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Gerador de Padrão Central (CPG) - contém os neurônios que 
geram o ritmo respiratório 

Envia eferências para os músculos respiratórios 
Recebe aferências reflexas periféricas, centrais e originárias de 
centros superiores



Atividade eletromiográfica do nervo frênico e músculos 
intercostais interno e externo durante movimentos de 

inspiração e expiração



Localização dos neurônios que controlam a ventilação



Neurônios inspiratórios e expiratórios do tronco encefálico



Grupo Respiratório Dorsal

Contém principalmente neurônios inspiratórios

Recebe aferências sensoriais das vísceras torácicas e abdominais

Aferências através dos nervos vago (X) e glossofaríngeo (IX) à partir 
dos quimiorreceptores periféricos e receptores pulmonares e de vias 

aéreas



Grupo Respiratório Ventral

Contém neurônios inspiratórios e expiratórios

Contém neurônios motores que inervam faringe e laringe

Informações sensoriais chegam indiretamente pelo GRD



Grupo Respiratório Ventral

Complexo de Botzinger: comandam atividade expiratória

GRV intermediário: Inerva vias aéreas (via IX e X)

GRV caudal: inervação de músculos acessórios expiratórios 
(abdominais e intercostais externos)



Atividade neural durante respiração eupneica

Características: 

Aumento gradual de atividade do nervo 
frênico (rampa) garante aumento suave do 
volume pulmonar 
Existem vários subtipos neuronais que 
apresentam padrões de disparo relacionado 
com fases específicas do ciclo respiratório



Teorias para explicar a geração do ritmo 
respiratório (GPC, complexo pré Botzinger?): 

Atividade de marca-passo 

Interações sinápticas contínuas 
(PEPS e PIPS dos NRD e NRV em frequência constante)



Controle Químico da Ventilação

Quimiorreceptores aórtico e carotídeos



Sensibilidade dos Quimiorreceptores Periféricos

Redução da PO2

Aumento da PCO2

Redução do pH









Quimirreceptores centrais



Sensibilidade dos Quimiorreceptores Centrais

Fonte primária de informações para controle do drive respiratório em 
sujeitos saudáveis 

Aumento da PCO2

Redução do pH





Reflexo de insuflação 
(Hering-Breuer)

Reduz volumes corrente elevados 
Previne distensão excessiva 

alveolar
Inibição do GRD via nervo 

vago X

Reflexo de 
desinsuflação

Induz aumento da ventilação 
Desinsuflações anormais 

(pneumotórax) 
Suspiros (?)

Reflexo paradoxal Insuflação pulmonar induz 
inspiração adicional

Importante na primeira 
respiração do recém nascido

Reflexo dilatador da 
faringe

Dilatação faringea causada por 
pressão negativa das vias aéreas

Outros reflexos respiratórios



Padrões respiratórios



Eupneia Respiração normal

Suspiros Respirações mais longas. Podem prevenir 
atelectassias

Apneuse Raramente encontrada em humanos. indica 
lesão de tronco encefálico

Respiração 
vagal

Causada pela interrupção da aferência do 
nervo vago. Não ocorre em humanos



Ritmo de 
Cheyne-
Stokes

Observada em doença cortical bilateral ou 
insuficiência cardíaca congesstiva

Arfadas Padrão de respiração agonizante e terminal em 
pacientes com lesão de tronco encefálico

Respiração 
em salvas Associada à lesões bulbares e pontinas

Respiração 
atáxica Associada à lesões bulbares


