante o process° de

arinazenamento, 167
detenninagao do armazenamento,

167-168
evocagao da, 167
natureza da, 166
relagao a recompensa e a punigão,

175
resumo da, 164

Meningea, cefaleia, causas da, 127
Menopausa, 509
Menstruagao, 510-511
Mentais, atividades, efeitos do sistema

nervoso autonamico sobre,
160

resumo das, 164-165
Mercurio, manOmetro de, para a

medida da pressao arterial,
224-226,225, 345-346

Mergulho, efeito de pressao alta de gas
sobre o corpo no, 390-393,
391

fisiologia do, 382-383, 390-393
SCUBA, 392, 392

Mesencefalica, parte, do sistema
reticular ativador, 170

Mesencefalo, regkies medias do, nos
pensamentos, 166

MetabOlicos, sistemas, fungao dos, 8-10
usado na con tragdo muscular, 531-

538.
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em varios esportes, 534
recuperagao apes exercicio, 534-

536
letabolismo, basal, 445-446

medida do, 445446, 446
metodo de expressao do, 445, 446
normal, 445,446

fatores que o modificam, 444-445
normal, 443
resumo, 443'
etabolismo, difosfato de adenosina e

o, 432, 432
anaerObico, 431
controle hormonal e, 9
,..--rescimento e, 8-9
lurante a gravidez, 521
Lntermediario, 9

hotneostasia e, 4
3xidativo, 431
dstema nervoso autonOmico e o, 160
iroxina e, 468
3tarrodopsina, 186
Taste ,grave, acetilcolina e, 76
rnun....ade adquirida e, 334
cgao, 300, 310-311
ontrole nervoso da, 310, 310
crofilamentos da celula, 18, 24
crottibulos, nos cilios, 29
la celula, estrutura e fungao dos, 18,

24,;25
elina, bainha de, 65, 66, 72
feito sobre ;a condugio do impulso

nervoso, 73-74
nerais, necessidades diarias de, 437-

4 39, 438q.
leralocorticOides, fungao dos, 474-

4 75
oenterico, plexo, 398
ofibrilas, 78
omposigão das, 79-80, 80
?pia, 183,183
sina, filament° de, 78, 79, 80, 81

ixacterisficas moleculares dos, 82,

L c( imgao muscular,. 82-84, 82
ontes cruzadas dos, 78, 80,
ocOndrias, formagao do trisfosfato

de adenosina e as, 31-32
tnitura e fungao das, 15, 1 7, 18,

23-24, 23, 28
ose, aparelho da, 45
ses'ila, 45-46, 45
Lpleo celular e, 24

valvula, 216, 216
edema, 470, 470
i Ocitos, 321
flamagao e, 325-326
lossacaridios, absorgao dos, 415-

4 16
rtribuigao dos, 415-418
to, espago, 358-359
oneuriinios, anteriores, 65, 65, 132
rapel no controle motor, 145-146,

145
ora, placa; na juncao

neuromuscular, 75, 75
o, gastric°, 406-407
trintestinal, 405
xetado pelo intestino delgado, 409
oso, reflexo, 404

abalo, 86-87, 87
;ular, celula, estrutura da, 19, 19

Muscular, contragao, trifosfato de
adenosina e, 32

caracterfsticas da, 86-90
controle dos diferentes graus de, 88-

89
disposigao como sistema de alavancas

e a, 87, 88
duragao da, 87, 88
efeito do comprimento do nnisculo

sobre, 87-88, 88
fadiga e, 89-90
inicio da, 84-86
isometrica, 86, 87
isotOnica, 86, 87
mecanismo molecular da, 82-84, 82
teoria da catraca para a, 83, 84
somagao da, 88-89, 89

Muscular, fuso, 117, 11 7
estrutura e fungao do, 133, 134
funcao de ajuda por servo do, 135-

136
Muscular, fuso, reflexo do, fungao

amortecedora do, 132-135
Muscular, tendlo, 6
Musculares, fibras, 6

rapidas e lentas, 537-538, 538q
transmissao de irnpulsos pelas, 74

Musculares, movimentos, cerebelo e,
150.153

controle por feedback dos, 151
cortex motor ,e, 149-150
cortex pre-motor , e, 149
estereotipados, controle dos, 14 9
sistema nervosa sensorial, e os 149

Musculares, receptores, 117-118
Mtisculo(s), potencial de nal) dos, 84-

85
acoplamento, excitagao-contragao no,

84-86, 85
atividade controle da, 143-144

anonnal, e lea° dos ginglios da
base, 147

centros cerebrais superiores para,
organizacao basica para, 144-
145, 144

atrofia dos, 89
cardiac°. Ver Cardiac°, miisculo.
ciliar, 192
comprimento do, efeito sobre a

contragao muscular e, 8788,
88

contraglo. Ver Muscular, contractio.
da respiragao, 354, 354
depOsitos de glicosienio, reposigão

apes o exercicio, 535
desenvolvimento do, dtividade e o, 89
desnervagao do, atrofia do, 89
do olho, fungOes dos, 1.82
esqueletico. Ver Esquelitico,

nuisculo.
esqueleto e, fung5es do, 5-6, 5
estriado, contragao do, 78
estrutura do, 5
extra-oculares, 191, 192
fadiga dos, 89-90
fluxo sangilineo nos, 232

durante o exercicio, 540-541
forga do, 531

fungao dos, 5, 78-95
reflexos da medula espinhal e os,

132-135
hipertrofia do, 89, 537

INDICE

homeostasma e, 3
liso, 78

acoplamento excitagao-contragao
no, 92

caracteristicas dos, 90
contragao dos, 78, 91, 91

sem potenciais de agao, 93-94
jung5es neuromusculares nos, 93-94
potenciais de agao no, 91-93
potenciais da membrana nos, 91-93
sistema nervoso autonOmico e, 7
tipos de, 90, 90
tOnus dos, 94, 94
transmissao de impulsos nos, 74
visceral, potenciais de agao nos, 91-

92, 92
excitagao por estiramento, 92
potenciais de ondas lentas, 92, 92

no exercicio, 531-538
sistemas metabOlicos dos, no

exercicio, 532-538
recuperagio apes o exercicio,

534-536
representaglo no .cortex motor, 148-

150, 148..
resistencirdo, 532
treinamento atletico e, 536-537
unidade motora do, 86, 88
use nos esportes, 529

MutagOes, celulas, causas da, 46

NANISMO, 463
Nariz, fungi() do, na respiragao, 353-

354
Nascimento, circulagao durante,

nriodifitag5es na, 520-521,
521

processo do, 522-523
Nefron, anatomia do, 287-288, 288

estrutura e fungi° dos, 287
fungi° do, 288, 288

e a concentragio das substincias na
urina, 292

reabsorgao tubular e, 291-293
teoria basica do, 288-289

perda ou destruigao dos, 287
fungao renal e, 296-297

Neostigmina para a miastenia grave, 76
Nernst, equagao de, 67
Nervo(s), membranas celulares dos, 66,

