
QUESTÕES PARA ESTUDO: “CONTROLE DA RESPIRAÇÃO” 
 
Sobre o controle da respiração marque V para verdadeiro e F para falso. Corrija as incorretas: 

1- (  ) O grupo respiratório dorsal se situa no interior do Núcleo do Trato Solitário, é composto 

por neurônios inspiratórios e expiratórios, sendo majoritariamente expiratório. 

2- (  ) O grupo respiratório dorsal, localizado no bulbo, possui terminações nervosas do nervo 

vago e glossofaríngeo que transmitem sinais sensoriais de quimiorreceptores periféricos, 

barorreceptores e de receptores pulmonares. 

3- (  ) O grupo respiratório ventral, possui neurônios inspiratórios e expiratórios, principalmente 

expiratórios, os quais atuam apenas em situações de aumento de demanda ventilatória. 

4- (  ) Na respiração normal, o sinal nervoso transmitido para os músculos inspiratórios é um 

surto instantâneo de potenciais de ação.  

5- (  ) O centro pneumotáxico, localizado na ponte, possui como efeito primário controlar o 

ponto de “desligamento” da rampa inspiratória, limitando a inspiração. Um sinal pneumotáxico 

débil proporciona aumento da frequência respiratória e um sinal intenso provoca redução no 

número de incursões por minuto. 

 

6- AVTR, 19 anos, vítima de afogamento na praia de Boa Viagem, zona sul do Recife, foi 

socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo realizado respiração artificial (boca a boca) no local, 

sendo encaminhada posteriormente para uma UPA, onde chegou consciente e reagindo aos 

estímulos. Sabendo que na expiração, eliminamos mais CO2 do que O2, qual a melhor 

justificativa para o sucesso no procedimento realizado: 

a) O CO2 oferecido à vítima é convertido em ácido carbônico na corrente sanguínea, 

dissociando-se e liberando prótons de hidrogênio que migram para o LCR, os quais ativam 

quimiorreceptores centrais localizados na porção ventral do bulbo, resultando em maior esforço 

respiratório. 

b) O CO2 ofertado ativa quimiorreceptores periféricos que aumentam o esforço respiratório. 

c) O CO2 ofertado aumenta a pressão parcial sanguínea desse gás que é capaz de migrar para o 

LCR. Lá, é convertido a ácido carbônico que ao se dissociar libera prótons de hidrogênio que 

ativam quimiorreceptores centrais, resultando em maior esforço respiratório. 

d) O CO2 ofertado provoca alcalose sanguínea que ativa receptores sensíveis ao pH no córtex 

cerebral, ativando o sistema límbico que promove aumento da frequência respiratória. 

 

Sobre o controle da respiração marque a(s) alternativas incorretas e faça a correção 

7- (  ) Acredita-se que o encéfalo, durante a transmissão de impulsos nervosos para os músculos 

participantes da atividade física, transmita ao mesmo tempo impulsos colaterais para o tronco 

cerebral para estimular o centro respiratório. 

8- (  ) O controle cortical é condição fundamental para que a ventilação seja mantida. 

9- (  ) A respiração pode ser afetada pela estimulação de partes do sistema límbico. Por essa 

razão, atividades emocionais e autonômicas, como medo e excitação, podem afetar o ritmo e a 

amplitude da respiração. 

 

10- Marque a alternativa correta: 

a) O Centro Respiratório Dorsal (CRD) e centro inspiratório do Centro Respiratório Ventral 

(CRV) são ativados, enquanto o centro expiratório do CRV é inibido para que uma inspiração 

forçada ocorra. 

b) CRD é o principal núcleo ativado ou inibido em uma respiração basal. 

c) Apenas o CRV é ativado ou inibido em uma respiração forçada. 

d) Há contração dos músculos expiratórios na expiração basal. 

 

Leia as sentenças a seguir e marque P se for particularidade dos receptores periféricos e C se for 

dos receptores centrais: 

11- (  ) Localizam-se no arco aórtico e bifurcação da carótida. 

12- (  ) São importantes para regulação da ventilação minuto a minuto. 

13- (  ) Localizam-se na porção ventral do bulbo. 



14- (  ) São estimulados primordialmente por aumento de H + do LCR, o que reflete a PaCO2 

15- (  )São ativados mais intensamente em decorrência de alterações na PaO2 e da concentração 

de H+. 

 

Classifique como verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações: 

16- (  ) A secção no mesencéfalo, separando cérebro e ponte, altera o ritmo respiratório basal. 

17- (  ) A secção na parte inferior da ponte leva a respiração de ritmo irregular. 

18- (  ) A secção na porção inferior do bulbo leva à apnéia completa. 

19- (  ) O córtex cerebral não tem controle sobre a respiração. 

 

20- Qual das seguintes condições estimula os receptores centrais? 

a) Anemia moderada. 

b) Exercício físico intenso. 

c) Hipóxia devido à ascensão a altitudes elevadas. 

d) Obstrução aguda das vias aéreas. 

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

21- Variações em qual dos seguintes componentes do sangue ou LCR não afetam a respiração?  

a) Concentração de H+ arterial. 

b) Concentração de Na+ arterial.  

c) Concentração de CO2 no LCS.  

d) Concentração de H+ no LCS. 

 

22- Explique como o centro respiratório pneumotáxico pode produzir hipoventilação. 

 

23- O ácido lático intravenoso aumenta a ventilação. Os receptores responsáveis por esse efeito 

estão localizados: 

a) no bulbo.  

b) nos corpos carotídeos. 

c) no parênquima pulmonar.  

d) nos barorreceptores aórticos.  

e) na traquéia e nos grandes brônquios. 

 

24- Ordene os eventos em ordem de ocorrência 

( ) pH no LCR diminuído 

() PaCO2  aumentada 

( ) Estimulação de quimiorreceptores bulbares 

( ) PACO2 aumentada 

 

25- Paciente masculino, 64 anos, é trazido para autópsia após suposto AVE de tronco. Quais as 

consequências de um AVE nessa topografia para o sistema respiratório? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO: 
 

1. F; o grupo é composto por neurônios inspiratórios. Não possui neurônios expiratórios. 

2. V 

3. V 

4. F; o sinal exibe início débil com elevação constante, na forma de rampa por cerca de 2 

segundos. Então o sinal apresenta interrupção abrupta durante aproximadamente os 3 

segundos seguintes, o que desativa a excitação do diafragma e permite a retração 

elástica dos pulmões e da parede torácica, produzindo a expiração. 

5. F; um sinal pneumotáxico débil proporciona redução da frequência respiratória e um 

sinal intenso provoca aumento no número de incursões por minuto. 

6. C 

7. V 

8. F; o controle exercido pelos centros superiores não é uma condição para que a 

ventilação seja mantida. Mesmo que o tronco encefálico acima da ponte seja 

gravemente lesado, os ciclos respiratórios continuam essencialmente normais. 

9. V 

10. B 

11. P  

12. C 

13. C  

14. C 

15. P 

16. F 

17. V 

18. V 

19. F 

20. D 

21. B 

22. O efeito primário desse centro é o de controlar o ponto de “desligamento” do potencial 

em rampa inspiratório, controlando, assim, a fase de expansão do ciclo pulmonar. Ao 

limitar o intervalo de inspiração, esse centro contribui para aumento da FR, favorecendo 

a hipoventilação. 

23. B 

24. 3; 2; 4;1 

25. Os centros respiratórios podem ter sido afetados pelo evento. Dessa forma, o paciente 

pode ter perdido, junto com a consciência, a automaticidade dos centros respiratórios, 

justificando o óbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 


