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Resumo
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo matemático dos sistemas
térmico e respiratório humanos que permita, a partir das condições do ambiente e do
nível de atividade física, determinar a distribuição da temperatura e das concentrações de
oxigênio e dióxido de carbono ao longo do corpo. No modelo representou-se o corpo humano dividido em quinze segmentos: cabeça, pescoço, tronco, braços, antebraços, mãos,
coxas, pernas e pés. Cada segmento contém um compartimento arterial e um compartimento venoso, os quais representam os grandes vasos. O sangue nos pequenos vasos foi
considerado juntamente com os tecidos – músculo, gordura, pele, osso, cérebro, pulmão,
coração e vísceras. Os gases – O2 e CO2 – são transportados pelo sangue e armazenados
nos tecidos, dissolvidos e reagidos quimicamente. Nos tecidos ocorre metabolismo, que
consome oxigênio e produz dióxido de carbono e calor. A pele troca calor com o ambiente por condução, convecção, radiação e evaporação. O trato respiratório o faz pela
ventilação, por convecção e evaporação. Nos pulmões ocorre transferência de massa, por
difusão entre um compartimento alveolar e diversos compartimentos capilares pulmonares. Para modelar o transporte de massa e o transporte de calor nos tecidos foram usadas
duas formas distintas. No caso da transferência de massa, os tecidos foram representados por compartimentos nos segmentos modelados. No caso da transferência de calor,
foram representados por camadas nos segmentos, sendo que estes ora têm a geometria
de um cilindro (seção transversal circular), ora a de um paralelogramo – no caso das
mãos e dos pés. O sistema regulador do corpo humano foi divido em quatro formas de
atuação: metabolismo, circulação, ventilação e sudorese. O metabolismo varia com o
calafrio (que depende da temperatura corporal) e a atividade física; a circulação depende
da concentração dos gases no corpo, da temperatura e do metabolismo; a ventilação, da
concentração dos gases; a sudorese, da temperatura. Para solucionar as equações diferenciais do modelo foram usados métodos numéricos implícitos. As equações diferenciais
parciais foram discretizadas pelo método dos volumes finitos. Comparações com trabalhos experimentais encontrados na literatura mostraram que o modelo é adequado para
representar variações climáticas, exposições a quantidades reduzidas de oxigênio e elevadas de dióxido de carbono, e situações de exercício físico. Outros resultados gerados pelo
modelo demonstraram que acidentes de descompressão tornam-se mais severos quando
associados à queda da temperatura ambiente, por causa do aumento do consumo de O2
pelo calafrio. Este também aumenta o risco de uma intoxicação por CO2 , devido ao aumento da sua produção. O modelo mostrou-se ainda capaz de prever diversas interações
entre os sistemas térmico e respiratório, como a diminuição da temperatura corpórea pelo
aumento da ventilação (que depende das concentrações de O2 e CO2 ), ou a diminuição
da pressão parcial dos gases nos segmentos mais extremos, em consequência do efeito da
temperatura na capacidade do sangue de transportá-los.
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