
Fisiologia Respiratória 

 
 



O SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

 
FUNÇÃO BÁSICA: TROCAS GASOSAS 

 

Suprir o organismo com O2 e dele remover CO2 

 



O SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Ventilação 

Transporte de O2 e CO2 

na corrente sanguínea 

Troca de O2 e CO2 nos 

pulmões 

Troca de O2 e CO2 nos 

tecidos 



1. Zona de transporte ou condutora 

2. Zona de transição 

3. Zona respiratória 

 

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

 



Laringe 

Traquéia 

Brônquios 

Bronquíolos 

Bronquíolos terminais 

 

 

 Condução do ar até os pulmões 

 

 

 Acondicionamento do ar: 

filtração, umidificação e 

aquecimento do ar 

1. ZONA DE TRANSPORTE OU CONDUTORA 

 

 



ESTRUTURA DA ÁRVORE BRÔNQUICA 

 

 



TRANQUÉIA, BRÔNQUIOS E BRIONQUÍOLOS 

 

 

 

•Cartilagem mantém sistema de 

tubos (traquéia e brônquios) 

abertos  

 

•Presença de células secretoras de 

muco 

 

•Presença de cílios para remoção de 

debris 

 

•Musculatura lisa controla o 

diâmetro do tubo 

 



 Transição entre zona de transporte e respiratória - Bronquíolos respiratórios 

 

 

2. ZONA DE TRANSIÇÃO 

 

 



Álvéolos  

Ductos  alveolares 

Sacos alveolares 

 

 

 Função respiratória (trocas gasosas) 

 

3. ZONA RESPIRATÓRIA 

 



ALVÉOLO 

 

 
•  300 milhões de alvéolos em cada pulmão 

•  280 bilhões de capilares 

 



TIPOS DE CÉLULAS ALVEOLARES 

 

 • Pneumócitos I  (célula epitelial de revestimento) 

• Pneumócitos II (produção de surfactante) 

• Macrófagos 



MEMBRANA RESPIRATÓRIA 

 

 

Principal local de trocas gasosas por 

difusão simples 

 

Alvéolo, septo alveolar e rede capilar 

 

Membrana respiratória 

 

 

• 0,2 - 0,3 m de espessura 

 

 

• 50 a 100 m2 de área de superfície 

 



UNIDADE ALVÉOLOCAPILAR 

 

 



ESTRUTURAS DA CAIXA TORÁCICA 

 

 



A renovação constante do ar alveolar é assegurada pelos movimentos do tórax  

 

 CONTRAÇÃO MUSCULAR = TRABALHO RESPIRATÓRIO 

MÚSCULOS DA RESPIRAÇÃO 

 

 

Características dos músculos 

respiratórios: 

 

 Esquelético estriado 

 

 Alta resitência à fadiga/ alta capacidade 

oxidativa 

 

 Elevado fluxo sanguíneo/ densidade 

capilar 

 



Músculos inpiratórios: 

 

1) Primários 

 

 DIAFRAGMA 

 Intercostais externos 

 

 

2) Secundários 

 

 Escalenos 

 Esternocleidomastóideo 

 Peitoral maior 

 Trapézio 

 Grande dorsal 

 Elevador da espinha 

 Abdominais 

 

 

Inspiração: processo eminentemente ativo 

 

 

MÚSCULOS DA RESPIRAÇÃO 

 

 



DIAFRAGMA 

 

 



Músculos expiratórios: 

 

 

 Intercostais internos 

 Abdominais 

 

 

 

Expiração: processo passivo durante 

respiração basal 

 

 

Musculatura ativada em situações de 

aumento de demanda 

 

 

 

MÚSCULOS DA RESPIRAÇÃO 

 

 



Elasticidade: Propriedade que permite ao corpo voltar a forma original após deformação 

 

ELASTICIDADE 



Fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões 

 

Ocorre em função da DIFERENÇA DE GRADIENTES DE PRESSÃO entre o 

alvéolo e o ar atmosférico 

 

 

VENTILAÇÃO PULMONAR 



 

 

P X V  constante 

 

 

 

 

 

 

LEI DE BOYLE 



O processo cíclico de respiração envolve trabalho mecânico por 

parte dos músculos respiratórios para vencer FORÇAS DE 

OPOSIÇÃO 

 

 

1) Forças elásticas 

 

2) Forças resistivas 

 

 

Pacientes com doença do sistema respiratório requerem maior  

trabalho para ventilação 

 

TRABALHO RESPIRATÓRIO 



Comportamento elástico dos pulmões :  

 

 

Tendência natural a retração 

 

 

 Fatores responsáveis pelo comportamento elástico dos pulmões  

 

 

 

1) Matriz pulmonar: elasticidade do sistema 

 

 

2)  Tensão superficial dos alvéolos 

 

PROPRIEDADES ELÁSTICAS DOS PULMÕES 



 

 Forças de atração entre moléculas de líquido que revestem os alvéolos 

 

TENSÃO SUPERFICIAL DOS ALVÉOLOS 



 

 Sintetizado por pneumócitos II 

 

 

 Composto por fosfolipídios, 

proteínas e íons 

 

 

 Previne atelectasia 

 

 

 Aumenta a complacência pulmonar 

 

 

 Diminui o trabalho respiratório 

 

  

 

SURFACTANTE PULMONAR 



RESISTÊNCIA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 



RESISTÊNCIA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 



RESISTÊNCIA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS 



CICLO RESPIRATÓRIO 



1. Qual a principal função dos pulmões? 

2. Esclareça as subdivisões do sistema respiratório e suas funções. 

3. O que é unidade alvéolo capilar?  

4. Qual o principal músculo inspiratório? 

5. Por que a expiração normal é um processo passivo? 

6. Qual o princípio rege a ventilação? 

7. Quais forças de oposição o trabalho respiratório deve vencer 

para promover a ventilação? 

8. Qual a tendência elástica dos pulmões e quais as suas causas?  

9. Como a ativação simpática, parassimpática e quadros alérgicos 

interferem no calibre das vias aéreas e sua resistência ao fluxo 

de ar? 

10.Explique como ocorre a inspiração e a expiração.  

 

Qual a principal função dos pulmões? 

Esclareça as subdivisões do sistema respiratório e suas funções. 

O que é unidade alvéolo capilar?  

Caracterize a pleura. 

Qual o principal músculo inspiratório? 

Por que a expiração normal é um processo passivo? 

Quais forças de oposição o trabalho respiratório deve vencer para promover a ventilação? 

Qual a tendência elástica dos pulmões?  

Qual a tendência elástica da caixa torácica?  

Por que a pressão intrapleural é negativa e qual sua importância fisiológica?  

Caracterize o quadro de pneumotórax. 

Como a ativação simpática, parassimpática e quadros alérgicos interferem no calibre das vias aéreas e sua resistência ao fluxo 

de ar? 

Quais são as etapas envolvidas na respiração? 

Explique como ocorre a inspiração e a expiração.  

QUESTÕES DE REVISÃO 

 

 


