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FUNCÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 Fornecer oxigênio; 

 Eliminar dióxido de carbono ;

 Regular a concentração de íons 

hidrogênio do sangue                                                 

em coordenação com                                                

os rins.



Sist. Cardiovascular x Sist. Respiratório

RESPIRAÇÃO EXTERNA

VENTILAÇÃO 
PULMONAR 
(respiração)

Movimento do ar 
para dentro e para 
fora dos pulmões

DIFUSÃO 
PULMONAR

Troca de O2 e CO2

entre os pulmões e 
o sangue

TRANSPORTE

Transporte de 
O2 e CO2 pela 

corrente 
sanguínea

RESPIRAÇÃO 
INTERNA

TROCA 
GASOSA 
CAPILAR

Troca O2 e CO2

entre o sangue 
capilar e os tecidos 
metabolicamente 

ativos



MÚSCULOS



VENTILACÃO PULMONAR

 Lei de Boyle:  A pressão de um gás em um recipiente 
fechado é inversamente proporcional ao volume do 
recipiente

 A atividade muscular causa mudanças no volume da 
cavidade torácica durante a respiração.

 Mudanças no volume da cavidade torácica causam 
mudanças nas pressões intrapulmonar e intrapleural, 
que permitem a movimentação do ar de região de 
alta pressão para região de baixa pressão.





 Elastância e resistência:

Forças que se opõem ao 

enchimento pulmonar 

(resistência da elasticidade 

dos pulmões, resistência das 

vias aéreas ao fluxo de ar).

Fatores que interferem na 

ventilação



 Complacência:

Grau de variação do volume pulmonar para 

uma dada alteração da pressão; Capacidade 

do pulmão se distender

Fatores que interferem na 

ventilação



Complacência Pulmonar - é inversamente

proporcional à elastância

Complacência X Elastância

Fatores que interferem na 

ventilação

Se diminuída, há

dificuldade de inspirar 

Se diminuida diminuida, há 

dificuldade de expirar



➢ Tensão superficial

Fatores que interferem na 

ventilação

• Funções do surfactante:

Diminuir a força necessária para a 

expansão dos pulmões, reduzindo                  

o esforço muscular necessário à respiração;

Estabilização do tamanho dos alvéolos



VOLUMES E CAPACIDADES 

PULMONARES



Volumes

 Volume Corrente - É a quantidade de ar que entra 

nos pulmões na inspiração ou a quantidade de ar 

que sai dos pulmões na expiração, esse valor é, em 

média, de 500 ml.

 Volume de Reserva Inspiratório - É a quantidade de 

ar que pode ser inspirada sobre e além do volume 

corrente normal (em média 3000ml).



Volumes

 Volume de Reserva Expiratório - É a quantidade 
extra de ar que pode ser expirado sobre e além 
do volume corrente normal (em média 1100ml).

 Volume Residual - É a quantidade de ar que 
ainda permanece nos pulmões após uma 
expiração forçada, esse volume é em torno de 
1200 ml e só pode ser medido através da 
pletismografia.



Capacidades

 Capacidade Vital – É a soma do volume 

corrente, volume de reserva inspiratório e 

volume de reserva expiratório.

 Capacidade Inspiratória - É a soma dos 

volumes corrente mais o volume de reserva 

inspiratório.



Capacidades

 Capacidade Pulmonar Total – É a soma de 
todos os volumes, ou seja, o volume 
corrente, volume de reserva inspiratório, 
volume de reserva expiratório e o volume 
residual.

 Capacidade Residual Funcional - É a soma 
do volume expiratório mais o volume de 
reserva expiratório.





 Volume minuto:

VC X FR

 Ventilação alveolar: 

(VC – VEM) X FR



Alvéolos



Alvéolos pulmonares

• Formados por células epiteliais achatadas:

- Pneumócitos tipo I (céls. epiteliais de 

revestimento)

- Pneumócitos tipo II (céls. septais: produzem 

surfactante)

- Macrófagos alveolares (poeiras e detritos)



DIFUSÃO PULMONAR

 É a passagem do ar alveolar através da 

membrana alvéolo-capilar:

1. Camada surfactante.

2. Membrana epitelial do alvéolo.

3. Membrana endotelial capilar. 



DIFUSÃO PULMONAR



Difusão pulmonar

 PRESSÕES PARCIAIS DOS GASES

 O ar que respiramos é uma 
mistura de gases!

