
MMiinniissttéérriioo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  PPeelloottaass  

IInnssttiittuuttoo  ddee  BBiioollooggiiaa  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  MMoorrffoollooggiiaa    

  

SSIISSTTEEMMAA  RREESSPPIIRRAATTÓÓRRIIOO  

SSiisstteemmaa  RReessppiirraattóórriioo  

  FFuunnççõõeess  

  HHEEMMAATTOOSSEE  

  AAqquueecciimmeennttoo,,  UUmmeeddeecciimmeennttoo  ee  FFiillttrraaççããoo    

  CCoonndduuççããoo  ddee  ggaasseess  

  DDeeffeessaa  

  

  

SSiisstteemmaa  RReessppiirraattóórriioo  

  PPoorrççããoo  ccoonndduuttoorraa  

  PPaarreeddeess  rreeffoorrççaaddaass    mmuuccoossaa  aaddaappttaaddaa  

  EEppiittéélliioo  ppsseeuuddoo--eessttrraattiiffiiccaaddoo  cciillíínnddrriiccoo  ccoomm  ccééllss..  ccaalliicciiffoorrmmeess  

==  eeppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

  

EEppiittéélliioo  ddaass  vviiaass  aaéérreeaass  

PPoorrççããoo  ccoonndduuttoorraa  --  EEppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

  CCéélluullaa  ccoolluunnaarr  cciilliiaaddaa  

  CCéélluullaass  ccaalliicciiffoorrmmeess  

  CCéélluullaass  eemm  eessccoovvaa  

  CCéélluullaass  bbaassaaiiss  

  CCéélluullaa  ggrraannuullaarr  

  

  

  PPoorrççããoo  rreessppiirraattóórriiaa  

  CCaappttaaççããoo  ddee  OO22  ee  ddiissssiippaaççããoo  ddee  CCOO22  

  EEssppaaççooss  aaéérreeooss  ccoomm  ppaarreeddeess  ccoommppaarrttiillhhaaddaass  



FFoossssaass  nnaassaaiiss  

  VVeessttííbbuulloo  

  MMaaiiss  aanntteerriioorr  ee  ddiillaattaaddaa  

  EEppiittéélliioo  eessttrraattiiffiiccaaddoo  ppaavviimmeennttoossoo  

  LLââmmiinnaa  pprróópprriiaa  ddee  tteecciiddoo  ccoonnjjuunnttiivvoo  

  VViibbrriissssaass,,  ggllâânndduullaass  sseebbáácceeaass  ee  ssuuddoorrííppaarraass  

  

  >>  ppaarrttee  ddaass  ffoossssaass  nnaassaaiiss  

  EEppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

  LLPP  ccoomm  ggllâânndduullaass  mmiissttaass  

  CCoonncchhaass  oouu  ccoorrnneettooss  

  LLPP  ccoomm  pplleexxoo  vveennoossoo  

  

  ÁÁrreeaa  oollffaattóórriiaa  ––  sseennssiibbiilliiddaaddee  oollffaattiivvaa  

  PPoorrççããoo  ssuuppeerriioorr  ddaass  ffoossssaass  nnaassaaiiss  

  EEppiittéélliioo  oollffaattóórriioo  ––  nneeuurrooeeppiittéélliioo  cciillíínnddrriiccoo  ppsseeuuddooeessttrraattiiffiiccaaddoo  

  

SSeeiiooss  PPaarraannaassaaiiss  

  CCaavviiddaaddeess  nnooss  oossssooss,,  rreevveessttiiddaass  ppoorr  eeppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

bbaaiixxoo  ccoomm  ppoouuccaass  ccééllss  ccaalliicciiffoorrmmeess,,  LLPP  ccoomm  ppoouuccaass  

ggllâânndduullaass  

NNaassooffaarriinnggee  

  PPrriimmeeiirraa  ppaarrttee  ddaa  ffaarriinnggee  

  EEppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

LLaarriinnggee  

  

  CCoorrddaass  vvooccaaiiss  ––  eeppiittéélliioo  eessttrraattiiffiiccaaddoo  ppaavviimmeennttoossoo  

  EEppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  

  CCaarrttiillaaggeennss  ee  lliiggaammeennttooss  ee  mmúússccuullooss  vvoolluunnttáárriiooss  

  

EEppiigglloottee    



  FFoorrmmaa  ddee  aassaa  

  SSuusstteennttaaddaa  ppoorr  ccaarrttiillaaggeemm  

  SSuuppeerrffíícciiee  aanntteerriioorr  ee  ppoorrççããoo  ssuuppeerriioorr  ddaa  ssuuppeerrffíícciiee  ppoosstteerriioorr  ––  

eeppiitt..  ppaavviimmeennttoossoo  eessttrraattiiffiiccaaddoo  

  PPaarrttee  iinnffeerriioorr  ––  eeppiittéélliioo  rreessppiirraattóórriioo  ccoomm  ggllâânnddss..  mmiissttaass  

  

TTrraaqquuééiiaa    

  

  

  

  

  

  

BBrrôônnqquuiiooss  

  EExxttrraappuullmmoonnaarreess  ==  TTrraaqquuééiiaa  

  RRaammooss  mmeennoorreess  ––  eeppiitt..  cciillíínnddrriiccoo  ssiimmpplleess  cciilliiaaddoo  

  LLPP  rriiccaa  eemm  ffiibbrraass  eelláássttiiccaass  

  MMuussccuullaarr  eemm  eessppiirraall,,  eexxtteerrnnaammeennttee  ggllâânnddss..  sseerroommuuccoossaass  

