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SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 JUNQUEIRA, L.C.U. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ª Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. 
 

O sistema respiratório tem as seguintes 

funções: condução e troca de gases, 

fonação, olfato, termorregulação (perda de calor), 

manutenção do equilíbrio ácido-básico e defesa. 

Pode ser dividido em três porções (figura 1): 

condutora, transitória e respiratória.  

 

  
 
 
 
 
 

A porção condutora conduz e deixa o ar 

apropriado para as trocas, ou seja, é responsável 

pela sua umidificação, aquecimento e purificação. 

Esta é composta por cavidades nasais, oro e 

nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e 

bronquíolos. A porção transitória é composta por 

bronquíolos respiratórios. Já a porção respiratória 

promove as trocas gasosas e é constituída por 

ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. 

 Para assegurar a passagem contínua de ar, 

a parede da porção condutora é constituída por uma 

combinação de cartilagem, tecido conjuntivo e 

tecido muscular liso, o que lhe proporciona suporte 

Tecido muscular liso, o que lhe proporciona 

suporte estrutural, flexibilidade e extensibilidade. A 

mucosa da parte condutora é revestida por um 

epitélio especializado, o epitélio respiratório 

(pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células 

caliciformes) e apresenta abundante tecido linfóide 

associado. Além disso, sua lâmina própria e 

submucosa são bem vascularizadas para 

aquecimento do ar e apresenta muitas glândulas 

serosas e mistas para produção de muco e 

elementos bacteriostático como lisozima e 

lactoferrina. 

 

FOSSAS NASAIS 

As fossas nasais são constituídas por três 

regiões: 

1. Vestíbulo: porção mais anterior e dilatada. 

Formado por epitélio pavimentoso 

estratificado não queratinizado, lâmina própria 

de tecido conjuntivo, glândulas sebáceas e 

sudoríparas e vibrissas (pelos curtos). 

2. Área respiratória: A maior parte das fossas 

nasais. Mucosa de epitélio respiratório e 

lâmina própria com glândulas mistas. 

Apresenta expansões ósseas chamadas 

conchas ou cornetos com plexo venoso. 

3. Área olfatória: Responsável pela sensibilidade 

olfatória. É revestida por epitélio olfatório: 

neuroepitélio colunar pseudoestratificado 

formado por células olfatórias (neurônios 

bipolares), de sustentação e basais/fontes 

(regeneração). Sua lâmina própria é rica em 

vasos, nervos e glândulas ramificadas túbulo-

acinosas alveolares (glândulas de Bowman). 

 

 

SEIOS PARANASAIS 

São cavidades nos ossos com função de aquecimento 

do ar. Possui epitélio respiratório com poucas células 

caliciformes e menos glândulas. 

 

NASOFARINGE 

É a primeira parte da faringe de epitélio respiratório. 

Continua com a orofaringe, sua porção oral, de epitélio 

pavimentoso estratificado. Apresenta lâmina própria de 

tecido conjuntivo frouxo com glândulas mistas. 

 

 

Figura 1: Divisão do sistema respiratório. Fonte: 

Histologia Básica, Texto e Atlas – 12º Edição – Junqueira e 

Carneiro. 
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LARINGE 
Formada por epitélio respiratório, cartilagem 

hialina – tireoide, cricoide e maior parte da 

aritenoides – e elástica, ligamentos e músculos 

voluntários. A epiglote é um prolongamento que se 

estende da laringe na direção da faringe, 

responsável por abri-la e fechá-la. As cordas vocais, 

presentes nesse órgão, são de tecido epitelial 

pavimentoso estratificado não queratinizado. 

Lâmina própria rica em fibras elásticas e com 

pequenas glândulas mistas. Sem submucosa bem 

definida. 

 

TRAQUÉIA 

É uma continuação da laringe e ramificase nos 

brônquios. É revestida por epitélio respiratório, 

apresenta cartilagem hialina, músculo liso e não tem 

muscular da mucosa. Sua lâmina própria é de tecido 

conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. A traqueia 

é revestida externamente por um tecido conjuntivo 

frouxo, constituindo a camada adventícia. 

