CONTROLE NEURAL DA VENTILAÇÃO
Depende de neurônios com atividade elétrica
oscilatória

Zona inspiratória: ativa durante a respiração de repouso

Zona expiratória: ativa durante a respiração forçada
Centros pontinos: função moduladora
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ATIVIDADE ELÉTRICA DA ZONA INSPIRATÓRIA

ZONA INSPIRATÓRIA

Número crescente de neurônios ativados
Frequência crescente de impulsos nervosos

Estimulação crescente dos
motoneurônios respiratórios

Força de contração crescente dos
músculos inspiratórios

Expansão da caixa
torácica/pulmões - INSPIRAÇÃO
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ZONA INSPIRATÓRIA
Interrupção repentina dos impulsos nervosos

Interrupção da estimulação dos
motoneurônios respiratórios

Relaxamento dos músculos inspiratórios

Retração elástica da caixa
torácica/pulmões - EXPIRAÇÃO
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A cada ciclo de atividade da
CONTROLE QUÍMICO DA RESPIRAÇÃO

zona inspiratória, a
intensidade da rampa

A finalidade da regulação da ventilação

inspiratória determina o grau

pulmonar/branquial e sua modulação por oxigênio,

de expansão pulmonar e

dióxido de carbono e/ou hidrogênio é manter

portanto o volume corrente

concentrações estáveis desses compostos nos líquidos
corporais nas diversas circunstâncias fisiológicas
(repouso, exercício, altitudes elevadas, oxigenação

A duração de cada ciclo de atividade

ambiental, etc.).

da zona inspiratória determina o
número de ciclos por minuto e
portanto a frequência respiratória
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CONTROLE QUÍMICO DA VENTILAÇÃO

Aumento da PCO2 ou redução do pH do sangue

1) CONTROLE POR DIÓXIDO DE CARBONO E H+:
Redução do pH intersticial cerebral

Quimiorreceptores centrais

QUIMIORRECEPTORES CENTRAIS

METABOLISMO
Centro respiratório

Aumento da frequência respiratória

Aumento do volume corrente

Aumento da ventilação alveolar

Normalização da PCO2 ou do pH
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PO2 arterial inferior a 60 mmHg

2) CONTROLE POR OXIGÊNIO E H+:

Quimiorreceptores periféricos
QUIMIORRECEPTORES AÓRTICOS E CAROTÍDEOS

Centro respiratório

Aumento da frequência respiratória

Aumento do volume corrente

Aumento da ventilação alveolar

Aumento da PO2
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Em animais de respiração aquática, os
quimiorreceptores e o centro
respiratório são mais sensíveis a
alterações na PO2.
Em animais de respiração aérea, os
quimiorreceptores e o centro
respiratório são mais sensíveis a
alterações na PCO2 e no pH.
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Variação na PO2

Variação na PCO2

Responda as questões 39 a 43 da lista para
estudo.
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