
R E S P I R A T Ó R I O



INTRODUÇÃO

A respiração pode ser interpretada como um

processo de trocas gasosas entre o organismo

e o meio, um como um conjunto de reações

químicas que faz parte do metabolismo 

energético (respiração celular)



Constituição do Sistema 

Vias Respiratórias

• Vias aéreas:
- Fossas nasais,faringe

- Laringe e traquéia

• Pulmões:

- brônquios

- bronquíolos

- alvéolos
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Respiração celular

Conjunto de reações químicas em que ocorre

liberação de energia a partir de um combustível,

para ser utilizada no trabalho celular (reações 

exotérmicas).

O principal combustível para a célula é a glicose.

A respiração celular apresenta 3 fases e ocorre

no hialoplasma e nas mitocôndrias.



Equação geral da respiração celular

C6H12O6 6CO2 + 6H2O + 38 ATP



Faringe

Cavidade comum ao sistema digestório e

respiratório

Laringe

Epiglote – bloqueio da entrada de alimentos

no sistema respiratório

Pregas vocais – produção de sons durante

a passagem de ar



faringe e laringe



Traquéia

Formada por anéis cartilaginosos

Presença de epitélio ciliado com glândulas

caliciformes (produção de muco)

*As impurezas se aderem ao muco e os 

cílios removem o muco com impurezas

em direção à faringe





Brônquios e bronquíolos

Brônquios são duas ramificações da porção

final da traquéia que penetram nos pulmões.

Bronquíolos são ramificações dos brônquios

que terminam nos alvéolos pulmonares

* Apresentam a mesma constituição da traquéia







Alvéolos pulmonares

Bolsas de ar ricamente vascularizadas

Local onde ocorre a hematose (transformação

do sangue venoso em sangue arterial)



Capacidade Pulmonar

• Capacidade pulmonar de um adulto: 6 litros

• Troca de ar em cada movimento respiratório em 

repouso: 0,5 litros

• Troca de ar na respiração forçada: pode chegar a 4,5 a 

5 litros

Obs1: Esse volume é a capacidade vital

Obs2: o ar residual( que fica nos pulmões) é cerca de  1,2 a 1,5 litros, 

mesmo após a respiração forçada.
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Mecânica respiratória

A entrada e saída de ar nos pulmões depende

da diferença entre a pressão atmosférica e a 

pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação

dos músculos respiratórios (intercostais e

diafragma) 

*O ar se movimenta do local de maior pressão

para o local de menor pressão





inspiração expiração

Contração dos músculos

intercostais e diafragma

Aumento do volume da

caixa torácica

Diminuição da pressão

intrapulmonar

Entrada de ar

Relaxamento dos músculos

intercostais e diafragma

Diminuição do volume da

caixa torácica

Aumento da pressão

intrapulmonar

Saída de ar





Ventilação Pulmonar
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• Inspiração:

- contração dos 

músculos intercostais 

e do diafragma

- volume pulmonar 

aumenta

- pressão interna 

diminui e ar entra 



Ventilação Respiratória
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Expiração:

- relaxamento da 

musculatura intercostal 

e do diafragma

- volume pulmonar 

diminui

- pressão interna 

aumenta e o ar saí



Transporte de gases

Oxigênio

97% ligado à hemoglobina (oxiemoglobina)

3% dissolvido no plasma

Gás carbônico

25% ligado à hemoglobina (carboemoglobina)

5% dissolvido no plasma

70% na forma de íon bicarbonato (plasma)



* Monóxido de carbono (CO)

Gás liberado durante a combustão de 

combustíveis fósseis e queimadas que

apresenta afinidade com a hemoglobina 

210 vezes maior que o oxigênio, formando

um composto estável (carboxiemoglobina)

podendo levar o organismo à asfixia
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Gases Respiratórios

• Nitrogênio: 78%

• Oxigênio: 21%

• Gás Carbônico:0.03%

Pressão atmosférica dos gases

• Ao nível do maré 760mmHg
(milímetro de mercúrio) • Nitrogênio é responsável 78% da 

pressão de 760mmHg, Oxigênio é 

21% e Gás Carbônico é  

desprezível, pois é abaixo de zero
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Hematose
(troca de gases por difusão)

• Processo de oxigenação 
do sangue

- local de ocorrência: 
alvéolos

- captura do oxigênio 
após a liberação do gás 
carbônico nos alvéolos. 

