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Organização e Funções do Sistema 
Respiratório
•Dois tratos respiratórios: Trato Respiratório Superior e 
Trato Respiratório Inferior. 
•Porção CONDUTÓRIA:  Transporta o Ar: 
•Nariz e cavidade nasal, faringe, laringe, Traqueia, e vias respiratória 
progressivamente menores: brônquios – bronquíolos. 
•Porção RESPIRATÓRIA: Promove a troca dos gases: 
•Bronquíolos e ductos alveolares bem como  “sacos”aéreos chamados 
alvéolos. 
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DIVISÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
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Coanas ou Cóanos
Abertura posterior da cavidade nasal.  
Fazem a sua comunicação com a 
nasofaringe e são divididas pelo osso 
vômer

Ístmo das Fauces 
Fauces = goela

Região entre a cavidade oral e a orofaringe
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Seios Paranasais
•4 ossos do crânio apresentam regiões pneumáticas chamadas 
seios da face. 
•diminuem o peso do osso 
•Comunicam-se com a cavidade nasal por ductos 
•São cobertos pelos mesmos epitélio pseudoestratificado 
colunar ciliado como na cavidade nasal. 
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•Recebem seus nomes 
pelo local onde se 
situam: 
•frontal  
•etmoidal  
•esfenoidal 
•maxilar
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Faringe: 

•Espaço comum aos sistemas digestório e respiratório.   
•Popularmente chamada de garganta. 
•Formato de funil: Mais alargado superiormente e mais estreito 
inferiormente. 
•Origina-se posteriormente à cavidade oral e nasal e estende-se 
inferiormente até bem próximo à bifurcação da laringe. 
•Via comum aos gases e alimentos. 
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Faringe:
•Paredes mucosas contém músculo liso utilizado primariamente 
para  a deglutição. 
•Paredes laterais flexíveis distensivas para forçar a deglutição 
para o esôfago.  
•Dividida em 3 regiões contíguas: 

• Nasofaringe  
• Orofaringe  
• Laringofaringe
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Nasofaringe: 
Região superior da faringe 
Localização: 
•Posterior à cavidade nasal 
•Superior ao Palato Duro 
Normalmente, apenas ar passa por ela 
Palato Mole 
•Bloqueia o material sólido da cavidade 
nasal/oral 
•Eleva-se quando deglutimos 

Tubas auditivas 
•pares 
•Nas paredes laterais da nasofaringe 
•Conectam a nasofaringe à orelha média. 

Tonsilas Faríngeas 
•Parede posterior da nasofaringe 
•Simples 
•Chamadas comumente de adenoides. 
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Cóanos



Orofaringe 
Porção média da Faringe. 
Localização: 
•Imediatamente posterior à cavidade 
oral 
•Limita-se superiormente com o palato 
mole, 
•Limita-se inferiormente ao osso Hioide. 
•Comum às funções digestórias e 
respiratórias 
•Passam por ela tanto ao ar como a 
comida engolida e os líquidos bebidos 
2 Pares de arcos musculares 
•Arcos palatoglossos anteriores 
•Arcos palatoglossos inferiores 
Formam a entrada da cavidade oral 

Órgãos linfáticos 
Promovem a “primeira linha de defesa” 
contra os materiais estranhos inalados 
ou ingeridos  
•Tonsilas Palatinas 
Na parede lateral, entre os arcos 
•Tonsilas Linguais 
Na base da língua
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Laringofaringe 

A região estreita e inferior da faringe.  
Localização: 
➡Estende-se inferiormente do osso hioide 
➡É contínua à laringe e ao esôfago.  
➡Termina no bordo superior do esôfago 

•A laringe (caixa vocal) forma a parede anterior 
•Recoberta com epitélio escamoso estratificado não 
queratinizado.  
•Permite a passagem dos alimentos e da água
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•Porção Condutória do sistema respiratório 
•Laringe 
•Traqueia 
•Brônquios 
•Bronquíolos e estruturas anexas 
•Porção Respiratória do sistema respiratório 
•Bronquíolos respiratórios 
•Ductos alveolares 
•Alvéolos

Trato Respiratório Inferior
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Laringe 

