
Malformações	  do	  Sistema	  
Respiratório	  



Com o fim da gestação se aproximando, os  pulmões sofrem uma 
série de transformações rápidas e dramáticas que o preparam para  
respirar o oxigênio do ar. 
 
 
Antes do nascimento os pulmões estão cheios de uma mistura de 
líquido surfactante, muco, proteínas e cloreto.Ao nascer,uma parte 
do líquido é absorvido pelas células dos alvéolos e passa para o 
sangue, e outra parte é expelida durante o nascimento, restando 
apenas o líquido surfactante no pulmão. 
 
As defesas que irão  proteger os pulmões contra patógenos 
invasores e contra os efeitos oxidativos da atmosfera ativados. 
 
Os movimentos respiratórios começam antes do nascimento, e 
servem para fortalecer os músculos envolvidos na respiração. 





Por que é melhor que o feto nasça no 7º mês de 
gestação do que no 8º mês de gestação? 



Malformações	  Associadas	  ao	  desenvolvimento	  do	  
pulmão	  propriamente	  dito	  

Agenesias	  e	  hipoplasias	  Pulmonares	  

Cistos	  Pulmonares	  
Sequestro	  pulmonar	  
Doença	  da	  membrana	  hialina	  

Malformações	  da	  região	  traqueoesofágica	  

Atresias	  e	  Bstulas	  traqueosofágicas	  



As anomalias na divisão do esôfago e da traqueia pelo septo 
traqueoesofágico resultam em atresia esofágica associada 
ou não a fístulas traqueoesofágicas (FTEs). 



Atresia esofágica e/ou FTE 

Fístula 
traqueoesofágica 
 • Falha na separação 
do septo 
traqueoesofágico  
 
Atresia esofágica 
 • Isquemia 





AE e FTE são anomalias congênitas comuns, entre 1 para 2400 
a 4500 nascimentos;  
 
Há predominância no sexo masculino; 

VACTERL- um conjunto de defeitos de 
causa desconhecida, mas que 
ocorrem mais frequentemente do que 
poderia ser atribuído ao acaso. 



Anomalias cromossômicas ocorrem nos portadores de AE ,  
sendo as mais conhecidas síndromes:  
–de Patau (trissomia do cromossomo 13);  
–de Edwards (18);    
–de Down (21 ).  
  
Uma proporção significativa ( 44%  ) dos fetos 
diagnosticados com AE no pré-natal tem um defeito 
cromossômico, principalmente  
Trissomia do 18. 



Atresia esofágica e/ou FTE - complicações 



Atresia esofágica e/ou FTE - diagnóstico 

presença de poliidrâmnio (aumento do líquido  amniótico) 
 
Salivação aerada excessiva, presente nas primeiras horas de 
vida 
 
Dificuldade respiratória 
 
Cianose 
 



Malformações	  Associadas	  ao	  desenvolvimento	  do	  pulmão	  
propriamente	  dito	  

As malformações congênitas do pulmão são raras e variam 
muito na sua forma de apresentação clínica e gravidade, 
dependendo principalmente do grau de envolvimento 
pulmonar e de sua localização na cavidade torácica.  
 
Podem se manifestar em qualquer idade e podem ser fonte 
de importante morbidade e mortalidade em lactentes e 
crianças.  
 
Os indivíduos com malformações congênitas do pulmão 
podem apresentar sintomas respiratórios ao nascimento, 
enquanto outros podem permanecer assintomáticos por 
longos períodos. 



Agenesia	  Pulmonar	  

Bilateral	  	  	  

Não	  formação	  do	  broto	  respiratório	  

Unilateral	  (mais	  comum)	  	  

CompaHvel	  com	  a	  vida	  

Hiperexpansão	  pulmonar	  



Hipoplasia pulmonar 
desenvolvimento incompleto de um ou ambos os pulmões, 
resultando na redução do número de ramificações da 
árvore brônquica e seus alvéolos associados. A 
conseqüência dessa deformidade é a redução no volume 
do pulmão acometido.  
 

Redução volume 
pulmonar 
 
 
Hipertrofia músculo liso 
das artérias pulmonares 
 
 
Hipertensão pulmonar 
 
 
Redução fluxo sanguíneo 



Hipoplasia pulmonar 

Principal causa: Hérnia 
difragmática congênita	  
•  Pulmão	  é	  incapaz	  de	  se	  

desenvolver	  
normalmente	  porque	  é	  
comprimido	  pelas	  
vísceras	  abdominais	  
posicionadas	  
anormalmente.	  

Oligoidrâmnio 



Hérnia difragmática congênita 	  

Oligoidrâmnio. 



•Pode conter ar ou líquido.  
•Geralmente estão presentes na periferia do pulmão.  
•Provavelmente resulta de um distúrbio  no desenvolvimento 
brônquico no final da vida  fetal tardia 
 
Dilatação dos brônquios terminais.  

Cisto pulmonar congênito  



Causa desconforto respiratório e infecções já  no recém-
nascido. As estruturas císticas do pulmão em geral são pouco 
drenadas e frequentemente causam infecções crônicas. 
 
 
O tratamento consiste na remoção do lobo acometido.  

Cisto pulmonar congênito  



Sequestro pulmonar 

Malformação congênita onde ocorre a formação de uma 
massa pulmonar anômala e não funcional ; 
 
�Essa área não tem conexão com as estruturas do restante 
do pulmão e o suprimento sanguíneo é de origem mais 
comumente sistêmica do que pulmonar 
 
�Existem dois tipos: sequestro pulmonar intralobar (75%  
dos casos) e o sequestro pulmonar extralobar; 



Sequestro pulmonar 

 
O local onde ocorre o sequestro poderá ser foco de infecções pulmonares 
de repetição, podendo comprometer áreas sadias do pulmão homolateral e 
também do contralateral. 
 
 



síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 
(SARRN) 

É um distúrbio decorrente da produção insuficiente de  
surfactante pulmonar e má adaptação à vida extra-uterina 
 
Surfactante reduz a tensão superficial dentro dos alvéolos. 
A deficiência do surfactante faz com que os pulmões 
colabem (atelectasia) . 
 
Causas: 
Prematuros (pneumócitos II imaturos) 
 



síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 
(SARRN) 



•  recém-nascido apresenta taquipnéia , esforço 
respiratório moderado a grave e cianose. Estes sintomas 
aparecem precocemente. O desconforto respiratório é 
progressivo nas primeiras 24 horas e tem um pico com 
48 horas. 

•  O tratamento materno com glicocorticóides durante a 
gravidez acelera o desenvolvimento pulmonar fetal e 
produção do surfactante. Uso clínico em trabalhos de 
parto prematuros. 

síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 
(SARRN) 


