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Quais são os constituintes 
do sistema respiratório?

Quais são os constituintes 
das vias respiratórias?

Fossas nasais

Faringe

Laringe

Traqueia

Pulmões

Brônquios

Bronquíolos

Constituição do sistema respiratório





Fossas
nasais?

Faringe?

Laringe?

Traqueia?
Pulmão?

Brônquio?

Bronquíolos?

Alvéolos
pulmonares?Diafragma?

Constituição do sistema respiratório

O sistema respiratório

é constituído pelos

pulmões, localizados

no interior da caixa

torácica, e pelas vias

respiratórias (formadas

pelas fossas nasais,

faringe, laringe,

traqueia, brônquios e

bronquíolos), que

estabelecem a

comunicação entre os

pulmões e o exterior.



Fossas nasais
Duas cavidades revestidas por uma membrana pegajosa coberta de muco 

que aquece e humedece o ar e filtra poeiras e micróbios.

Faringe
Canal muscular que faz a ligação entre as fossas nasais e a laringe e entre a 

boca e o esófago.

Laringe
Caixa formada por peças cartilagíneas contendo pregas membranosas, as 

cordas vocais. Liga a faringe à traqueia.

Traqueia
Tubo formado por anéis cartilagíneos incompletos, revestido por  células 

ciliadas e por células produtoras de muco.

Órgãos do sistema respiratório



Pulmões
Órgãos de aspeto esponjoso, constituídos por milhões

de álveolos pulmonares. Assentam no diafragma e estão

envolvidos por uma dupla membrana, a pleura. 

Brônquios
Canais formados por anéis cartilagíneos completos, revestidos internamente 

por  células ciliadas e por células produtoras de muco. Ramificam-se em 

tubos cada vez mais finos.

Bronquíolos
Pequenos tubos resultantes das ramificações dos brônquios. Possuem sacos 

alveolares nas suas extremidades.

Alvéolos pulmonares
Câmaras esféricas microscópicas, com paredes formadas por uma única 

camada de células, envolvidas por uma rede de capilares sanguíneos.

Órgãos do sistema respiratório



Anatomia e Funções do 
Sistema respiratório



A principal função do sistema respiratório

é assegurar o fornecimento de oxigénio

necessário ao bom funcionamento do

organismo e libertar o dióxido de carbono

em excesso.



Fossas nasais?

Boca?

Língua

Amígdalas?

Faringe?

Esófago?

Laringe?

Traqueia?

?

Anatomia do sistema respiratório



Célula ciliada

Célula secretora
de muco

Anatomia dos componentes do sistema respiratório

Cílios



Entrada do ar nas fossas nasais

O ar entra pelas fossas nasais, sendo

aquecido pelo sangue que circula nos

capilares das suas paredes e filtrado

e humedecido pelos seus mucos.

Passagem do ar pela faringe

O ar passa pela faringe, onde as

amígdalas intercetam e destroem

microrganismos nocivos.

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório



Passagem do ar na laringe

O ar atravessa a laringe e entra

na traqueia. Na extremidade

superior da laringe, a epiglote

impede o acesso dos alimentos às

vias respiratórias durante a

deglutição.

A laringe também participa na

fonação ou emissão de sons, pois

a passagem do ar expirado através

da laringe provoca a vibração das

cordas vocais.

Cordas vocais 
abertas

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório



Durante a deglutição, a epiglote

dobra-se para evitar que a comida

ou a bebida passem para as vias

respiratórias.

Base da língua

Epiglote descida

Laringe

Epiglote
levantada

Cordas
vocais

Durante a fala, a epiglote 

permanece levantada, para que 

o ar expirado faça vibrar as 

cordas vocais, produzindo som.

Durante a respiração, as cordas vocais 

são afastadas, permitindo que o ar entre 

para a traqueia.

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório



Via aérea

Revestimento 
da traqueia

Camadas 
musculares Cartilagem 

incompleta
Passagem do ar na traqueia

O ar percorre a traqueia, cujo muco aprisiona poeiras e bactérias

que ali conseguiram chegar, devolvendo-as às fossas nasais e à

boca por ação dos cílios vibráteis que revestem as suas paredes.

