
FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA 

Controle da respiração 



 

 Tem como finalidade gerar um padrão respiratório adequado às 

necessidades do organismo 

 

 

 

 

 Interação entre mecanismos automáticos e voluntários de 

controle 

 

 

 

 

 Variável de manutenção: ventilação 

Controle da respiração 

 



Homesostase e o controle da respiração 

 

Quimiorreceptores 

Centros 

respiratórios 

Ventilação 

Músculos 

respiratórios 



Controle da respiração 

 



 Centros responsáveis pelo rítmo automático da respiração 

 

 

 

 

 CENTROS RESPIRATÓRIOS 

 BULBARES 

 

Regulam o padrão da respiração 

- Grupo respiratório dorsal 

- Grupo respiratório ventral 

 

 

 

 

 CENTROS RESPIRATÓRIOS 

 PONTINOS 

 

Regulam a  intensidade da ventilação 

- Centro pneumotáxico 

- Centro apnêustico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros da respiração 



Centro respiratório bulbar 

 

 

 

Grupo respiratório dorsal 

 

Neurônios inspiratórios 



Centro respiratório bulbar 

 

 

Grupo respiratório ventral 

 

Neurônios expiratórios e 

inspiratórios 

 

Ativada em situações de 

aumento de demanda 

 

Grupo pré-Botzinger 

Marca passo 



Centro respiratório bulbar 



Controle da respiração 

 

 

 

Sinal inspiratório em rampa 

Inspiração Inspiração 

Contração 

muscular 

Relaxamento 

muscular 

Contração 

muscular 

ATIVIDADE ELÉTRICA 



Controle da respiração 

 

 

 



Controle da respiração basal 

 

Músculos 

inspiratórios 

contraem 

Inspiração 

acontece 

Grupo 

respiratório 

dorsal ativo 

Grupo 

respiratório 

dorsal inibido 

Músculos 

inspiratórios 

relaxam 

Expiração 

passiva 

acontece 

Respiração basal 

Inspiração 

(2 segundos) 

Expiração 

(3 segundos) 



Controle da respiração forçada 

Inspiração 

Músculos 

expiratórios 

relaxam 

Músculos 

inspiratórios 

contraem 
Inspiração 

acontece 

Centro expiratório 

do CRV ativo 

CRD e centro 

inspiratório do CRV 

inibidos 

Centro expiratório 

do CRV inibido 

CRD e centro 

inspiratório do CRV 

ativos 

Respiração forçada 

Expiração 

ativa acontece 

Músculos 

inspiratórios 

relaxam 

Expiração 

Músculos 

expiratórios 

contraem 



Coordenam um ritmo respiratório uniforme através da modulação da atividade dos 

centros bulbares 

Centros respiratórios pontinos 

 

 

Centro apnêstico 

 

Estimula a área inspiratória 

bulbar, prologando os potenciais 

de ação em ascenção 

 

Centro pneumotáxico 

 

‘Ajuste fino” do padrão 

respiratório (suaviza a transição 

entre inspiração e expiração) 

 

Inibe a inspiração para regular o 

volume e a frequência 

inspiratória 



Córtex cerebral 

 

 Comando do córtex sobrepõe aquele proveniente dos centros respiratórios 

 Modifica o padrão respiratório para servir a outras finalidades 

 

 

 



Estímulos químicos da respiração 

 

Centros respiratórios 

 impulsos nervosos 

Músculos respiratórios 

 contrações  

 Ventilação 

Quimiorreceptores 

centrais 

↑ impulsos nervosos 

Quimiorreceptores 

periféricos 

↑ impulsos nervosos 

↑ CO2 

exalado 

↑ O2 

inalado 



 Localizam-se no arco aórtico e bifurcação da carótida 

 

 

 

 São ativados mais intensamente em decorrência da diminuição da PaO
2 

 

 

  

 Respondem a queda do pH por causa respiratória  ou metabólica
 

 

 

 

 

 Respondem fracamente ao aumento da PaCO
2 

 

 

 

Quimiorreceptores periféricos 

 



Resposta não linear dos quimiorreceptores periféricos à PO2 arterial 

 

Quimiorreceptores periféricos 

 



Quimiorreceptores periféricos 

 

↓ PO2 inspirado 

↓ PO2 alveolar 

↓ PO2 arterial 

 Ventilação 

Retorno da PO2 alveolar e 

arterial ao normal 

Músculos respiratórios 

 Contração 

Quimiorreceptores periféricos 

 Atividade elétrica 

Reflexo via neurônios 

respiratórios do tronco 

encefálico 



  Localizam-se na porção ventral do bulbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimiorreceptores centrais 

 



Quimiorreceptores centrais 

 
 Estimulados primordialmente por aumento de H

+
 do LCR, o que reflete a PaCO2 

 

 Importantes para regulação da ventilação minuto a minuto 

 



Quimiorreceptores centrais 

 



Quimiorreceptores centrais 

 



Quimiorreceptores centrais 

 



Estímulos químicos da respiração 

 



Estímulos químicos da respiração 

 



Estímulos químicos da respiração 

 


