
Sistema 

Respiratório 



Respiração 

Captura de oxigênio: necessidade mais 

urgente! 

 

 

Processo de trocas gasosas com o meio 

externo. 



Respiração 
Ocorre ao mesmo tempo em dois níveis:  

 
Respiração celular 

(mitocôndrias) 

 

 

 

 

 

Respiração pulmonar 

(alvéolos) 

 

 

 

 

 



Sistema Respiratório 

Composto por órgãos e estruturas que 

conduzem o ar; 

 

 



Narinas e Cavidades Nasais 

O ar é filtrado, umedecido e aquecido. 

Filtração – pêlos e cílios 

Aquecimento – capilares 
sanguíneos 

Umedecido – muco 



Faringe 

O ar é conduzido para a laringe; 

Epiglote. 



Laringe 

Conduz o ar para a traqueia; 

Presença das pregas vocais, responsáveis 

pela formação da nossa voz. 



Formação da voz 



Traqueia 

É envolvida por 

anéis cartilaginosos 

que impedem que 

suas paredes se 

fechem e bloqueiem 

o fluxo de ar. 



Pulmões 

Dois órgãos esponjosos, localizados no 

interior da caixa torácica; 

Revestidos por uma membrana denominada 

pleura. 

Protegido pelas 

costelas. 



Brônquios e Bronquíolos 

Brônquios são ramificações da traqueia e os 

bronquíolos são as ramificações dos 

brônquios; 

 Conduzem o ar para os alvéolos. 

 



Alvéolos pulmonares 

Pequenos sacos de paredes finas, localizados 

nas extremidades dos bronquíolos; 

 

Neles ocorrem a respiração pulmonar 

(hematose); 









Movimentos Respiratórios 
1. O diafragma contrai e desce; os músculos intercostais 

contraem. 
 

2. As costelas e o esterno sobem, o que faz com que os 

pulmões se distendam. 
 

3. A caixa torácica  de volume e a pressão intrapulmonar . 
 

4. O AR ENTRA NOS PULMÕES 

1. O diafragma relaxa e sobe; os músculos intercostais 

relaxam. 
 

2. As costelas e o esterno descem, o que faz com que os 

pulmões se contraiam. 
 

3. A caixa torácica  de volume e a pressão intrapulmonar . 
 

4. O AR SAI DOS PULMÓES PARA O EXTERIOR 
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Movimentos Respiratórios 



Inspiração 

Inspiração: Contração do 

diafragma e dos músculos 

intercostais forçando a 

entrada de ar; 

 

 



Expiração 

Diafragma e músculos 

intercostais relaxam 

expulsando o ar. 

 