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório



Traqueia?

Brônquio?

Bronquíolo?

Saco alveolar?

A traqueia bifurca em dois brônquios, que encaminham o ar para

os bronquíolos, até chegar aos alvéolos pulmonares, os sacos

microscópicos onde se realizam as trocas gasosas com os

capilares sanguíneos.

Brônquio

Bronquíolo

Alvéolo pulmonar

Rede de capilares
sanguíneos

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório



Pulmão 
esquerdo

Músculo

Pulmão
direito

Pleura

Costela

Pleura visceral
Líquido pleural

Pleura parietal

Fisiologia dos componentes do sistema respiratório

Ligação dos pulmões à 
Caixa Torácica

Diafragma



Estruturas e funções do sistema respiratório

Fossas nasais

Aquecem e humedecem o ar inspirado. Retêm poeiras e outros corpos 

estranhos. Recebem estímulos olfativos. Participam na fonação como caixa de 

ressonância.
?

Faringe Regula a passagem do ar e do alimento.?

Laringe Liga a faringe à traqueia. Contém cordas vocais cuja vibração produz sons.?

Traqueia

Retém poeiras e bactérias, que são enviadas para trás, no sentido da boca, 
devido à produção de mucos e aos movimentos dos cílios vibráteis das suas 
paredes.

?

Brônquios Recebem e distribuem o ar pela árvore respiratória.?

Bronquíolos Encaminham o ar para os sacos alveolares existentes nas suas extremidades.?

Alvéolos 

pulmonares
Realizam as trocas gasosas com o sangue que circula nos capilares sanguíneos.?

Pulmões
Asseguram, a partir do ar atmosférico, o fornecimento constante de oxigénio 
às células e a libertação de dióxido de carbono.?



Ventilação pulmonar



A ventilação pulmonar é um processo mecânico pelo qual o ar

entra e sai do pulmão.

Resulta de dois movimentos respiratórios: a inspiração, um

processo ativo no qual o ar entra nos pulmões, e a expiração, um

processo passivo no qual o ar é expulso dos pulmões.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Diaphragmatic_breathing.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Diaphragmatic_breathing.gif


Na inspiração, o aumento do volume da caixa torácica e a

dilatação dos pulmões provocam a descida da pressão no seu

interior e consequente entrada de ar.

Entrada de ar



INSPIRAÇÃO

Contração 
do 

diafragma e 
dos 

músculos 
intercostais

O diafragma 
baixa, o 

esterno é 
projetado; as 

costelas 
movem-se 
para fora e 
para cima.

Aumenta o 
volume da 

caixa torácica. 

Os pulmões 
dilatam e 

aumentam de 
volume.

A pressão 
intrapulmonar 

diminui, 
ficando menor 

do que a 
pressão 

atmosférica.

O ar entra para 
os pulmões.

Ar inalado



Inspiração

Aumento do volume da caixa 

torácica.

Contração do diafragma e dos 

músculos intercostais.

Aumento do volume dos 

pulmões.

Diminuição da pressão 

intrapulmonar.

Entrada do ar.



Na expiração, a diminuição do volume da caixa torácica, devido ao

relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, provoca a

subida da pressão no interior dos pulmões, obrigando à saída de ar.

Saída de ar



EXPIRAÇÃO

Relaxamento 
do diafragma 

e dos 
músculos 

intercostais.

O diafragma, 
o esterno e as 

costelas 
regressam à 

posição 
inicial.

Diminui o 
volume da 

caixa torácica. 

Os pulmões 
dilatam e 

aumentam de 
volume.

A pressão 
intrapulmonar 

aumenta, 
ficando maior 

do que a 
pressão 

atmosférica. 

Ar exalado



Expiração

Diminuição do volume da caixa 

torácica.

Relaxamento do diafragma e 

dos músculos intercostais.

Diminuição do volume dos 

pulmões. 

Aumento da pressão 

intrapulmonar.

Saída do ar.



Ciclo respiratório — Compreende um movimento de inspiração

seguido de um de expiração.

Frequência ventilatória — Número de ciclos respiratórios por

unidade de tempo.