66
diferencas das concentragOes

iOnicas nas, 64
coclear, 197
cranianos, 99
espinhais, 99
motor. Ver tambem MotoneurOnio.
perifericos, transmissao dos sinais

pelos, 71-72
resumo dos, 64-65
vago. Ver vago, nervo.
vestibulococlear, 140

Nervosa, membrana, concentragOes
iOnicas da, 66

Nervosa, sinapse, 8
anatomia da, 105, 106
composigao da, 98
conducao unidirecional na, 109
diversos fatores que afetam a, 109-

110
facilitagao da., 108
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a longo prazo, 168-169
fadiga da, 109
tuned° da, 101, 105-110
tut-10o de memOria da, 109
inibigdo na, 108-109
no grupamento neuronal funcional,

110
Nervosas, fibras, 64

adrenergicas vs. colinergicas, no
• sistema nervoso autonOmico,

158
amielinicas, 71-72, 72, 101
anatomia fisiolOgica das, 66-67, 66
conduedo nas, 74-75
despolarizacio das, 67-69, 68
estimulagio das, 71, 71

tipos de, 71
mielinizadas, 71-72, 72, 101
musgosas, no cerebelo, 154
na camada molecular, no cerebelo,

154
orientagdo espacial nas, 122-123
period° refratario nas, 68 •
repolarizacdo nas, 68-69
trepadeiras, no cerebelo, 154

Nervosas, terminagOes livres, fungio
das, 117-118

Nervoso, feixe, transmissão dos sinais
de intensidade diferente
pelos, 74

Nervoso, impulso, potencial de aedo e,
67-71

conduggo saltatOria do, 73-74, 73
motor, transmissdo nos feixes neurais

pelos, 144-145,145. Ver
tambem Nervoso, sistema,
funceies motoras do.

sensorial. Ver Sensoriais, impulsos;
Sensoriais, receptores.

transmissio do, 67-69, 68, 105-110
conversdo do som no Orgdo de

Corti, 197-198, 198
de sinais de intensidade diferente,

74
efeito sobre a bainha de mielina da,

73-74
freqiiencia da, 74
na jungdo neuromuscular, 76-77
nos nervos perifericos, 71-75
resumo da, 64-65
sinaptica, caracteristicas especiais

da, 105, 106, 109-110. Ver
tambem Nervosa, sinapse.

velocidade da,
Nervoso, sistema, autonOmico, 6-7

awes em varios Orgdos, 158-161,
159q

componente parassimpatico do. Ver
Nervoso, sistema,
parassimpdtico.

componente simpatico do. Ver
Nervoso, sistema, simpatico.

controle pelo cerebro, 161-163
efeitos psicossomaticos

transmitidos pelo, 177
fibras nervosas adrenergicas vs.

Colinergicas no, 158
resumo do, 155

con trole da pressdo arterial pelo, 243-
243, 248, 250, 249

controle da respiragdo pelo, 371,
372, 371

controle do coragdo pelo, 220-221
controle do fluxo sangOineo pelo,

229, 230
controle dos movimentos oculares

pelo, 1 .91, 192
divisOes do, 99
do feto, 520
do intestino, 398-399
eficacia do bombeamento cardiac° e.

o, 258-260
homeostasia e o, 3
ions did° e o, 485
piano de organizagdo funcional do,

6-7, 103-105, 6
fulled° integrativa do, 104
funeOes motoras do, 6, 103, 103,

131
controle pela area de Wernicke,

129
fala e o, 152-153,153

parassimpatico, agOes sobre varios
Orgos, 158-161

anatomia do, 157-158, 157
controle do intestino pelo, 398
efeitos sobre o coracdo do, 221,

248
resumo do, 155
tOnus no, 158-159

periferico, anatomia do, 66, 99, 100
transmissdo de sinais no, 71-75

reflexos no, 104405. Ver tambem
Reflexo(s).

sensorial, 6, 103,'103. Ver tambem,
Sensoriais, impulsos;
Sensoriais, receptores.

simpatico, agOes sobre varios Orgdos,
158-161

anatomia do, 156-157, 156, 157
circulagdo e o, 223, 248, 249
concentraego sangfiinea de glicose

3,417
controle do intestino pelo, 399
coragdo e, 220, 233
fungi() da medula supra-renal e o,

160461
exercicio e o, 235-236
tune -6es do, 155,16'1
inervagio do sistema vascular

periferido e o, 229-230, 229
metabolism° e, 443
resumo do, 155
temperatura corporal e o, 450
Onus do, 158-159
vs. parassimpatico, 156-157

tiroxina e o, 468-469
tecido do, composicio do, 99-100

Neurogenica, hipertensdo, 254-255
Neurogenico, choque, 265
NeurOglia, 100

estrutura da, 101-102,101
Neuromuscular, jungdo, 74-76

anatomia da, 75, 75
do masculo liso, 82-83

anatomia da, 93-94, 93
substancias transmissoras

excitatOrias e inibitOrias na,
93

transmissdo nervosa na, 76
Neuromuscular, unidade, 64-66, 65
Neuron ais, circuitos, basicos, 110-113

convergentes, 111, 112
divergentes, 111, 111

do cerebelo, 151-152, 152
efeitos psicossomaticos e, 176, 176
paralelos, 112-113,112
repetitivos, 112-113
reverberativos, 112-113, 112-113

na medula espinhal, 132
Neuronais, conexOes, da retina corn o

c,erebro, 188-191
nos cones e nos bastonetes, 185-186

Neuronal, grupamento funcional, 110
110

circuitos no, 111-113
conexOes sinapticas no, 110
descarga e facilitagdo no, 110-111,

111
respostas no, 113
sinais de entrada e de saida no, 113

NeurOnio(s), do sistema nervoso
central, 100-101, 101

caracteristicas da resposta dos, 108
estrutura do, 105, 105
excitacdo dos, potencial da

membrana e, 105-168,106
excitatOrios, 108
fungdointegrativa do, 110
inibitOrios, 108
pOs-ganglionares, 157, 158
pre-ganglionares, 157, 158
quimiossensiveis, ions hidrogenio e,

373
Neurossecretoras, substincias,

hipotalamo e-, 162
Neutrofilia, 325
NeutrOfilos, fungOes dos, 325-326

resposta a inflamag go dos, 325
Nexo, 58, 59. Ver tambem, Fechadas,

funceies.
Niacina, deficiencia de, 436'
Nitrogenio, envenenamento com, na

doenca da descompressio,
392

no mergulho, 391
Nitrogenio, pressdo do, problemas corn

a, 382
Nodo(s), atrioventricular, 207

de Ranvier, 66,'66, 72
sinoatrial, 207

Norepinefrina, secreedo de, pela
medula supra-renal, 160

contragdo do imisculo liso e, 94
do locus ceruleo, vigilia e a, 172
metabolism° e, 444
no sistema nervoso autonOmico, 158