Localização: 
limitada posteriormente pela laringofaringe, inferiormente pela Traqueia.  
•Impede que o material deglutido entre na Traqueia 
•Conduz o ar ao trato respiratório 
•Fonação. 
9 peças cartilaginosas: (3 pares: aritenoides, cuneiformes e corniculadas) 
Três porções individuais: 
•Cartilagem Tireoide 
•Cartilagem Cricoide 
•Epiglote 
Os três pares de cartilagens são fixas por ligamentos e músculos e estão unidas ao osso Hioide, 
acima e à traquéia abaixo.
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Via aérea curta em estrutura quase cilíndrica.  
Laringe - do gr. larungein (= gritar) larynx (= gaita, parte alta da 
traquéia) - é uma estrutura das vias aéreas superiores que comunica a 
laringofaringe com a traqueia.  



16

ligamento Tiroioideo

lateral

osso hioide

Cartilagem Tireóidea



Anatomia da Laringe

Visão Anterior Visão Lateral
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Proeminência Laríngea

(Pomo de Adão)

cart.

Cricoide

Epiglote

Cart. Tireóidea cart. Corniculada
cart. Aritenoide



Cartilagens da laringe - Posterior 
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Cartilagens da laringe - Lateral 
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Cartilagens da laringe - Lateral 
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Cartilagens da laringe
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Ádito da Laringe e Vestíbulo da Laringe
•O ádito da laringe é a entrada da laringe e 
encaminha o ar da laringofaringe para a cavidade 
laríngea.  
•O vestíbulo vai do ádito da laringe às pregas vocais, 
englobando as pregas vestibulares 
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Fonação
•Ligamentos inferiores, chamados  ligamentos vocais, cobertas 
por membranas mucosas  recebem o nome de prega vocal. 
•são “cordas vocais verdadeiras” porque produzem o som quando 
o ar passa por elas. 
•Ligamentos superiores recebem o nome de ligamentos vocais,  
com a mucosa cobrindo, recebem o nome de dobras 
vestibulares.  
•São “cordas vocais falsas” porque elas não tem nenhuma função 
no som, mas protegem as dobras vocais.  
•As dobras vocais juntam-se às cartilagens corniculadas. 
•A tensão espessura e extensão das cordas vocais determinam a 
qualidade do som.
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Movimentos das pregas vocais
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Pregas vocais aduzidas(Fechadas)
Pregas vocais abduzidas 
(Abertas)
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Traqueia 
•É um órgão  tubular flexível  referido como “tubo de 
vento.”  
•Estende-se pelo mediastino e situa-se imediatamente 
anterior ao esôfago, inferior à laringe e superior aos 
brônquios primários dos pulmões. 
•As paredes anterior e lateral da Traqueia são formadas por 
15 a 20 cartilagens traqueais em forma de “C”.  
•Os anéis cartilaginosos reforçam e conferem uma certa rigidez às paredes 
arteriais para assegurar que a Traqueia permaneça aberta por padrão o 
tempo todo. 
•Os anéis cartilaginosos estão conectados  por lâminas elásticas chamadas 
de “ligamentos anulares”.   
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A Traqueia:

Esôfago

Luz da 
traqueia



Traqueia e Traqueostomia
A parte posterior da Traqueia é constituída de músculo 
liso  (m. traqueal) como os demais órgãos do sistema 
respiratório.  É chamada de parte membranácea.
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Traqueostomia:  
entre os primeiros anéis traqueais.



Traqueia
•No nível do ângulo esternal,  a 
Traqueia se bifurca em dois tubos 
menores, chamados de brônquios 
primários (ou de 1a. Ordem) direito e 
esquerdo. 
•Cada brônquio primário se projeta 
lateralmente em direção a cada pulmão. 
•A cartilagem bronquial mais inferior 
separa ambos os brônquios primários 
em sua origem e forma uma cumeeira 
interna  chamada de carina.
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Artéria Pulmonar

(do ventrículo. Direito)

Veia Pulmonar

(para o átrio Esquerdo)
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Direito Esquerdo

Ápice

Lobo Superior

Incisura

Cardíaca

Lobo

Médio

Lobo

Inferior

BASE

Fissura 
Horizontal

Fissura Oblíqua
Fissura Oblíqua
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Direito Esquerdo

HILO
Arts. 