 

BRÔNQUIOS 

São divididos em extrapulmonares e 

intrapulmonares. Os extrapulmonares possuem 

mucosa idêntica à da traqueia. Enquanto os 

intrapulmonares possuem epitélio cilíndrico simples 

ciliado. Lâmina própria de tecido conjuntivo com 

fibras elásticas. Apresenta uma camada muscular 

lisa em espiral, pedaços de cartilagem e glândulas. 

 

BRONQUIOLOS 

Não apresentam cartilagem, glândulas, e nem 

nódulos linfáticos. O epitélio, nas porções iniciais, é 

cilíndrico simples ciliado, passando a cúbico 

simples, ciliado ou não, na porção final. Este 

apresenta regiões denominadas corpos 

neuroepiteliais (quimiorreceptores). As células 

caliciformes diminuem em número e podem, até 

mesmo, estar ausentes. Lâmina própria delgada e 

rica em fibras elásticas. Podem ser de três tipos: 

 Bronquíolos propriamente ditos; 

 Bronquíolos terminais: parede mais delgada 
e revestida internamente por epitélio colunar 
baixo ou cúbico, com células ciliadas e não 
ciliadas. Possuem as células de Clara, as 
quais produzem proteínas contra poluentes e 
contra inflamação, e, em menor quantidade, 
produzem surfactante; 

 Bronquíolos respiratórios: constituem a 

transição entre a porção condutora e 

respiratória. Possuem estrutura semelhante 

aos bronquíolos terminais, porém 

apresentam expansões saculiformes 

constituídas por alvéolos. As porções dos 

bronquíolos respiratórios não ocupadas pelos 

alvéolos são revestidas por epitélio simples 

que varia de colunar baixo a cuboide, 

podendo ainda apresentar cílios na porção 

inicial. Esse epitélio simples contém também 

células de Clara. O músculo liso e as fibras 

elásticas formam uma camada mais delgada 

do que a do bronquíolo terminal. 

 

DUCTOS ALVEOLARES E ALVÉOLOS 

Epitélio plano simples. Nas bordas dos 

alvéolos, a lâmina própria apresenta feixes de 

músculo liso. Apresentam fibras elásticas e 

reticulares. O ducto alveolar termina em um alvéolo 

único ou em sacos alveolares constituídos por 

diversos alvéolos. A parede comum a dois alvéolos 

é denominada septo interalveolar. Nos alvéolos 

encontramos os pneumócitos tipo I que formam a 

barreira hematoaérea (citoplasma, células 

endoteliais e lâmina basal) e pneumócitos tipo II 

produtores que surfactante. Nos septos 

interalveolares estão presentes os poros alveolares 

que são responsáveis pelo equilíbrio da pressão e 

passagem de macrófagos alveolares, células que 

removem partículas estranhas do surfactante. 
 

PLEURA 

É a serosa que reveste o pulmão, sendo 

formada pelo folheto visceral e folheto parietal. 
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 QUESTÕES 
 Em quais partes do sistema respiratório ocorre hematose?  3. Caracterizar o epitélio respiratório. Quais células e estruturas podem estar presentes?  4. Desenhar esquema do epitélio olfatório.  5. Como ocorre o aquecimento e umedecimento nas fossas nasais?  6. Quais as camadas da traquéia? Citar duas ou mais características de cada uma.  7. Quais aspectos caracterizam:  a. Brônquios primários  b. Brônquios secundários  c. Bronquíolos  d. Bronquíolos terminais  e. Bronquíolos respiratórios  f. Ductos/Sacos alveolares  8. Qual a importância das células de Clara?  9. Quais os dois tipos de pneumócitos e quais suas características?  10. Que estruturas e células podem ser encontradas nos septos interalveolares?  11. Desenhar esquema da hematose entre hemácia e luz dos alvéolos, considerando as  três barreiras pelas quais os gases devem difundir-se.  12. Em que consiste a fibrose cística? E o efisema pulmonar? Como o efisema pode ser  piorado pelo fumo?  13. O que são as células da poeira?  14. Como é dividida a pleura? Em quais partes do sistema respiratório ocorre hematose?  3. Caracterizar o epitélio respiratório. Quais células e estruturas podem estar presentes?  4. Desenhar esquema do epitélio olfatório.  5. Como ocorre o aquecimento e umedecimento nas fossas nasais?  6. Quais as camadas da traquéia? Citar duas ou mais características de cada uma.  7. Quais aspectos caracterizam:  a. Brônquios primários  b. Brônquios secundários  c. Bronquíolos  d. Bronquíolos terminais  e. Bronquíolos respiratórios  f. Ductos/Sacos alveolares  8. Qual a importância das células de Clara?  9. Quais os dois tipos de pneumócitos e quais suas características?  10. Que estruturas e células podem ser encontradas nos septos interalveolares?  11. Desenhar esquema da hematose entre hemácia e luz dos alvéolos, considerando as  três barreiras pelas quais os gases devem difundir-se.  12. Em que consiste a fibrose cística? E o efisema pulmonar? Como o efisema pode ser  piorado pelo fumo?  13. O que são as células da poeira?  14. Como é dividida a pleura?  