Nuclear, membrana, estrutura e funggo
da, 15, 16, 18, 22, 25

Nucleic°, acid°, nos virus, 25
Nticleo(s), coclear, 198

da celula, 18
estrutura e tuned° do, 16, 24-26,

25, 37
vs. estruturas pre-celulares, 25

da rafe mediana, na e no sono,
171

olivar superior, 198
perifornical, 162
supra-Optico, 162
ventromedial, 162
vermelho, 147

Nucleolo(s), 16, 25
ARN ribossOmico no, 42
estrutura e tuned° do, 18

Nucleopiasma, 15, 16
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Nucleoproteinas, 20
Nucleotidios, do ADN, 37, 38, 39, 39

do ARN, 37-38, 40
Nutricao, 433-439

do feto, 516-518
da fase trofoblistica da, 516-517,

516
placentaria, 516-518

Nutrientes, ingestao e digestao celular
de, 29-30

extragio de energia dos, 30-31, 31
fungi() dos, 429
necessarios ao feto, 520
utilizados na atividade muscular, 535-

536

OBESIDADE, ingestao alimentar e,
439

ataques cardIacos e, 234
Ocitocina, ejecao de leite e, 524

regulagio e funcao da, 465-466
Ocul- globo, controle da pressao no,

284
5culos para correcao de anormalidades

do olho, 184185, 184
Ddontoblastos e, 494
Ddores, mascaramento dos, 203 •
)lfativos, receptores, .202, 202
)lfato, 202-203

adaptagao do, 203
areas corticais interpretativas para o,

128, 128
e paladar, 201

)lho. Ver tambem,
anatomia fisiolOgica do, 182183, 182
cristalino do, 182, 182

anormalidades do, 183-185
convexa, funcadna formagao da

imagem, 182, 182, 183
efeitos do sistema autoraimico

sobre o, 158
focalizagao no, 192-193

anormalidades da, 183-185
run, 	motoras do, 181
posh....3narnento do, 19'1,192
Tiovimentos do; controle neural dos,

191.
vsumo do, 181-182
istema Optic° do, 181, 182-185
istemas liquidos do, 283-284, 284
ransmissao neural dos sinais do, 181
ivocerebelar, feixe, 150
LcOtica, pressao. Ver C'oloidosmOtica,

pressero
cito, maturacao do, 606-607, 607
;Ion, sintese bioquirnica e o, 43-44,

44
)ntrole da transcricao e o, variagOes

no, 44
riga° do, 37
oninas, 323
onizacao, 29
lo sistema do complemento, 332
anelas, nas celulas, 15, 30
trutura e funcao das, 16-18, 1 7, 23-

25
lo 'de Corti, 196
nversao do som em sinais nervosos

e o, 197-198,198
7os e sistemas de Orgaos, fungOes

dos, 5-11. Ver tambem

nomes dos sistemas corporais
especificos (p. ex., Digestivo,
sistema; Respiratário,
sistema.

transplante de, 347-348
OsciloscOpio para registro de potenciais

de agao, 70-71, 71
Osmose, atraves da membrana celular,

54-55, 54 •
da 4gua, pelos tabulos renais, 293
processo da, 48

OsmOtica, pressao, colOide, na
membrana capilar, 276-277

do plasma e dos liquidos
intersticiais, 276

dos liquidos extra e intracelulares, 54
principio da, 54, 276, 55

Ossiculos, auditivos, 194, 195
Osso, absorgao do, pelo hormOnio

paratireoideano,
concentracao do ion calcio e
a, 490-492, 491

composkao quimica do, 487-488
crescimento do, somatomedina e,

462
deposicio do, 487-4:88.
estrutura do, 487, 488
formagao do, 487-489
ions calcio e fosfato e o, 485-486,

490-492, 486, 491
reabsorgao do, 489-490

Osteocitico, sistema, membrana do,
4 89-490

Osteoclastos, absorcao de calcio e, 489
crescimento exagerado e, 490
hormemio paratiroideano, e, 491

Otocilnios, funcao dos, 140, 140
Otolitos, equilibrio corporal e os, 131
Ouvido, interno, transmissao do som

para o, 195-195
estrutura do, 194, 195,195

Ovario(s), estrutura interna do, 617,
61 7

localizagio e funcao dos, 458-459
metabolismo e, 9

Overshoot, potential do, 67
Ovulo, 10

estrutura do, 16-17, 1 .6
fertilizacao do, 514-516
fertilizado, multiplicagao e divisao

celular no, 514-515
diferenciagab no, 515, 515
divisao inicial do, 514
implantagdo do, 515, 515

transporte para a trompa uterina, 506
Oxidativo, metabolismo, 430-431
Oxigenio, debit() de, 433, 534, 535
Oxigenio, deficiencia de, ventilagao

alveolar e o, 374-375, 375
composicao respiratOria para, 385
efeitos da, 383-384, 384
nas altitudes elevadas, 383-385

Oxigenio, envenenamento pelo, 381
no mergulho, 391-392

Oxigenio, pressao parcial alveolar do,
359, 378

auto-regulagdo do fluxo sangilineo
e o, 228-229, 229

capacidade difusora, dos atletas, 539
consumo de, no exeracio, 538, 540
debito cardiac° e, 257

difusao do sangue para os tecidos,
365-366

difusao dos alveolos para o sangue,
365-366

hipoxia e, 377, 378
pressao do, problemas corn, 382
reposicao do, nas viagens espaciais,

389
respiragao do, nas altitudes elevadas,

385-386, 385
transporte do, no sangue pela

hemoglobina, 317, 319,
366-368

Oxigenio, tampao de, hemoglobina
como, 367, 370

Oxinticas, celulas, das g,landulas
gastricas, secregiies das, 411

PACINI, corpitsculos de, 117
Paladar, e onto, 202

areas corticais interpretativas para o,
128, 128

natureza do, 200-201
regulacao da dieta e, 201
resumo do, 194
sensagOes primarias do, 20.1
transmissao de sinais para o sistema

nervoso central, 201, 248
Pancreas, localizacao e fungi:es do,

458-459
metabolismo e o, 9
secregOes do, 398, 407-408, 408

Pantotenico, acido, deficiencia de,
436

Paralisia, devida a miastenia grave,
acgilcolina e a, 76

Paramino-hipurigo, acid°, depuragao
renal do, para o calculo do
fluxo sangiiineo normal,
296

Para-quedas, descida por, desaceleragao
durante e, 387

Paratiroide, imagem
histolOgica da, 490

localizacao e fungOes da, 458-459
metabolismo e, 9
secrecao da, 489, 490

Paratiroideano, hormanio,
• anormalidades do, 492

metabolismo do cad° e o, 484-
485, 487, 489-493

regulagao do, 492-493
valor do, 492

Parietal, via, para a sensagao visceral,
125,125

Parkinson, doenca de, lesao aos
ganglios da base e, 148

Parto, inIcio do trabalho de, 522, 523
Parturicao, 522-523
Patelar, reflexo,134, 134
Pelagra, 436
Pele, fluxo sangiiineo pela, 233,