Amplitude ventilatória — Medida da capacidade de expansão da

caixa torácica e, consequentemente, do volume de ar inspirado.



Capacidade pulmonar de um adulto jovem e saudável

1. Indique a capacidade

pulmonar total.

2. Indique o volume de ar

inspirado e expirado

num ciclo respiratório

normal.

3. Legende as letras A e

B.

4. Indique a diferença

entre VRI e VRE com

os respetivos volumes

5. Defina volume

Residual.



Centro
Respiratório

Parâmetros do sangue Resposta

Centros
respiratórios

Estimulado

Concentração elevada de CO2. 
Concentração reduzida de O2.
pH ácido.

?
Aumento da frequência ventilatória. 
Aumento da amplitude ventilatória. ?

Inibido

Concentração reduzida de CO2. 
Concentração elevada de O2.
pH alcalino.

?

Diminuição da frequência ventilatória. 
Diminuição da amplitude ventilatória. ?

O bolbo raquidiano, na parte inferior do 

encéfalo, possui centros respiratórios que 

regulam a amplitude e a frequência 

ventilatórias. 



Como variam a ventilação pulmonar e a 
frequência cardíaca com o exercício físico?



Trocas gasosas



• Fluxo de ar para dentro e fora dos pulmões. É 
assegurada pelos movimentos respiratórios.

Ventilação pulmonar

• Movimento de gases entre os alvéolos pulmonares e o 
sangue, ao nível dos capilares pulmonares.

Respiração externa

• Movimento de gases entre o sangue, ao nível dos 
capilares sistémicos, e as células dos tecidos.

Respiração interna

Dióxido de carbono expirado 

Alvéolos pulmonares

Oxigénio inspirado

Capilares pulmonares

Capilares sistémicos

Células

Dióxido de carbono Oxigénio

Dióxido de carbono Oxigénio



Artéria pulmonar? Veia pulmonar?

Bronquíolo?

Alvéolo pulmonar?

Capilar sanguíneo? Eritrócito?

Nos alvéolos pulmonares, as trocas de gases respiratórios

permitem a conversão do sangue venoso em sangue arterial.



Hematose alveolar ou respiração externa — Intercâmbio de

oxigénio e dióxido de carbono entre o ar presente nos alvéolos e

o sangue que circula nos capilares que os envolvem.

Ventilação





As forças que determinam o sentido da difusão dos gases

respiratórios são as pressões parciais de oxigénio e de dióxido de

carbono no sangue e no ar alveolar.

PCO2

40

mmHg
PO2

104
mmHg

Ventilação

PCO2

45
mmHg

PO2

40
mmHg

Sangue venoso

Sangue arterial



Hematose pulmonar 

Durante a inspiração, os alvéolos 
pulmonares apresentam elevada 
pressão parcial de oxigénio e baixa 
pressão parcial de dióxido de carbono. 
Nos capilares sanguíneos, a pressão 
parcial de dióxido de carbono é 
elevada e a pressão parcial de 
oxigénio é baixa. Assim, por difusão, o 
oxigénio passa dos alvéolos
pulmonares para o sangue e o dióxido 
de carbono desloca-se em sentido 
contrário.

Dióxido de carbono

Oxigénio

Hemácias

Alvéolo pulmonar

PO2 = 105 mmHg
PCO2 = 40 mmHg

PO2 = 40 mmHg
PCO2 = 45 mmHg

Capilar sanguíneo



O2

CO2 O2

CO2

PCO2

40
mmHg

PO2

104
mmHg

PCO2

45
mmHg

PO2

40
mmHg

Hematose tecidular ou respiração interna — Intercâmbio de

oxigénio e dióxido de carbono entre o sangue e as células.



Hematose tecidular

As células apresentam elevada pressão 
parcial de dióxido de carbono e baixa pressão 
parcial de oxigénio. Nos capilares sanguíneos, 
a pressão parcial de oxigénio é elevada e a 
pressão parcial de dióxido de carbono é 
baixa. Deste modo, o oxigénio difunde-se dos 
capilares sanguíneos para as células e o 
dióxido de carbono desloca-se em sentido 
contrário.