1) Quais órgãos fazem parte da porção 
condutora e respiratória? 

2)  Qual a classificação do epitélio respiratório? 
2)  Quais células fazem parte o epitélio 

respiratório? 
3)  O  epitélio  respiratório  está  presente  em  

quais  órgãos  do  sistema respiratório?   
4)  Analisando a  lâmina  de  uma  traqueia  

cortada  transversalmente  quais camadas e 
tecidos serão encontrados da luz da  traqueia 
para o exterior. 

5) Diferencie histologicamente os  brônquios  
extrapulmonares  de intrapulmonares 

6) Como são formados os alvéolos? 
7) Qual a função do surfactante pulmonar? 
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AULA PRÁTICA DE SISTEMA RESPIRATÓRIO 
IMAGENS: Historep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÂMINA C1 – TRAQUÉIA |  HE 
 

 

 Apresenta mucosa com tecido epitelial 

pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células 

caliciformes (epitélio respiratório). Lâmina própria de 

tecido conjuntivo. 

A sua submucosa é constituída de tecido 

conjuntivo e apresenta diversas glândulas mucosas 

e serosas. É característico desse órgão uma peça 

cartilaginosa em forma de C: as extremidades livres 

de cada peça dirigem-se para a região posterior da 

traquéia e estão unidas por músculo liso. 

 

Adventícia de tecido conjuntivo. 

 

LÂMINA P1 – PULMÃO |  HE 
 

 

Brônquios: 

Sua túnica mucosa tem tecido epitelial que 

varia de pseudo-estratificado cilíndrico ciliado a 

cilíndrico simples ciliado, ambos com células 

caliciformes. Lâmina própria de tecido conjuntivo 

frouxo. 

Apresenta uma camada de tecido muscular 

liso em espiral. Além de glândulas mucosas ou 

mistas. Possui pedaços de cartilagem hialina. 

 

Adventícia de tecido conjuntivo. 

 

 

Bronquíolos: 

Sua camada mucosa de tecido epitelial que 

varia de cilíndrico simples ciliado com algumas 

células caliciformes a cúbico simples ciliado ou não. 

Apresenta lâmina própria de tecido conjuntivo 

frouxo. Músculo liso em espiral. Não apresenta 

glândulas e nem cartilagem. 

 Bronquíolos respiratórios: Geralmente são  

revestidos por epitélio cúbico, abaixo há tecido 

conjuntivo (rico em fibras elásticas) e músculo liso. 

Possuem alvéolos revestidos por epitélio plano 

simples muito delgado 
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Ductos alveolares: 

São condutos formados principalmente 

por alvéolos e sacos alveolares (epitélio plano 

simples). Entre os alvéolos pode haver alguns 

coxins formados por conjuntivo (rico em fibras 

elásticas) e músculo liso, revestido por epitélio 

simples cúbico. 
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Alvéolos:  

São expansões em forma de saco 

revestidas por epitélio plano simples, abaixo 

há conjuntivo (rico em fibras elásticas) e 

capilar com hemácias. A seta indica o septo 

interalveolar – parede comum à dois alvéolos. 

 

Pleura 

Serosa que reveste os pulmões, 

constituída de mesotélio e conjuntivo frouxo 

(rico em fibras elásticas). Apresenta dois 

folhetos: parietal (não visualizado) e visceral. 

 