240-241, 241
macrOfagos teciduais na, 323
plexos venosos da, como

reservatOrios de sangue,
231, 233

termorreceptores na, con trole da
temperatura corporal e,
452

Penis, 499-500, 500
Pensamento, processo do.
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interpretagdo dos dados que
chegam no, 165, 166

papel do cortex cerebral no, 165-170
► Pensamento, processos cerebrais e,

resumo do, 164-165
natureza do, 165-166
teoria holistica do, 166

Pepsinogenio, 406 -
Peptica, ligagdo, 42, 422, 424
Pericardico, espago, liquid° no, 282
Perifornical, nircleo, 162
PeriodOntica, membrana, 494
Peristaltismo, 399, 399
Peritoneal, espago, liquid° no, 282
Peritoneal, reflexo, 137, 403, 404
Peso, variagOes durante a gravidez, 521
Piloro, esvaziamento gastric° e o, 4 02-

4 03
Hula para contracepgdo, 511
Pineal, glindula, localizagdo e fungOes

da, 459
Pinocfticas, veskulas, 275

2 Pinocitico, canal, 275
Pinocitose, 28, 29, 30
Piridoxina, deficiencia de, 436-437
Piriforme, area, 174
Pirtivico, kido, para energia, 430-431,

431
Placa, aterosderOtica, 234
Placenta, 11

anatomia da, 516, 517
difusdo dos produtos de excregdo

pela, 516
nutrigdo do feto pela, 516-518
vilosidades na, transporte ativo

pela, 517-518
difusdo dos nutrientes pela, 516

Plaqueta; tampdo de, formagdo do,
339..

Plaquetas, 321
Plasmatica, membrana, do sarcolema,

79, 79
PlasmOcitos, formagdo de anticorpos

pelos, 331
Pleural, espago, liquid° no, 282
Pneumonia, 371 '

hipoxia corn, 378, 379
Pneumotaxico, Centro, respiraglo e,

371-372
PneumotOrax, colapso do pulrndo

no, 355
Poiseuille, lei de, 227
Polineurite devido a falta de tiamina,

436
Polipepticlio produtor de sono, 171
Polissacaridios, febre e, 452-453 .
Ponto cego no campo visual, 190, 190
Porta, sistema de circulagdo, 239-241
Porta, veia, obstrugdo da, 240
POs-potencial, 70
POs-tetanica, facilitagdo, 168
Postura, tronco cerebral e, 131
Potassio. Ver tambat, Bomba,

potdssio.
concentragdo do, aldosterona e, 304-

305, 475
na membrana celular neural, 64
nos liquidos extracelulares,

regulacd° da, 304-305
regulagdo do, 299-300, 304-305

excregdo do, aldosterona e, 304, 474

na repolarizagdo das fibras nervosas,
6 8-6 9

perda de, no exercicio, 543
transporte ativo do, 57-58, 57

Prazer e dor, fungdo cerebral e, 175-
176

Pregas de Kerckring, 415
Pressdo, arterial. Ver Arterial, pressdo.

alta, fisiologia da, 390-393
basometrica, efeitos da, 382-386

sobre a concentracdo alveolar dos
gases, 384, 385

sobre a concentracdo do oxigenio,
no ar alveolar e no sangue
arterial, 383q

dos gases, diferengas entre, 361
efeitos sobre o corpo, 390-393, 391
nos alveolos e no sangue, 366q

osmOtica. Ver OsmOtica, pressiio.
pulmonar vascular, 363-364
sistemica, retorno venoso e, 260, 261
venosa. Ver Venosa, presstio.

Pressorreceptores. Ver Barorreceptores.
Profundo, mergulho, fisiologia

relacionadi ao, 383-383,
390-393

Progesterona, fungdo da, 509
lactagdo e, 523-524
na gravidez, 518.

Prolactina, 464
no desencadeamento da lactagdo,

524, 525
Prolactina, fator de inibigao da,

487, 524-525
Proprioceptiva, sensagdo, adaptacdo

a, 119
Proprioceptivo, receptor, equilibrio

e, 141
Propriomedulares, fibras, da medula

espinhal, 132
PrOstata, glindula da, 499
Proteina(s), carreadora, 48'

na difusão atraves da matriz
lipidica, 52-53

cornposigdo das, 421,423
conteado de energia das, 4 08
conversdo em aminoacidos, 424-425
conversdo em carboidratos, 426
conversdo em gorduras, 420, 426
cromossamica, 45
deposigdo de, hormentio do

crescimento e, 462
digestdo e assirnilagdo de, 414
edema e, 372, 281
energia da formagao do trifosfato

de adenosina e, 431
fatores de coagulagdo, ativador de

protrombina e, 341, 343,
342

febre e, 452-453
metabolismo do, cortisol e, 476

insulina e, 480
na celula, 20
na membrana celular, 15, 21
no sistema linfatico, 278-279,

280
parcial, 434
plasmaticas, pressdo coloidosmOtica

e, 275-276
edema e, 281
formacdo das, 425

reabsorcdo tubular das,• 291

requisitos diarios . de, 433
retkulo endoplasmatico e, 32

Proteinas, sintese das, trifosfato de
adenosina e, 32

e reprodugdo celular, resumo das,
3 7-3 8

regulagdo da, 37, 424-425
Proteinas, tampOes de, 306
Protrombina, ativador de, formagdo

do, 341-342, 342
na coagulagdo do sangue, 340, 340

Protrombina, conversdo a trombina,
340-341

PseudOpodo, 28
movimento amebOide e, 33

Psicossomaticos, efeitos, 176-177
PsIquica, estimulagdo, ventilagdo

alveolar e a, 376
Pteroiglutfimico, acid°, producdo de

glObulos vermelhos e, 318
Ptialina, secrecdo de, 405
Puberdade, feminina, 509-510.

masculina, 503
PulmOes, fluxo de ar pelos, 354-358

colapso dos, 364, 380
devido ao pneumotorax, 355

efeitos do sistema nervoso
autonennico sobre o, 160

fluxo sangiiineo pelos, 363
receptores pulmonares de

estiramento e, 372
Pulmonar, circulagdo, 362-366

anatomia da, 363, 362
anormalidades da, 364
efeito da doenga cardiaca

congenita sobre a, 364-366
resume,, 351

Pulmonar, congest -do, 264, 364
Pulmonar, edema, 364, 379

na doenga valvular cardiaca, 217
Pulmonar, membrana, 359-361, 360,

361
Pulmonar, pressdo vascular, 363-364
Pulmonar, valvula, 216, 226
Pulmonar, ventilagdo, no exercicio,

538
efeito do fumo sobre, 539

Pulmonares, pressOes, na expiragdo e
na inspiracdo, 355-356, 356

Pulmonares, vasos, Como reservatOrios
de sangue, 230

Pulso, pressao de, arterial, fatores que
a modificam, 246

transmissdo a vasos menores, 246-
247, 246

Pupila, do olho, controle da, 192-
193

Purkinje, sistema, organizagdo do, 207,
211, 211

papel na contragdo do mirsculo
cardiac°, 211-212

Purkinje, celula de, 152
Pus, formagdo de, 326
Putame, 147

QUEIMADURAS, edema e, 282
Quilomicrons, 419, 420
Quimiorreceptor, sistema de, para

con trole da respiragdo,
374, 375

Quimiotaxia, 29
dos glObulos brancos, 323
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movimento celular amebOide e, 34
pelo complemento, 332