  PPeeççaass  ccaarrttiillaaggiinnoossaass  eennvvoollvviiddaass  ppoorr  ccoonnjjuunnttiivvoo  ccoomm  ffiibbrraass  

eelláássttiiccaass  

  AAccúúmmuulloo  ddee  lliinnffóócciittooss  ee  nnóódduullooss  lliinnffááttiiccooss  

  

  

BBrroonnqquuííoollooss  

  IInnttrraalloobbuullaarreess  

  SSeemm  ccaarrttiillaaggeemm,,  sseemm  ggllâânnddss  ee  nnóódduullooss  lliinnffááttiiccooss  

  EEppiitt..  vvaarriiaannddoo  aattéé  ccúúbbiiccoo  ssiimmpplleess  

  LLPP  ddeellggaaddaa  ee  rriiccaa  eemm  ffiibbrraass  eelláássttiiccaass  

  MMuussccuullaarr  eennttrreellaaççaaddaa  ààss  ffiibbrraass  eelláássttiiccaass  

  aassmmaa  

  

  

BBrroonnqquuííoollooss  tteerrmmiinnaaiiss  



  SSeemmeellhhaannttee  aaooss  bbrroonnqquuííoollooss,,  ppoorréémm  ccoomm  ppaarreeddee  mmaaiiss  ddeellggaaddaa,,  

eeppiitt..  cciillíínnddrriiccoo  oouu  ccúúbbiiccoo  cciilliiaaddoo  oouu  nnããoo  

  CCéélluullaass  ddee  CCllaarraa  

  SSeeccrreettaamm  pprrootteeíínnaass  ccoonnttrraa  ppoolluueenntteess  oouu  iinnffllaammaaççããoo  

  

PPoorrççããoo  ttrraannssiittóórriiaa  

  BBrroonnqquuííoollooss  rreessppiirraattóórriiooss  ≈≈  tteerrmmiinnaall  

  TTuubboo  ccuurrttoo,,  ccoomm  nnuummeerroossaass  pprroojjeeççõõeess  ssaaccuulliiffoorrmmeess  

ccoonnssttiittuuííddaass  ppoorr  aallvvééoollooss  ((ttrrooccaa  ddee  ggaasseess))  

  CCéélluullaass  ddee  CCllaarraa  

  

  

PPoorrççããoo  rreessppiirraattóórriiaa  

  AAllvvééoollooss  

  EEvvaaggiinnaaççõõeess  eemm  ffoorrmmaa  ddee  ssaaccoo,,  úúllttiimmaa  eessttrruuttuurraa  ddaa  áárrvvoorree  

bbrrôônnqquuiiccaa,,  ccoonnffeerreemm  aassppeeccttoo  eessppoonnjjoossoo  aaoo  ppaarrêênnqquuiimmaa  

ppuullmmoonnaarr  

  CCaammaaddaa  eeppiitteelliiaall  ffiinnaa,,  aappooiiaaddaa  eemm  tteecc..  ccoonnjjuunnttiivvoo  ee  rriiccaa  rreeddee  

ddee  ccaappiillaarreess  

  CCoommuumm  aa  22  aallvvééoollooss    

  SSeeppttoo  iinntteerraallvveeoollaarr  

  

  

  SSeeppttoo  iinntteerraallvveeoollaarr  

  CCéélluullaass  eennddootteelliiaaiiss  ddooss  ccaappiillaarreess,,  ppnneeuummóócciittooss  ttiippoo  II  ee  IIII  

  22  ccaammaaddaass  ddee  ppnneeuummóócciittooss  sseeppaarraaddaass  ppoorr  ccoonnjjuunnttiivvoo  

ccoomm  ffiibbrraass  rreettiiccuullaarreess  ee  eelláássttiiccaass  

  ssuubbssttâânncciiaa  ffuunnddaammeennttaall  

  ccééllss  ddoo  ccoonnjjuunnttiivvoo    

  ccaappiillaarreess  ssaanngguuíínneeooss  

  

  PPnneeuummóócciittooss  ttiippoo  II  

  BBaarrrreeiirraa  qquuee  ppoossssiibbiilliittee  aa  ttrrooccaa  ddee  ggaasseess  ee  iimmppeeddiirr  aa  



ppaassssaaggeemm  ddee  lliiqquuiiddoo  

  PPnneeuummóócciittooss  ttiippoo  IIII  

  SSuurrffaaccttaannttee  ppuullmmoonnaarr  

  

  AArr  aallvveeoollaarr  xx  ssaanngguuee  ccaappiillaarr  

  CCiittooppllaassmmaa  ddoo  PPnneeuummóócciittoo  ttiippoo  II  

  LLBB  ddeessttaa  ccéélluullaa  

  LLBB  ddoo  ccaappiillaarr  

  CCiittooppllaassmmaa  ddaa  ccéélluullaa  eennddootteelliiaall  

  OO22  eemm  uummaa  ddiirreeççããoo    

  CCOO22  nnaa  ccoonnttrráárriiaa  

  

PPlleeuurraa  

  SSeerroossaa  qquuee  rreevveessttee  ooss  ppuullmmõõeess  

  MMeessoottéélliioo  

  CCoonnjjuunnttiivvoo  ffrroouuxxoo  

  FFoollhheettooss  vviisscceerraall  ee  ppaarriieettaall  

  