Pulmonares

Veias 

Pulmonares

HILO

Incisura Cardíaca

Fissura Oblíqua
Fissura Oblíqua

Fissura horizontal

Fissura Oblíqua
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Pulmão Direito
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Pulmão Esquerdo



 

BRÔNQUIOS 
O Direito é mais curto, mais calibroso e mais vertical que o 
esquerdo. 
O Esquerdo é menos calibroso e mais horizontal que o direito. 
A Parede dos Brônquios circundada por cartilagens e músculo 
liso.
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Principais  → Lobares →  Segmentares → Bronquíolos  
BRONQUÍOLOS → bronquíolos terminais → bronquíolos 
respiratórios → ductos alveolares → alvéolos pulmonares. 



Pulmões
•Diversos alvéolos pulmonares → saco alveolar   
•Parede dos bronquíolos circundada por músculo liso. 
•Pulmão Direito: 3 lobos e duas fissuras(oblíqua e horizontal) 
•Pulmão Esquerdo: 2 lobos e uma fissura(oblíqua) 
• Lobo Superior – 4                                            
•Lobo Inferior – 4 
• Pulmão Direito        
•Lobo Médio – 2          
•Lobo Inferior – 4                                                 
•Lobo Superior – 3
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Direito Esquerdo
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Pulmões - Segmentos

Direito Esquerdo



45Pulmão Direito - lateral



46Pulmão Esquerdo - lateral



Pleura e Cavidades Pleurais

•A superfície externa de cada pulmão e a parede torácica 
adjacente são revestidas por uma membrana SEROSA fina 
pleura, por epitélio escamoso simples.  
•A superfície externa de cada pulmão, desse modo, está 
coberta pela pleura visceral, enquanto as paredes internas 
do tórax e as superfícies laterais do mediastino e a 
superfície  da porção superior do diafragma  são revestidas 
pela pleura parietal. 
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As lâminas pleurais parietal e visceral são 
contíguas no hilo pulmonar.
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Drenagem Linfática
•Nódulos linfáticos e veias estão localizados no 
tecido conjuntivo dos pulmões assim como ao 
redor dos brônquios e da pleura.  
•Os nódulos linfáticos conectam carbono, 
sujeira, e poluentes que não foram filtrados pelo 
epitélio colunar pseudoestratificado. 

49



50



Controle Respiratório x cérebro
•A Traqueia, a árvore brônquica e os pulmões são 
inervados pelo Sistema Nervoso Autonômico. 
•A fibra nervosa autonômica que inerva o  coração 
também emite ramos para as estruturas 
respiratórias. 
•As atividades rítmicas involuntárias que emitem e 
distribuem gases são reguladas no tronco encefálico.  
•Os centros reguladores da respiração estão 
localizados na  formação reticular através da 
medula oblonga e da ponte. 
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Diafragma (Vista Torácica)
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DPOC

O termo doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) é utilizado para definirmos os complexos 
evolutivos da bronquite crônica e do enfisema 
pulmonar, visto que dividem características clínicas, 
fisiopatológicas e funcionais comuns, sendo sua 
principal expressão, a limitação ao fluxo de gases 
nas vias aéreas de progressão lenta, progressiva e 
irreversível (consenso Brasileiro de DPOC, 2000). 



Sintomas
•Dispnéia,		
•sibilância,		
•tosse,		
•produção	de	expectoração		
• intolerância	ao	exercício,	associados	à	ansiedade	e	
depressão.

Tratamento
• An;bió;co.	
• Broncodilatadores.	
• Cor;coides.	
• Oxigênio.	
• Vacinação.



Enfisema



Pulmão Enfisematoso

 Pulmão normal

Fonte: GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica.9ªed. RJ: 
Guanabara Koogan, 1997.



Bronquite Crônica



Pacientes com DPOC

Enfisema Bronquite Crônica



Curiosidade:

Dona Madalena, 10 maços de cigarros por dia, Enfisema pulmonar e 
Infarto do coração como consequência. Vive às custas de um CTI 
instalado em casa. Mantém-se com cigarros apagados entre os dedos. 

Fonte: http://www.cigarro.med.br/cap10.htm



Qual destes é o seu?
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Obrigado pela atenção!
mussejereissati@hotmail.com 

website: 
www.mussejereissati.com

Feito em Apple Keynote

Direitos Reservados - Reprodução e Distribuição Proibidas 
Direitos de imagens e texto pertencem aos autores 

Parte deste conteúdo é compilada 

http://www.mussejereissati.com