Quimo, formacdo do, 402
neutralizagdo do, 406-408

RADIACAO, perda do calor corporal
por, 447

riscos de, viagens espaciais, 390
Rafe, ruicleos da, controle da dor e,

124
Raiva, fungdo cerebral e, 176

controle pelo hipotalamo da, 162
Ramos branco e cinientd, 157
Ramos do feixe de His, direito e

esquerdo, 211
Rampa inedia,I96
Rampa'timpanica., 196'''
Rampa vestibular, 196
Ranvier, ricidos de; 66, 66, 72, 73
Rdquitismo, 437; 492493
Reagina, 336 •
Recompense e !mini*); fungdo

‘ cerebral e,175-176
aUtonOrnitos, da medula

espinhal, 157-138•
bexiga, 138;138
cogar, 136
clegliitigab, 400
defecagdo, 403, 404
defeSa,436, 136
duodentlealco, 404
empuxo extensor, 135-136
enterogistrico, 402
espirrar, 3807381
estirarnente; 134-135,134
exteria° crUzada, 136
flexor, 136,136
fuso muscular, fungdo

• ainortecedöra dos, 132-135.
gastrocedico, 404
gustativO, 201
Hering-Breuer, 372
inibigio reciproca e os, 136-137
magneto; reach.° do, 135
Jrcha, .136, 137 •

medulares. Ver Espinhal, medula,
rellexos.

miccao, 310
motores, medula espinhal e os, 131
mucosos, 404
inusculares, 134,134'
ritrVosos, estrutura e fungdo dos,

104-105
patela, 134, 134
peritoneal, 137, 404
prevengdo de lesdo corporal e os,

136
pupilar a luz, 193
retal, 138,138
ritmicos, 136,137
tendinosos, 135, 135
termicOs, sistema nervoso simpatico

e, 161
tosse, 380
vOmito, 404

REM, sono, 172
Renais, ttibulos, secregdo ativa pelos,

293-294
estrutura e fungdo dos, 283
reabsorgdo pelos, ativa, 291-292

difusdo e osmose, 292-293
Renal, bloqueio, corn a rend() de

transfusão, 347
Renal, depuragdo, fungi° renal e,

295-296
Renal, doenga, edema e, 281-282
Renal, hipertensdo, 253-254
Renal, pelve, 288
Renina, angiotensina, sistema,

regulagdo da pressdo arterial
pelo, 243

hipertensdo renal e o, 252-253, 252,
254

Renina nas celulas justaglomerulares,
294

Repolarizagdo da fibra neural, 68-69
Reprodutor, sistema, feminino,

Orgdos de reprodugdo, 504-
505, 505

resumo do, 498
fungdo do, 10, 11
homeostasia e, 3
masculino, Orgdos da reprodugdo,

499.500, 499, 500
resumo do, 498-499

Respiragdo, anormal, fisiologia da, 376-
380

artificial, 355-356, 356
concentragdo do Ion hidrogenio e,

307-308
freqiiencia da, 357
mecfinica da, 351
milsculos da, 354, 354
no exerckio, 538-540
normal, 370
regulagdo da, resumo da, 370-371
ritmo do, centro respirathrio e, 371-

372
Respiragio, controle nervoso da, 371-

372
pressio pulmonar durante a, 354-

355,356'
RespiratOria, membrana, 359-361, 360,

361
difusio de gases pela, 361-362

Respiratenia, sindrome da
perturbagdo, 355

RespiratOrias, vias, laringe, 354, 354.
faringe, 354
nark, 353-354

RespiratOrio, ar, no espirograma, 357
volume do, 356-358

RespiratOrio, centro, ritmo basic° da
respiragdo e o, 371-372

insuficiencia do, 372
RespiratOrio, sistema, homeostasia e,

3,4
estrutura e fungdo do, 8, 8, 352, 352,

353
RespiratOrio, volume minuto, 357,

372
RespiratOrios, gases, pressdo parcial

dos, 351
RespirOmetro para medida do

metabolism° basal, 445, 446
Retal, reflex°, 138, 138
Reticular, sistema ativador, reagdo de

bloqueio no, 170-171
fungdo cerebral e, 170-171, 171
fungdo do, 164
estimulagdo cerebral do, 171

Reticulares, celulas, dos ganglios
linfaticos, infeccdo e, 323

do bac° e da medula Ossea, 324

Reticulo rderebelar, feixe, 150
Reticuloendoteliais, celulas, 7
Reticuloendotelial, sistema, 316, 321,

323-326
Reticuloespinhal, feixe, 145
Retina. Ver tambem Bastonetes e

cones.
componentes da, 181
conexaes neurais corn o cerebro,

188-192
estrutura da, 185, 185
fungi° da, 181, 185-189
vias Opticas para a transmissdo dos

sinais visuals e, 188,188
Retineno, 185
Reurnitica, febre, 334

doenga cardiaca devidh a; 216-217
Rh, andgenos, 346
Rh, sistema sangOneo, 338, 346

resposta imune ao, 346
Riboflavina, deficiencia de, 436
Ribonucleic°, acid°. Ver ARN.
Ribossomas, retkulo endoplasmatico

e, 15, 22
estrutura e . fungdo dos, 16
formagdo de, 42
formagdo de protelnas nos, 42,43

Rim(ns), equilibrio acido-basico e,
307-30&

anatomia dos, 288-289,289
anormais, 287, 296-297
artificial, 297, 298, 297
celulas e estruturas dos, 19, 19
controle da excrecdo de agua pelos,

301-304
controle do volume sanguineo pelos,

' -'309; 310
depuragdo renal e, 295-296
efeitos do sistema nervoso

autonOmico so. bre os, 160
eritropoietina e os, 318
fungdo dos, 10, 10
homeostasia e, 4
regulagio da pressdo arterial pelos,

243, 251, 252, 252, 253
tilbulos do, 19,19

reabsorgio pelos, 291-292
Rodopsina nos bastonetes, 185-186
Rubroespinhal, feixe, 145
Ruffin, Orgdo terminal de, 117

