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Introdução. Na senescência ocorrem alterações em vários sistemas, dentre eles o respiratório, determinando mu-
danças nos volumes e capacidades pulmonares e redução da função pulmonar. Observa-se comprometimento do tecido 
pulmonar, caixa torácica e nos músculos respiratórios, o que leva o idoso a apresentar declínio na função respiratória, 
quando comparado a um indivíduo jovem. Essas alterações inerentes ao envelhecimento são lentas e progressivas, 
no entanto, sabe-se que o estilo de vida adotado durante a vida adulta, a exposição a toxinas ambientais ao longo da 
vida, entre outros fatores, externos ou internos, podem antecipar a deterioração da função pulmonar na terceira idade. 
Objetivos. Identificar as alterações fisiológicas do sistema respiratório decorrentes do envelhecimento. Método.  
Revisão de literatura na qual foram utilizados 29 artigos publicados em língua portuguesa e inglesa, no período de 2006 
a 2016. Utilizaram-se as bases de dados: Scielo, Pubmed e Lilacs, referenciadas pelos descritores: Envelhecimento, 
sistema respiratório, fenômenos fisiológicos respiratórios e Respiratory changes in senescence. Resultados. Se-
gundo Ide (2007) durante o envelhecimento as vias aéreas apresentam rigidez, associada à redução da elasticidade 
das paredes dos bronquíolos. A caixa torácica torna-se enrijecida devido a diminuição da movimentação esternal e cos-
tovertebral, o que reduz sua complacência. Um número de 13 artigos relatou que no pulmão senil ocorrem alterações 
estruturais do tecido conectivo, causando recuo elástico pulmonar com consequente aumento da complacência pulmo-
nar. Cardoso et.al. (2009) observaram que ocorre uma redução do número de alvéolos, devido à ruptura dos septos 
alveolares e fusão alveolar com consequente redução da superfície respiratória. Em um estudo realizado por Freitas 
et.al. (2010) afirmou que a musculatura respiratória do idoso apresenta fraqueza, decorrente à redução das proteínas 
contráteis e aumento do tecido conjuntivo, além da alteração de posição e da eficiência do diafragma. Na presença 
destas alterações estruturais nas vias aéreas, pulmões, músculos respiratórios e caixa torácica, os volumes e as ca-
pacidades pulmonares sofrem mudanças. Alguns autores relataram que o volume residual (VR), a capacidade residual 
funcional (CRF) encontram-se aumentados no idoso. Ruivo et.al. (2009) e Fechine et. al. (2015) corroboram afirmando 
que a capacidade vital (CV) sofre uma redução de 25 a 40% e a capacidade pulmonar total (CPT) pode estar diminuída 
ou inalterada na idade avançada. Considerações Finais. Entender as alterações respiratórias características do 
envelhecimento biológico é de suma importância para a avaliação da função pulmonar do idoso e para a adoção de 
estratégias que possam contribuir para atenuar os declínios funcionais nessa população.
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