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Introdução

A respiração é o mecanismo que permite aos seres 
vivos extrair a energia química armazenada nos 
alimentos e utilizar essa energia nas diversas atividades 
metabólicas do organismo. Ela ocorre ao mesmo tempo 
em dois níveis distintos: internamente e externamente. 
O primeiro libera a energia química necessária ao 
metabolismo através da quebra das cadeias de carbono, 
denominada  respiração celular. Enquanto o segundo
compreende a captura do oxigênio do ambiente, o 
transporte deste gás até as células e a sua eliminação 
em forma de gás carbônico [1]. 

O sistema respiratório dos mamíferos é constituído 
por um par de pulmões e por vários órgãos que 
conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades 
pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais, a 
faringe, a laringe, a traquéia, os brônquios, os 
bronquíolos e os alvéolos pulmonares, os três últimos 
localizados nos pulmões [1].

Nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose, onde o 
gás oxigênio difunde-se para os capilares sangüíneos e 
penetra nas hemácias e se combina com a hemoglobina. 
Enquanto o gás carbônico (CO2) é expulso pelos 
pulmões através do processo de expiração [2].

A pressão existente na cavidade torácica é menor 
que a pressão atmosférica, o que força os pulmões a se 
manterem expandidos, uma vez que  essa e as demais 
vias respiratórias, apresentam uma certa tendência ao 
colabamento, por influência da tensão superficial. Isso 
ocorre devido à grande quantidade de moléculas de 
água revestindo toda a parede interna da cavidade 
torácica e demais vias respiratórias. A tensão 
superficial também é reduzida por uma substância 
chamada surfactante pulmonar presente na parede 
interna dos alvéolos [2].

O surfactante pulmonar é composto de 
aproximadamente 90% de lipídios e 10% de 
proteínas[3].

Nos pulmões dos animais marinhos, o surfactante 
possui um alto teor de lipídio insaturado, resultando 
num surfactante com efeito anti-adesivo. Enquanto que 
nos pulmões mais complexos (como aqueles 
encontrados em aves e mamíferos), a principal função 
do surfactante é diminuir a tensão superficial para 
valores extremamente baixos. [3].

A estrutura do sistema respiratório dos animais 
marinhos como: focas, leões-marinhos, baleias e 
golfinhos, é muito diferente dos animais terrestres, para 
suportar a alta pressão associada com o mergulho. As 
vias aéreas dos primeiros animais são altamente 
reforçadas com cartilagem e músculo para mantê-las 
abertas, e seus alvéolos possuem a capacidade de se 
colapsarem completamente durante um mergulho 
expulsando todo o ar das vias aéreas. Essa propriedade 
previne o aumento de nitrogênio narcótico, assim como 
problemas associados ao aumento da pressão parcial 
dos gases dentro do espaço aéreo. Já os mamíferos 
terrestres são incapazes de eliminar todo o ar dos 
pulmões, deixando um baixo volume residual, e seus 
alvéolos só se colapsam em situações de aumento de 
pressão intratorácica [3]. 

Os mamíferos marinhos possuem um capilar para 
cada alvéolo, enquanto que os mamíferos terrestres 
dividem um capilar para cada alvéolo, ou seja, os 
alvéolos dos marinhos,apresentam uma maior área de 
absorção,dando ao pulmão uma maior estabilidade 
estrutural  no mergulho. [3].

Este trabalho tem o objetivo de comparar a função 
do sufactante pulmonar entre mamíferos marinhos e 
terrestres. Possibilitando, através do estudo da 
fisiologia comparada, a ampliação dos conhecimentos 
adquiridos na área de fisiologia animal. 

Material e métodos

Na execução deste trabalho foi utilizada 
metodologia em pesquisa bibliográfica com artigos



científicos e livros didáticos, além de sites que 
contivesse discussão sobre o tema em tela.

Resultados e Discussão

A partir dos estudos observados, e das pesquisas 
bibliográficas foi possível constatar que o surfactante 
pulmonar possui uma grande importância na fisiologia 
respiratória tanto dos mamíferos marinhos, quanto dos 
terrestres. A grande importância deste para os 
mamíferos terrestres é sua capacidade de reduzir 
significativamente a tensão superficial dos líquidos que 
revestem o interior dos alvéolos e demais vias 
respiratórias, reduzindo o risco de colabamento[1]. E 
nos mamíferos marinhos funciona como um anti-
adesivo,permitindo a reabertura dos alvéolos e demais 
vias respiratórias logo após o mergulho profundo[3].

Mamíferos marinhos desenvolveram um sistema 
respiratório especializado para viver em seu habitat. 
Eles apresentam estruturas respiratórias que podem se 
colapsar completamente e reinflar durante o mergulho 
sem efeitos colaterais aparentes. [3].

Mamíferos terrestres têm uma grande quantidade de 
surfactante na parede dos alvéolos para evitar 
atelectasia destes, e aumentar a complacência 
pulmonar. Enquanto que os mamíferos mergulhadores  
requerem uma menor quantidade de surfactante, agindo 
como um anti-adesivo. [3].

  Portanto é notório que reduzir a tensão superficial 
para valores muito baixos não é a função primária da 
surfactante dos mamíferos mergulhadores como é 
observado nos mamíferos terrestres, sendo observados 
nestes animais,uma surfactante com propriedades anti-
adesiva para permitir que os pulmões possam reabrir 
após o colapso durante o mergulho profundo[3].
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Figura1: A-pulmão relaxado de leão marinho;
 B-pulmão contraído; C-pulmão de um cão doméstico;
D-alvéolo colapsado de um cão doméstico.






