


SISTEMA RESPIRATÓRIO HUMANO

 Compõe-se das cavidades

nasais, da boca, da

faringe, da laringe, da

traqueia, dos brônquios,

dos bronquíolos e dos

alvéolos pulmonares. Os

brônquios e os alvéolos

formam os pulmões.

1- ORGANIZAÇÃO: 



 CAVIDADES NASAIS: são
dois condutos paralelos
que começam nas
narinas e terminam na
faringe. Nas cavidades
nasais há células
sensoriais, responsáveis
pelo sentido do olfato e
células produtoras de
muco, cuja função é
umedecer as vias
respiratórias e reter
partículas.



 LARINGE: estrutura tubular com reforços

cartilaginosos localizada no pescoço. Uma

das partes cartilaginosas é a proeminência

laríngea, popularmente conhecida como

“POMO DE ADÃO”, que forma uma saliência

na parte anterior do pescoço, mais

desenvolvida nos homens que nas mulheres.

A entrada da laringe, chamada GLOTE, é

guarnecida por uma “lingueta”

cartilaginosa, a EPLIGOTE, que atua como

válvula.

O revestimento interno da laringe contém

pregas vocais, capazes de produzir som

durante a passagem do ar.



 TRAQUEIA: tubo de aproximadamente 1,5 cm de

diâmetro por 10 cm de comprimento, com paredes

reforçadas por anéis cartilaginosos, perceptíveis na

região anterior do pescoço, logo abaixo da

proeminência laríngea. Esses reforços cartilaginosos

mantêm a traqueia sempre aberta para a passagem do

ar.



 BRÔNQUIOS: na região superior do peito, a traqueia

divide-se em dois tubos curtos também reforçados por

anéis cartilaginosos , os BRÔNQUIOS, que se ramificam em

tubos cada vez mais finos, os BRONQUÍOLOS. O conjunto

altamente ramificado de bronquíolos forma a árvore

respiratória. Cada bronquíolo apresenta, em sua

extremidade, um grupo de pequenas bolsas denominadas

alvéolos pulmonares.

Os dois conjuntos de bronquíolos com alvéolos

pulmonares, um em cada lado do peito, constituem os

pulmões, órgãos esponjosos com aproximadamente 25 cm

de altura e 700 gramas de massa, localizados no interior

da caixa torácica.



 ALVÉLOS PULMONARES: cada pulmão é constituído por

cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares, pequenos

sacos de paredes finas, formadas por células achatadas.

Os alvéolos são recobertos por grande número de

capilares sanguíneos, possibilitando o intercâmbio

eficiente de gases respiratórios.



 VENTILAÇÃO PULMONAR: é a

renovação do ar dos pulmões que

ocorre a cada movimento respiratório,

composto por uma inspiração (entrada

de ar) e uma expiração (saída de ar).

Calcula-se que mais de 10 mil litros de

ar passem diariamente pelos pulmões

de uma pessoa.

Nos mamíferos, a ventilação pulmonar

depende da ação dos músculos que

interligam as costelas (os músculos

intercostais) e uma membrana

musculosa, flexível e resistente, o

DIAGRAGMA, que separa a cavidade

torácica da abdominal.

2- FISIOLOGIA DA RESPIRAÇÃO: 



 HEMATOSE: nos alvéolos pulmonares, ocorre o fenômeno

chave da respiração: a HEMATOSE. Nesse processo, o gás

oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e

penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina.

O GÁS OXIGÊNIO, combinado à hemoglobina, forma a

oxiemoglobina e viaja pelo corpo, chegando aos capilares

sanguíneos de todos os tecidos.

Nos alvéolos pulmonares, os íons BICARBONATO+ e H se

reassociam, originando o ÁCIDO CARBÔNICO, que, na

sequência transforma-se em ÁGUA e GÁS CARBÔNICO. O Gás

Carbônico difunde-se, então, para o ar alveolar e é

eliminado na expiração.





Curiosidades

 Qual a interferência da altitude na respiração?

 Na respiração boca a boca, e o CO2?



Doenças do sistema respiratório

 Sinusite: Nos ossos da face

existem cavidades

chamadas seios faciais, a

inflamação dessas

cavidades é o que se

denomina sinusite.

 Asma: É uma doença

pulmonar em que há crises

de diminuição do calibre

dos bronquíolos.



Doenças do sistema respiratório

 Bronquite crônica: Os
bronquíolos secretam
quantidade excessiva
de muco, tornando-se
comprimidos e
inflamados.

 Enfisema: É a
obstrução completa
dos bronquíolos, com
aumento da resistência
à passagem de ar.



Doenças do sistema respiratório

 Câncer de pulmão e efeitos do tabagismo;


