
SISTEMA SISTEMA 
RESPIRATRESPIRATÓÓRIORIO



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio

 Divisão:Divisão:

1.1. PorPorçção condutora:ão condutora:

Nariz, faringe, laringe, traquNariz, faringe, laringe, traquééia e brônquiosia e brônquios

2.2. PorPorçção respiratão respiratóória propriamente dita:ria propriamente dita:

PulmõesPulmões



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééiaia

 Do Grego, Do Grego, tracheiatracheia, , 
artartééria rugosaria rugosa

 Tubo mediano (13cm x Tubo mediano (13cm x 
2cm) que se situa  entre a 2cm) que se situa  entre a 
laringe (margem inferior laringe (margem inferior 
da cartilagem cricda cartilagem cricóóide) e ide) e 
os brônquiosos brônquios

 Orgão Orgão cervicotorcervicotoráácicocico



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééiaia

 Parede fibrocartilagParede fibrocartilagíínea, nea, 
musculomembranmusculomembranááceacea

 EstendeEstende--se da VI VC atse da VI VC atéé a a 
V VT (bifurcaV VT (bifurcaçção)ão)

 Em inspiraEm inspiraçção forão forççada o ada o 
limite inferior pode descer limite inferior pode descer 
atatéé a VI VTa VI VT



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééiaia

 Cartilagens traqueais Cartilagens traqueais 
(16 a 20)(16 a 20)

 LiggLigg. anulares. anulares

 FFááscia de tec. scia de tec. 
conectivoconectivo

 Mucosa traquealMucosa traqueal

 BifurcaBifurcaçção da traquão da traquééiaia



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééiaia

TTúúnica adventnica adventííciacia

Cartilagem traquealCartilagem traqueal

TTúúnica mucosanica mucosa

EpitEpitééliolio

Glândulas traqueaisGlândulas traqueais

Parede membranParede membranááceacea

M. traquealM. traqueal



Sistema respiratSistema respiratóóriorio
TraquTraquééiaia

 Carina: Carina: éé uma crista interna na bifurcauma crista interna na bifurcaçção da traquão da traquééia (formada ia (formada 
pela margem inferior da pela margem inferior da úúltima cartilagem da traqultima cartilagem da traquééia).ia).

 Ponto de referência durante a broncoscopiaPonto de referência durante a broncoscopia



BRONCOSCOPIABRONCOSCOPIA



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééia: relaia: relaççõesões



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééia: relaia: relaççõesões



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééia: relaia: relaççõesões



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio

TraquTraquééia: irrigaia: irrigaçção sanguão sanguííneanea

 ArtArtééria tireria tireóóidea inferior idea inferior 
(principalmente)(principalmente)

 ArtArtééria tireria tireóóidea idea 
superior (ramos)superior (ramos)

 ArtArtéérias bronquiais rias bronquiais 
(ramos)(ramos)

 ArtArtééria torria toráácica interna cica interna 
(algumas vezes)(algumas vezes)



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééia: Drenagem venosa ia: Drenagem venosa 

 Veias satVeias satéélites das artlites das artéérias para as veias tirerias para as veias tireóóideas ideas 
inferiores, inferiores, esofâgicasesofâgicas, mediastinais e , mediastinais e áázigos.zigos.



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio

TraquTraquééia: Drenagem linfia: Drenagem linfááticatica

 Uma densa rede de vasos linfUma densa rede de vasos linfááticos existe na parede da traquticos existe na parede da traquééia; sua parte ia; sua parte 
cervical drena para os linfonodos prcervical drena para os linfonodos préé--traqueais e paratraqueais, ou traqueais e paratraqueais, ou 
diretamente para os cervicais profundos inferiores. Linfonodos diretamente para os cervicais profundos inferiores. Linfonodos 
traqueobrônquicos.traqueobrônquicos.