Obs.: a hemoglobina 
carrega os gases:

- Carbo-hemoglobina

- oxi-hemoglobina

Esquema mostra hematose nos alvéolos
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Hematose nos tecidos
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Controle da frequência respiratória

O controle involuntário da respiração é 

realizado pelo bulbo



Ritmo Respiratório

Ação indireta
• Queda na quantidade de Oxigênio no sangue

• Receptores das paredes das artérias mandam 

impulsos ao centro respiratório , localizado no bulbo 

do SNC ( Sistema Nervoso Central)

• O bulbo envia estímulos aos músculos intercostais e 

ao diafragma

• Aceleração dos movimentos respiratórios

Ação direta( devido a um esforço físico)

1. Aumento da tensão de Gás Carbônico nos vasos que 

irrigam o bulbo

2. O bulbo envia impulso para os músculos intercostais e 

ao diafragma 28



Concentração 

de oxigênio

conc. - freq. respir

conc. - freq. respir

Concentração de

gás carbônico

conc. - freq. respir

conc. - freq. respir

pH do sangue
Acidose -

Alcalose -

freq. respir

freq. respir



Acidose e Alcalose respiratória

• O pH do sangue modifica a respiração e a 

respiração pode modificar o pH sanguíneo

• Fórmula do equilíbrio ácido-base (efeito tampão)

• CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3 + H+

• ↓CO2 → ALCALOSE respiratória (sangue básico)

• ↑ CO2 → ACIDOSE respiratória (sangue ácido)

– PRESENÇA DE ANIDRASE CARBÔNICA



Sinais e sintomas da Acidose e Alcalose respiratória

• A alcalose respiratória é ocasionada por níveis baixos de dióxido de

carbono (CO2). A hiperventilação (frequência respiratória aumentada) faz

com que o corpo perca dióxido de carbono. A altitude e, em geral, qualquer

enfermidade que produza uma redução de oxigênio no sangue obrigam o

indivíduo a respirar mais rapidamente (como nos quadros de ansiedade),

minguando os níveis de dióxido de carbono e ocasionando este tipo de

alcalose.

– Sintomas e sinais: confusão, com enjoos, náuseas e vômitos, a muitas vezes

acompanhados de tremores, espasmos musculares e inchaço no rosto ou nas

extremidades.

• A acidose respiratória é um transtorno clínico causado pela

hipoventilação. A produção de dióxido de carbono ocorre rapidamente, e a

insuficiência ventilatória imediatamente aumenta o nível de PaCO2. A

hipoventilação alveolar leva a um PaCO2 aumentado (hipercapnia). O

aumento da PaCO2 por sua vez diminui a proporção de HCO3
−/PaCO2 e

diminui o pH. A hipercapnia e a acidose respiratória ocorrem quando a

disfunção na ventilação se instala e a remoção de CO2 pelos pulmões é

menor que a produção de CO2 nos tecidos.

– Sinais e Sintomas:  Dispnéia e tosse, Sudorese, Lipotímia (ou desmaio), 

Cianose, Arritmia, Taquicardia, Tremores e Convulsões

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcalose_respirat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperventila%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%AAncia_respirat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enjoo
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4mito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tremor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espasmo_muscular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incha%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Extremidades&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/PH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipercapnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispn%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tosse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudorese
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lipot%C3%ADmia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cianose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arritmia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquicardia


Vídeo Resumo

Sistema Respiratório



Enfisema pulmonar

Perda da elasticidade do tecido pulmonar

devido à excessiva dilatação e destruição

dos alvéolos (tabagismo)

Edema pulmonar

Acúmulo de líquido nos pulmões levando à

insuficiência respiratória



Asma

Doença inflamatória crônica das vias áereas,

que resulta na redução ou mesmo obstrução

do fluxo de ar (estreitamento das vias aéreas-

hiperprodução de muco, contração da muscu-

latura, edema da mucosa brônquica)

Bronquite

Inflamação das vias respiratórias associadas

a infecções virais ou bacterianas (aguda)


