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RESUMO 
 

 
Um importante problema não resolvido na ciência médica  diz  respeito à 

origem  física da forma sigmoidal das curvas pressão-volume de pulmões  

saudáveis (e de alguns não saudáveis). Tais dificuldades são esperadas tendo 

em vista que o pulmão, a mais importante estrutura do sistema respiratório, é 

extremamente complexo. Suas propriedades reológicas são desconhecidas, e 

parecem depender dos fenômenos que ocorrem a partir da escala alveolar até 

a escala torácica. O modelo clássico diz que a resposta linear, ou seja, a lei de 

Hooke, juntamente com a superdistensão alveolar desempenha um papel 

predominante na formatação dessas curvas, mas tais pressupostos não podem 

explicar a crucial forma empírica sigmoidal das curvas P-V  respiratórias  

estáticas.  

 

Nesta tese de doutorado propomos uma teoria alternativa para resolver este 

problema, baseada no recrutamento alveolar, juntamente com a hipótese do 

comportamento elástico não-linear dos alvéolos. Esta teoria sugere o 

recrutamento alveolar como o fator predominante que modela as curvas 

pressão-volume em um completo intervalo de pressão normalmente utilizado 

nas experiências. O modelo proposto prediz corretamente a forma sigmoidal 

observada nas curvas pressão-volume, nos permitindo discutir adequadamente 

a importância deste resultado, assim como as suas implicações para a prática 

médica.

 