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
TraquTraquééia: inervaia: inervaççãoão

 A inervaA inervaçção fazão faz--se por meio do n. larse por meio do n. larííngeo recorrente do n. vago, ngeo recorrente do n. vago, 
ramos do plexo pulmonar e simpramos do plexo pulmonar e simpáático (gânglio cervical inferior e tico (gânglio cervical inferior e 
I gânglio torI gânglio toráácico)cico)



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Brônquios principaisBrônquios principais



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Nomenclatura dos Nomenclatura dos Brônquios Brônquios 

 Os brônquios são divididos Os brônquios são divididos 
em 3 grupos:em 3 grupos:

 Principal Principal 

 Lobar  Lobar  

 Segmentar: Segmentar: 

intrasegmentaresintrasegmentares, , 
subsegmentaressubsegmentares, bronqu, bronquííolos, olos, 
bronqubronquííolos respiratolos respiratóórios, rios, 
ducto alveolares, sacos ducto alveolares, sacos 
alveolares e alvalveolares e alvééolosolos



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Brônquios : IrrigaBrônquios : Irrigaççãoão



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Brônquios: Drenagem venosaBrônquios: Drenagem venosa

 Veias bronquiaisVeias bronquiais

Direita Direita  veia veia áázigoszigos

Esquerda Esquerda  veia hemiveia hemiáázigo acesszigo acessóóriaria



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Brônquios: drenagem linfBrônquios: drenagem linfááticatica

 Linfonodos broncopulmonaresLinfonodos broncopulmonares
 Linfonodos traqueobrônquicosLinfonodos traqueobrônquicos



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Brônquios: inervaBrônquios: inervaççãoão

 ÉÉ semelhante semelhante àà da traquda traquééia, e alcania, e alcançça os brônquios atrava os brônquios atravéés dos plexos s dos plexos 
cardcardííaco e pulmonar. aco e pulmonar. 

 São relativamente indolores, embora a estimulaSão relativamente indolores, embora a estimulaçção se sua mucosa provoque ão se sua mucosa provoque 
tosse.tosse.



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
PleuraPleura

Parietal Visceral 



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal Pleura parietal 

 PorPorçções:ões:

CostalCostal

MediastinalMediastinal

DiafragmDiafragmááticatica

CCúúpula pula 



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal costalPleura parietal costal

 FFááscia endotorscia endotoráácicacica

 Borda anterior (recesso Borda anterior (recesso 
costomediastinalcostomediastinal))

 Borda inferior (recesso Borda inferior (recesso 
costodiafrcostodiafráágmgmááticotico))

 Borda posterior Borda posterior 
(indefinida)(indefinida)



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal costalPleura parietal costal



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal mediastinalPleura parietal mediastinal



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal mediastinalPleura parietal mediastinal

 Ligamento pulmonar (entre o Ligamento pulmonar (entre o 
esôfago e o pulmão)esôfago e o pulmão)

 Recesso Recesso retroesofretroesofáágicogico

 EspaEspaçço o retrocardretrocardííacoaco
(visualiza(visualizaçção radiogrão radiográáfica)fica)

 Recesso Recesso intrapericintrapericáárdicordico
(abaixo do peric(abaixo do pericáárdio, logo rdio, logo 
atratráás da veia cava inferior)s da veia cava inferior)



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal diafragmPleura parietal diafragmááticatica

 Recobre a maior parte do diafragma, exceto o centro Recobre a maior parte do diafragma, exceto o centro tendtendííneoneo

 FFááscia scia frenicopleuralfrenicopleural (fina camada de f(fina camada de fááscia endotorscia endotoráácica)cica)



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal cervical ou cPleura parietal cervical ou cúúpula pleuralpula pleural

 Membrana Membrana 
suprapleural suprapleural 
(espessamento da (espessamento da 
ffááscia endotorscia endotoráácica)cica)

 Posterior :Posterior :

Tronco simpTronco simpááticotico

11°° nervo tornervo toráácicocico

Vasos do 1Vasos do 1°° espaespaçço o 
intercostal intercostal 



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal: IrrigaPleura parietal: Irrigaçção sanguão sanguííneanea

 Vasos intercostais posterioresVasos intercostais posteriores

 Vasos torVasos toráácicos internoscicos internos

 Vasos intercostais superioresVasos intercostais superiores

 Vasos frênicos superioresVasos frênicos superiores



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal: IrrigaPleura parietal: Irrigaçção sanguão sanguííneanea

 Vasos intercostais posterioresVasos intercostais posteriores

 Vasos torVasos toráácicos internoscicos internos

 Vasos intercostais superioresVasos intercostais superiores

 Vasos frênicos superioresVasos frênicos superiores



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura parietal: Drenagem linfPleura parietal: Drenagem linfááticatica

 Da parte costal afluem aos linfDa parte costal afluem aos linfááticos  dos intercostais internos e, ticos  dos intercostais internos e, 
assim, terminam nos linfonodos esternais.assim, terminam nos linfonodos esternais.