SA, nodo. Ver Sinoatrial, nod°.
Saciedade, centro da, no hipotalamo,

162
Saculo do aparelho vestibular, 139
Sal no exercicio, 543
Saliva, fungdo da, 405-406

secregdo da, 411, 412
Salivar, glandula, secregOes da, 398,

405-406
regulagdo da, 405-406, 405
saliva, 411

SaltatOria, condugdo, de impulsos
nervosos, 73-74, 73

Sangramento excessivo, causa do,
344

Sangue, aminoacidos no, 424-425
circulagdo e difusdo do, 50-51, 50
composicdo do, 272
constituintes do, coracdo e os, 220
glicose no, 416-417
hemodinamica do, 223-227



IN DICE 561

sistema Rh do, 346
suprimento de reserva do, 230-231

perigos da, 338
reagOes as, 338, 346-34 7
tecnica das, 347

viscosidade do, fluxo sangiiineo e,
226, 227

Sangue, plaquetas no, 315
Sangue, tipagem do, 345, 345
Sangiiinea, coagulacao, Ions calcio e,

594
etapas da, 338
infcio da, 341-343, 342
mecanismos da, 340-341
no vaso traumatizado, 339, 340
prevencio da, no sangue retirado

do corpo, 344-345
no sistema vascular normal, 343-

344
testes para, 344

Sangiiinea, pressao, idade e, 244, 245,
246

alta. Ver Hipertenstio.
arterial. Vet-Arterial, pressao.

fluxo sangtiineo e resistencia
226, 226, 227-228

medida da, por manOmetro de
merefirio, 224-225, 225

metodos de alta fidelidade para,
225, 225

normal, 222
retorno venoso e, 260, 261
sistOlica e diastOlica, 244, 245

medida das, 245-246, 245
venosa. Ver Venosa, pressao.

Sangiifneo, coagulo, composick do,
341

organizacao fibrosa do, 340
Sanguineo, fluxo, arteriolas e, 227-

228, 228
auto-regulack do, 228-229, 229

intensidade do retorno venoso e,
259

no cerebro, 238-239
choque e, 266
controle nervoso do, 229-230
debit° cardiac° e, 223-225
durante o repouso, 223, 223q.
metodos de medida do, 223-224, 224
na pele, 233, 241, 241
no aparelho•astrintestinal e no

figado, 232, 239-241
no cerebro, 237-239

regulacão do, 238-239
resumo do, 232-233

no coragio, 232, 233, 259-260
no mtisculo, durante exercfcio, 529,

539-540,540
resumo do, 232

no mtisculo esqueletico, 235-238
controle do, 236
intensidade do, 235-236, 235

nos pulmbes, 352, 363
nos tecidos, regulagdo do, 222-223,

227-230
press -do do sangue e, 225, 226, 227,

228
principios basicos do, 223-227
renal, na estimativa pelo metodo de

depuracd-o renal, 295
resistencia ao, 222, 226-227

controle da, 257

preparacdo coracao-pulmdo .e a,
220-221

sistemico, resumo do, 222-223
velocidade do, 224

nos capilares, 224
viscosidade e, 226, 227

Sangiiineo, plasma, pressao
coloidosmOtica do, 275-276

definicdo do, 3
proteinas no, formagao das, 425
volume do, medida do, 237-274

Sangaineo, volume, aldosterona e,
4 75

calculo do, 274
controle renal, pressao arterial e, 251
distribuigdo do, 230-231
em excesso, hipertens -do arterial e,

253-254
regulack do, 299, 309-310
reservatOrios para, 222

Sangiiineos, gases, durante o
exercfcio, 539

Sangfiineos, glóbulos vermelhos,
viscosidade sangfiined e,
226

destruicao dos, 320
estrutura e funcao dos, 315, 316-

317, 316
genese dos, 316, 317-321
hemOlise dos, na rend° de

transfusdo, 347
no baco, 240
producgo de, regulacao da, 317-318
vitaminas necessarias a formacdo

dos, 318
brancos, concentracOes no sangue,

321
fungi° dos, 315, 320-321
genese dos, 321, 322
propriedades dos, 322-323
tipos de, 315, 321

Sangilineos gm'pos,'0-A-B, 345-346
reacOes nos, 345-346

Sangiiineos, vasos, efeitos do sistema
nervoso autonOmico sobre
os, 159

celulas endoteliais dos, papel na
prevencdo da coagulaca-0,
343

controle nervoso dos, 229-230
gastrintestinais, controle do fluxo

nos, 239
porta, pressao venosa, ascite e os, 240
pulmonares, como reservat6rio de

sangue, 230 •
resistencia ao fluxo sangiiineo e,

225, 226
trauma aos, 339, 340

Sarcolema, 79, 79
SarcOmero da miofibrila, 78, 79, 80
Sarcoplasma, 79, 80
Sarcoplasmatico, reticulo, 78, 80, 81,

82
composicao do, 84, 85

Schlemm, canal de, 284
Schwann, celulas de, 65, 72, 73, 100

isolamento dos axOnios amielfnicos,
73

SCUBA, mergulho com, 392, 392
SecregEo, mecanismo celular da, 410-

411
gastrintestinal, 398

Secretina, neutralizagdo do quilno e a,
406-407

Secretoras, vesiculas, 15
formacao das, pelo complexo de

Golgi, 17, 1 7, 32-34,33
funcoes das, 28
no citoplasma, 24, 24

Sede, controle das concentragOes de
sedio e osmOtica pela, 304-
305

Semicirculares, canais, fungOes dos,
139-141,140

Seminal, vesicula, 499
Seminffero, e formagao do

esperma, 500-503
estrutura do, 500-501, 501

Sensacdo(Oes). Ver tambem, Visdo;
Audictio; Paladar; Olfato e
Tato.

determinagao dos tipos de, 119-1 20
exteroceptivas, 116
intensidade das, discriminagdo da,

119,119
interpretagao pelo cerebro, 127-130
localizasio cortical das, 127-128
rocalizagdo nas areas corporais, 122-

124
modalidade das, 119-120

nos sistemas dorsal vs.
espinotalimico, 121-122

proprioceptivas, 116
resumo das, 115-116
somestesicas, 115.

interpretacao das, 123
nfveis das, 116
tipos das, 116

talarrn:re, 129-130
visceral, 116, 125-127

Sensoriais, impulsos, ventilagdo
alveolar e, 376

analise dos, 164
interpretagao pelo cerebro, 115-116
transmissio dos, pelo sistema dorsal,

120-121, 120
vs. sistema espinotal'arnico, 121-

122
feixe espinocervical para, anatomia

do, 120-121, 120
organizag -do do, 116-117, 116
papel nos movimentos de

habilidade, 149
somestesicos, anatomia dos, 120-

123
vias para, 115

Sensoriais, receptores, 115
adaptagdo dos, 118
discriminagao da intensidade pelos,