Dióxido de carbono
Oxigénio

Hemácias

Células

PO2 = 100 mmHg
PCO2 = 40 mmHg

PO2 = 40 mmHg
PCO2 = 45 mmHg

Capilar sanguíneo

O que possibilita a passagem de 
oxigénio do ar alveolar para os 
capilares pulmonares e dos 
capilares sistémicos para as células?



Respiração celular — Processo de transformação química da

glicose, na presença de oxigénio, de que resulta energia biológica,

dióxido de carbono e água.

O2

CO2 O2

CO2



A respiração celular é um
exemplo de reações de
catabolismo. Durante este
processo, as células utilizam 
oxigénio e moléculas de
glucose para a síntese de
energia química armazenada 
sobre a forma de ATP e
produzem dióxido de
carbono e água.

Qual é a diferença entre respiração externa 
e respiração interna?



Pressão parcial do O2 Pressão parcial do CO2

Altitude (m)
P

re
s
s
ã
o

 (
m

m
H

g
)

A altitude influencia o desempenho dos sistemas respiratório e

cardiovascular. A pressão atmosférica baixa à medida que a altitude

aumenta e o ar, menos denso, tem menos oxigénio.



Comparação da pressão parcial de oxigénio (PO2) no ar inspirado e nos tecidos do corpo

ao nível do mar (A) e a 4300 m de altitude (B). 



Efeito da altitude nos níveis de hemoglobina e de hematócrito num 

grupo de indivíduos que vivem a 213 metros de altitude, antes, 

durante e após a exposição à altitude (4267 metros).



Adaptações à altitude

Aumento da frequência respiratória.

Aumento do ritmo cardíaco.

Aumento do número de eritrócitos.

Aumento da amplitude ventilatória.

Aumento da densidade de capilares e 

número de mitocôndrias nas células.



Doenças e saúde
do sistema respiratório



Condições para a saúde do sistema respiratório

Ventilação pulmonar
O ar tem de circular nos pulmões para renovar

o conteúdo gasoso dos alvéolos pulmonares.

Hematose alveolar
Tem de haver uma troca constante de gases entre os alvéolos e o sangue.

Transporte dos gases respiratórios
O oxigénio tem de ser transportado dos alvéolos pulmonares para as células e 

o dióxido de carbono, das células para os alvéolos pulmonares.

Hematose tecidular
Tem de haver uma troca constante de gases entre o sangue dos capilares 

sistémicos e as células. 



O cancro do pulmão, a asma e a pneumonia são exemplos de

doenças que afetam o sistema respiratório.



Cancro

O cancro do pulmão é o cancro mais comum em todo o mundo,

com mais de um milhão de novos casos diagnosticados todos os

anos. Em Portugal, é um dos cancros que mais óbitos provoca.

Células pulmonares malignas

Cancro do pulmão



O fumo do tabaco é responsável por nove em cada dez casos de

cancro do pulmão. Contém centenas de carcinogéneos conhecidos.

Pulmão saudável Pulmão afetado



Alguns dos cerca de três mil químicos componentes do cigarro.



Variação da função respiratória com a idade em função dos hábitos de tabagismo

(DOPC, doença pulmonar obstrutiva crónica).



é uma doença pulmonar, frequentemente crónica, que se traduz em

crises imprevistas de dificuldades respiratórias devido ao estreitamento

e acumulação de muco nos brônquios e bronquíolos.

Bronquíolo normal Bronquíolo sujeito a asma

A asma



Geralmente, é provocada por bactérias, mas também pode

ser causada por vírus e fungos. A infeção provocada pelos

microrganismos origina uma acumulação de mucos nos

alvéolos, o que dificulta a hematose pulmonar.

Alvéolos normais Alvéolos com muco

A pneumonia é uma doença que afeta os alvéolos pulmonares. 



Muco

Cílios

Fibrose quística

Pneumonia



Não fumar e evitar a exposição 
ao fumo ambiental do tabaco

Praticar exercício físico
adequado e ao ar livre

Medidas de prevenção…

Alimentação saudável



Evitar ambientes poluídos ou pouco ventilados;

Arejar espaços interiores;

Limpar as mãos;

Não fumar ou deixar de fumar

Medidas importantes para um bom funcionamento do sistema respiratório.