 Da parte diafragmDa parte diafragmáática afluem aos vasos aferentes do diafragma.tica afluem aos vasos aferentes do diafragma.
 Da parte mediastinal terminam nos linfonodos mediastinais Da parte mediastinal terminam nos linfonodos mediastinais 

posteriores.posteriores.



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura visceral: IrrigaPleura visceral: Irrigaççãoão

 ArtArtéérias rias 
bronquiaisbronquiais



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura visceral: Drenagem venosaPleura visceral: Drenagem venosa

 Veias Veias 
pulmonarespulmonares



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura visceral: Drenagem linfPleura visceral: Drenagem linfááticatica

 Vasos linfVasos linfááticos ticos 

Hilo Hilo 
Linfonodos Linfonodos 
broncopulmonaresbroncopulmonares



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pleura: InervaPleura: Inervaççãoão

 Pleura parietal:Pleura parietal:

CostalCostal

DiafragmDiafragmáática tica 

Parte perifParte perifééricarica

Parte centralParte central

MediastinalMediastinal

 Pleura visceralPleura visceral

Nervos intercostaisNervos intercostais

Nervos toracoabdominaisNervos toracoabdominais

Nervos subcostais Nervos subcostais 

Nervos frênicosNervos frênicos



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
PulmõesPulmões

 São os São os óórgãos da respirargãos da respiraçção ão 

 Latim Latim –– Pulmo Pulmo –– BofeBofe

 Preso ao coraPreso ao coraçção e ão e àà traqutraquééia ia 
pela sua raiz e pelo ligamento pela sua raiz e pelo ligamento 
pulmonar. Encontrapulmonar. Encontra--se livre se livre 
na cavidade torna cavidade toráácica.cica.

 Brilhantes, moles, esponjosos Brilhantes, moles, esponjosos 
e ele eláásticos.sticos.



Sistema RespiratSistema Respiratóóriorio
Pulmões: Pulmões: ÁÁrvore brônquicarvore brônquica



PulmõesPulmões

 Pulmão                           Direito                        Pulmão                           Direito                        EsquerdoEsquerdo

 Peso                                  +                         Peso                                  +                         --

 Tamanho                       + curto, + largo                  Tamanho                       + curto, + largo                  --

 Lobos                            Superior, mLobos                            Superior, méédio e inferior                       Superior e inferiordio e inferior                       Superior e inferior

 Fissuras                          OblFissuras                          Oblííqua e horizontal                              Oblqua e horizontal                              Oblííquaqua

 ÁÁpice                              < e + prpice                              < e + próóximo da traquximo da traquééia                         ia                         

 Face diafragmFace diafragmáática          + côncava                                         tica          + côncava                                         -- côncavacôncava



PulmõesPulmões
ÁÁpice, base, faces, bordas, lobos, fissuras, hilo pice, base, faces, bordas, lobos, fissuras, hilo 

e raize raiz



PulmõesPulmões
Principais estruturas da raiz Principais estruturas da raiz 

 BrônquiosBrônquios

 Vasos pulmonaresVasos pulmonares

 NervosNervos

 Vasos bronquiaisVasos bronquiais

 Vasos linfVasos linfááticosticos

 LinfonodosLinfonodos



Pulmão direitoPulmão direito

 A traquA traquééia e os brônquios principais ocupam um plano posterior ia e os brônquios principais ocupam um plano posterior 
ààquele ocupado pelo coraquele ocupado pelo coraçção e grandes vasos. Esta relaão e grandes vasos. Esta relaçção ão éé
mantida na raiz do pulmão, onde, de anterior para posterior, mantida na raiz do pulmão, onde, de anterior para posterior, 
estão situadas veias, artestão situadas veias, artéérias e brônquios, com a artrias e brônquios, com a artééria sobre a ria sobre a 
veia.veia.