 Pressões individuais de cada 
gás: pressão parcial

 Pressão total de uma mistura 
gasosa = soma das pressões 
parciais (Lei de Dalton)

➢ 79,04% de N2

➢ 20,93% de O2

➢ 0,03% de CO2

 Pressão atmosférica no 

nível do mar: 760mmHg



Difusão pulmonar

TROCA DE O2

 PO2 ar ambiente = 159mmHg

 PO2 alveolar = 100-105mmHg

 PO2 capilar pulmonar (sangue 
venoso) = 40mmHg

 QUANTO MAIOR FOR O 
GRADIENTE DE PRESSÃO 
ATRAVÉS DA MEMBRANA 
RESPIRATÓRIA, MAIS 
RAPIDAMENTE SERÁ A DIFUSÃO 
DE O2 ATRAVÉS DELA

TROCA DE CO2

 PCO2 ar ambiente = 0,2 mmHg

 PCO2 alveolar = 40mmHg

 PCO2 capilar pulmonar (sangue 
venoso) = 46mmHg

 O GRADIENTE DE PRESSÃO PARA 
A TROCA DE CO2 É MENOR DO 
QUE O PARA A TROCA DE O2, 
MAS A SOLUBILIDADE DO CO2 NA 
MEMBRANA É 20X MAIOR DO QUE 
A DO 02, POR ISSO ELE ATRAVESSA 
A MEMBRANA FACILMENTE, 
MESMO SEM UM GRANDE 
GRADIENTE DE PRESSÃO





“A natureza pensou ser prudente remover 

esses fenômenos importantes dos 

caprichos de uma vontade ignorante”



CONTROLE DA RESPIRAÇÃO

 Uma das funções do centro respiratório é controlar 

o ritmo básico da respiração ( 2 segundos de 

inspiração e 3 segundos de expiração). 

 Dentro dela, existem neurônios inspiratórios e 

expiratórios, constituindo as áreas inspiratória e 

expiratória



Os impulsos que são gerados na área 

inspiratória vão estabelecer o ritmo 

básico da respiração: impulsos nervosos 

por aproximadamente 2 segundos, que 

propagam-se para os músculos  

intercostais externos e para o músculo 

diafragma através dos nervos frênicos. 

CONTROLE DA RESPIRAÇÃO



Ao final dos 2 segundos, a área 

inspiratória vai ficar inativa e os impulsos 

nervosos param, fazendo com que o 

diafragma e os músculos intercostais 

externos relaxem por aproximadamente 

3 segundos, permitindo a retração 

elástica dos pulmões e da parede 

torácica.

CONTROLE DA RESPIRAÇÃO



Controle QUIMIORREFLEXO

 Quimiorreceptores, sensíveis a PCO2, pH 

(quimiorreceptores centrais) e  PO2

(quimiorreceptores periféricos)no sangue 

arterial.

 O CO2 refletido pelas mudanças de pH é o 

mais importante estímulo 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3-



Controle QUIMIORREFLEXO

Quando a concentração de íons hidrogênio do sangue 

esta elevada (pH baixo) o centro respiratório aumenta a 

frequência dos estímulos respiratórios, produzindo 

taquipnéia. Com o aumento da frequência respiratória, 

aumenta a eliminação do CO2 do sangue.



Controle QUIMIORREFLEXO

A redução dos níveis sanguíneos do CO2 eleva o pH. 

Quando a concentração de íons hidrogênio (H+) está 

baixa (pH elevado), o centro respiratório diminui a 

freqüência dos estímulos à respiração e ocorre 

bradipnéia, que reduz a eliminação do CO2  tentando 

corrigir o pH do sangue





Controle QUIMIORREFLEXO

A redução dos níveis sanguíneos de O2 estimula os 

quimiorreceptores periféricos e ocorre aumento da FR.



Enfisema

 O enfisema é definido como um distúrbio 

caracterizado pela destruição das paredes dos 

alvéolos, uma menor área para a troca gasosa, 

menor difusão de oxigênio devido à membrana 

respiratória estar alterada.

 Com a progressão da destruição das paredes dos 

alvéolos, a retração elástica do pulmão vai 

diminuindo devido à perda das fibras elásticas, 

provocando um aumento na quantidade de ar que 

fica aprisionado nos pulmões ao final da expiração;



ENFISEMA
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