118
mecanismo de excitagao dos, 118,

118
modalidade da sensagEo e os, 119-

120
musculares, 117-118, 11 7
tacteis, 117, .11 7
tipo de, 117-118

Serotonia, Sono e, 172
Sertoli, celulas de, no

desenvolvimento dos
espermatozOides, 501

Sexuais, caracterfsticas, masculinas
e a testosterona, 504

Sexuais, func -Oes, sistema nervoso
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autonOmico e seus efeitos
sobre, 160

femininas, regulacdo hormonal das,
508

masculinas, regulagao hormonal das,
503

exual, ato, feminino, 507-508
masculino, 503-504

.exual, ciclo, feminino, periodo de
fertilidade no, 511-512

regulacan do, 509-510
irnbolismo, area cerebral de

Wernicke e, 129
impaticas, cadeiras, 155, 156, 156
impaticos, ganglios, 156
inaptica, goteira, 75
inaptico, botdo, 101
inapticos, corpos, nos bastonetes,

185
(mid° do mtisculo cardiac°, 208,

209
inoa' bloqueio, 211

nodo, como marcapasso
do corac5o," 211-212

estrutura e funcao do, 211-212
fungdo do, 207
xitmicidade do, 208-209, 210
(stole, 216, 218, 218

co-transporte do, 49
de acifcares, 60, 415
de aminoacidos, 60
mecanismo do, 60
Odic), transporte ativo do, 57-58, 5 7
concentracdo•do, secrecio de

aldosterona e, 475
na membrana celular neural, 64
regulagdo da, 299, 300-304

na despolarizagan das fibras nervosas,
67-6 8, 68

nos tubulos renais, aldosterona e,
291, 304

i-eabsorgdo tubular do, 291
aldosterona e, 291, 474
p controle do equilibrio

acido-basico, 307
idlo-glicose, carreador de, 60
5dio-pothssio, ATPase, 57
idio-potassio, bomba de, 49, 57-58,

57
apes conducdo dos impulsos

nervosos, 68, 69
na membrana neural, 66, 67
3m, conversgo em sinais neurais no

Orgao de Corti, 197-198,
197

altura do, 198-199
diregffo do, centros auditivos

inferiores e, 198
na cOclea, 197
sistema decibel e, 200
transmissao para , o sistema nervoso

central, 18-199, 198
)1natomedina, papel da, 462
> mestesica, area de associacffo, 123,

123
,mestesito, cortex, 115, 115, 123,

123. Ver tambem Cerebro,
cortex do, somestesico.

)no, e vigilia, 170-174
outras teorias sobre o, 171-172
teoria do feedback para o, 171-172

feitos do. 173-174

REM, 172
Sonoras, ondas, caracteristicas das,

195
Soro, doenca do, alergia antigeno-

anticorpo e, 335
Submandibular, ginglio,

parassimpatico, 158
Submucoso, plexo, 398
Subneurais, fendas, 75
Substancia negra, 147
Subtalimico, micleo; 147
Sudorese, temperatura corporal

aumentada e, 451
mecanismo da, 448
na febre, 452
perda de sal e, 543

Sudorfparas, glindulas, efeitos do
sistema nervoso autonamico
sobre as, 159

Supra-Optico, rnicleo, 162
Supra-renal, glandula, anatomia e

honnemios da, 473474, 473
cOrtex da, 473-474, 474

camadas do, 473
hormanios do, 472
metabolismo. e, 9

localizacffo e fungOes da, 458-459
medula da, 473

estimulagdo simpatica da, 160
metabolismo e, 9

Surdez, tipos e causas da, 199

T, celulas, na rejeicio dos
transplantes, 348

do sistema dos linfOcitos-T, 328,
329-331, 330

sensibilizados, alergia de rend°
retardada, 335

tipos e funcCies das, 333-334
T, linfOcitos, sistema dos, resumo do,

328-329
atributos especiais do, 333-335

T, tabulo, reticulo sarcoplasmitico,
sistema do, 84, 85

T, ttibulos, 78, 81
na contragab muscular, 85,,85

Tacteis, receptores, 117, 117
Talamo, cOrtex cerebral e, 130

lateral, nos pensamentos, 166
na evocacdo das memOrias, 167
na interpretagio das sensaglies, 129-

130
na interpretagdo dos dados

sensoriais, 115, 120
sinais de dor e, 124
sistema ativador reticular e o, 170

Teca, celulas da, 506
Tecido(s), conjuntivo, estrutura do,

18, 19
estado seco normal dos, 281-282
proteinas nos, sintese e funcan das,

4 25-426
regressao dos, 30
tipos de, 1 7, 18-20
transplante de, 347-348

Tecido, tipagem de, nos transplantes,
347

Tecidual, macrOfagos, sistema dos,
323-324

Tectoespinhal, feixe, 145

Temperatura do corpo. Ver Corporal,
temperatura.

Tendinosas, fibras, 6
Tendinoso, reflexo, 135, 135
Tensdo, cefaleia de, 127
Termicos, reflexos, sistema nervoso

simpatico e os, 161
Terminals, cisternas, 85, 85
Testfculos, 499

metabolismo e, 9
Testiculos, localizagOes dos, 459
Testosterona, fungOes da, 504

ataques cardiacos e, 235
nos atletas masculinos, 530
sin tica, no atletismo, 543

Tetanizacdo na contraCan •
muscular, 89

Tetralogia de, Fallot, 365-366, 365
Tiamina, deficiencia de, 436-437

fungäo da, 436
Timidilico, acid°, 38
Timo, glándula do, localizagdo e

fungOes do, 561-562
linfOcitos T e,o, 330

Timpanica,niembrana, fungâo da,
195

Tireoidiano, adenoma, 469
Tireoidiano, estimulador, de longa

duragan, 469
Tireoidiano, hormOnio, temperatura

corporal aumentada e,
450-451

metabolismo e, 4.44
TireotrOfico, hormOnio, fator

liberador do, 465
glindtdo;;Iocalizagan e

funcOes da, 458459
estrutura da, 467
metabolismo e, 9

mecanismo da, 467, 467
Tiroxina, anonnalidades relacionadas

corn a, 468470
annazenamento e liberagao da, 467
efeito sobre as enzimas celulares, 468
efeito sobre o metabolismo celular,

468
efeito sobre o metabolismo corporal

• total, 468
efeito sobre o sistema cardiovascular,

468
efeito sobre o sistema nervoso, 468
efeito sobre o tubo gastrintestinal,

468
formagan da, 467468, 467
funcan da, 457
mecanismo de acdo da, 469-470
regulacan da, 468, 469

Toracica, caixa, na respiragan, 354-
355, 354

Tosse, reflexo da, 380
Traducan do ADN, 37, 42, 42, 43
Transcricao, controle pelo operon,

variagOes no, 44
ADN, 37, 40, 40
ARN, 40-43.