Pulmão esquerdoPulmão esquerdo



PulmõesPulmões

 Pulmão Pulmão  Brônquio principal (1Brônquio principal (1ªª
ordem)ordem)

 Lobo pulmonar  Lobo pulmonar   Brônquios lobar Brônquios lobar 
ou ou ““divisãodivisão”” (2(2ªª ordem)ordem)

 Segmento broncopulmonar  Segmento broncopulmonar  
Brônquio segmentar (3Brônquio segmentar (3ªª ordem)ordem)

 LLóóbulo secundbulo secundáário  rio   BronquBronquííolo olo 

 LLóóbulo primbulo primáário  rio   BronquBronquííolo olo 
respiratrespiratóório, ducto alveolar, saco rio, ducto alveolar, saco 
alveolaralveolar e alve alvééolos          olos          



LLóóbulo primbulo primááriorio



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares

 ÉÉ aplicado aos maiores segmentos de um loboaplicado aos maiores segmentos de um lobo

 São separados por septos de tecido conjuntivoSão separados por septos de tecido conjuntivo



Pulmão direitoPulmão direito

 Lobo superiorLobo superior

Segmento apical (S I)Segmento apical (S I)

Segmento posterior (S II)Segmento posterior (S II)

Segmento anterior (S III)Segmento anterior (S III)

 Lobo mLobo méédiodio

Segmento lateral (S IV)Segmento lateral (S IV)

Segmento medial (S V)Segmento medial (S V)

 Lobo inferiorLobo inferior

Segmento superior (S VI)Segmento superior (S VI)

Segmento basilar medial (S VII)Segmento basilar medial (S VII)

Segmento basilar anterior (S VIII)Segmento basilar anterior (S VIII)

Segmento basilar lateral (S IX)Segmento basilar lateral (S IX)

Segmento basilar posterior (S X)Segmento basilar posterior (S X)

I

II

III

VI

X IX
VIII

IV

V



Pulmão esquerdo Pulmão esquerdo 

 Lobo superiorLobo superior

Segmento apicoposterior (S I + S II)Segmento apicoposterior (S I + S II)

Segmento anterior (S III)Segmento anterior (S III)

Segmento lingular superior (S IV)Segmento lingular superior (S IV)

Segmento lingular inferior (S V)Segmento lingular inferior (S V)

 Lobo inferiorLobo inferior

Segmento superior (S VI)Segmento superior (S VI)

Segmento basilar medial (S VII)*Segmento basilar medial (S VII)*

Segmento basilar anterior (S VIII)Segmento basilar anterior (S VIII)

Segmento basilar lateral (S IX)Segmento basilar lateral (S IX)

Segmento basilar posterior (S X)Segmento basilar posterior (S X)

I

II

III

IV

V VIII IX

VI

X

*Este segmento não é considerado uma unidade independente, 
mas um 

segmento fundido com o segmento basilar anterior ( S VIII)



Pulmão direitoPulmão direito
Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares

vista medialvista medial

I

III

II

VI

X
V

VII

VII IX



Pulmão esquerdoPulmão esquerdo
Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares

vista medialvista medial

I

II

VI

III

IV

V

VIII

IX

X



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares



Nomenclatura dos brônquiosNomenclatura dos brônquios



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares



Segmentos broncopulmonaresSegmentos broncopulmonares



PulmõesPulmões
IrrigaIrrigaçção sanguão sanguííneanea



PulmõesPulmões
IrrigaIrrigaçção sanguão sanguííneanea



PulmõesPulmões
IrrigaIrrigaçção sanguão sanguííneanea



PulmõesPulmões
IrrigaIrrigaçção sanguão sanguííneanea



Pulmões: drenagem linfPulmões: drenagem linfááticatica



Pulmões: inervaPulmões: inervaççãoão



Pulmões: inervaPulmões: inervaççãoão