Transferrina, funcan da, 319-320
Transplante de tecidos e de Organs,

339, 347-348
Transverso, tabulo. Ver T, tUbulo.
TrapezOide, corpo, 198
Tricaspide, valvula, 215, 216
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Trigliceridios na celPla, 24
Triiodotireonina, 467
Trombina, agdo sobre o

fibrinogenio para formar
fibrina, 341

formada da protrombina, 340-341
Trbnibocitopenia, coagulacdo do

sangue e, 344
TrOpicos, perda do calor corporal e,

448-449
Tropomiosina no filamento de

actina, 83, 83
Troponina na contragdo muscular,

83, 83
Troponina-trop omiosina,

complexo, 83
TObulo(s), T. Ver T, tabulos.

do rim, 288
reabsorcdo nos, 291-292

longitudinais, no reticulo
sarcoplasmatico, 84, 85

UMBILICAIS, vasos, 516
Umbilical, veia, 520
Uncus, 174
Ureia, filtragdo pelo rim, 293
Uretrais, glindulas, 503
Urina, concentrada, mecanismo para a

excregdo de, 302-303, 302
armazenamento na bexiga, 310
concentragdo das substancias na,

293
diluida, mecanismo para a excregdo

de, 301-302, 301
formagdo de, pressdo arterial e a, 295'
intensidade do fluxo de, 292
transporte para a bexiga, 310-311,

310
Urinaria, bexiga, efeitos

autonemicos sobre a, 160
esvaziamento da, 302-303, 302

Urinazio, sistema, 10, 10, 300
)Urticaria, 336
Uterinas, trompas, 505, 505
Otero, 10, 505, 505.
Utriculo, 139

V02 maxim, treinamento atletico e,
538

performance cardiovascular e, 541
Vacinacio, imunidade adquirida e,

335-336
Vagina, 505

lubrificagio da, 507
Vagos, nervos, circulacdo e, 249

na degluticdo, 400
secregOes pancreaticas e, 408
sistema nervoso parassimpatico e,

158
Vilvula(s), atrioventriculares, funcdo

das, 207
do corn -do. Ver Carcliacas, valvulas.
semilunar, 207

Valvulas, coniventes, 415
Van Allen, aneis de radiagdo de, 390,

390
Vascular, espasmo, 339
Vascular, resistencia, retorno e, 260,

259-260

Vasoconstrigdo, controle da, 24 8-24 9
mecanismo da, nas arteriolas aferente

e eferente, 294
temperatura corporal aumentada e,

450
Vasodilatadores, auto-regulagdo e,

229
fluxo sangiiineo no mdsculo

esqueletico e, 236
na contragdo muscular e, 236

Vasomotor, centro, sistema
circulatOrio e, 248, 249

isquemia do, pressdo arterial e,
250-251

no choque, 266
relagdo com o sistema dos

barorreceptores de
regulagio da pressdo, 250,
250, 310

tenus do, e controle da press-do
arterial, 248-24 9, 249

Vasopressina, regulacdo e fungdo da,
465466

Vasos, retos, do rim, e a conserva9do
de agua, 302

Veias, 7
na circulagdo, 238
perifericas, no choque, 266
porta, ascite e, 240

Venosa, bomba, 263
Venosa, pressio, preparagdo

• coracdo-pulmdo e a, 220
atrial direita, 262, 263, 264

efeito sobre a pressdo venosa
periferica, 262

medida da, 263, 264
periferica, 262-263, 264

efeito da pressdo atrial direita
sobre a,.262

efeito da pressdo hidrostätica
sobre a, 263, 263

pulmonar, 363
Venoso, retorno, exercicio e, 260-261

choque e, 265-266 . .
gradiente de press -do para o, 260, 261
intensidade do, 259
necessidades dos tecidos e, 261
pressdo atrial direta e, 260, 261
pressdo media de enchimento

sistemico e, 260, 260
resistencia vascular e, 259-260, 260
resumo do, 257-258

Ventricular, fibrilagdo, 208, 214
Ventriculos, como bombas, 208

fungdo dos, 207
Vermelhos, glObulos. Ver Sangaineas,

celulas, vermelhos.
Vesicula biliar, esvaziamento da, 409
Vestibular, aparelho, anatomia do,

139-140, 140
equilibrio corporal e, 131
maculas, fungOes das, 140, 140

Vestibulares, glandulas, 508
Vestibulocerebelar, feixe, 150
Vestibulococlear, nervo, 140
Vestibuloespinhal, feixe, 145
Vestimentas, perda do calor corporal

e as, 448
Vigilia e Sono, 170-174

teoria do feedback para a, 171-172
outras teorias para, 1.71-172

efeitos da, 173
resumo da, 173

Vilosidades, estrutura das, 415
Virus, neutralizagdo dos, pelo sistema

do completo, 333
vs. celulas, 25, 25

Visdo. Ver tambem Olho.
acuidade da, 190-191
adaptagdo ao claro e ao escuro, 186,

187
areas interpretativas corticais para a,

128-129,128
campos da, 190, 190
de cores, cegueira e a, 187-188

funcdo do corpo geniculado lateral
e, 188, 189

fungdo dos cones e, 187-188
fungdo do corpo geniculado lateral

e, 189
fungdo do cortex visual e, 189-190,

189
imagens intermitentes na, 186
imagens persistentes na, 186
mecanismos da, equilibrio e, 141
mecanismo neuronais da, 181
quimica da, 185-186
percepgdo de profundidade na,

191,191
corpo geniculado lateral e, 189

Visdo-de-longe, 183, 183
Visdo-de-perto, 183,183
Viscerais, sensagOes, 125-127

dor, 126-127
referida, 125-126, 126

vias para as, 125, 125
Visual, cortex, na discriminacio da

• -.--:i4imagem visual, 189-190, 189
na interpreta0b dos pensamentos,

166
Vital, capacidade, 357
Vitamina(s), necessidades diarias de,

434, 435q
A, fungdo da, 435
B12, deficiencia da, 436

producdo de glObulos vermelhos e,
318

complexo B, funceies das, 436437.
D, calcio e, 4 84-487

deficiencia de, 437
fontes de,486
fungdo da, 486487

E, deficiencia da, 437
K, sangramento e, 344

deficiencia da, 437
necessarias a formagdo dos glObulos

vermelhos, 318
nos alimentos, 435437, 435q

Vitreo, humor, no olho, 284
Vocais, cordas, fungdo das, 354
VOmito, 404

equilibrio acido-basico, 309

WEBER-Fechner, lei de, 118, 119
Wernicke, area de, analise da

informagdo sensorial na, 164
comunicacdo de ideias e, 153, 153
controle da fala e, 143
controle sensorial dos movimentos

motores complexos e, 149
fungOes da, 128-129,128, 169
interpretagdo auditiva e, 199
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interpretacdo dos pensamentos ,,, Z, membrana, da miofibrila, 78, 80, Zinco, fung -ao do, 438
166 80, 82 Zonula, adherens, 58, 59

Zimogenio, grinulos de, 411 occiudens, 58, 59
Z, disco, das miofibrilas, 80
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