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RESUMO 

 

Silva JN. Caracterização das aferências da região parafacial lateral e do núcleo 

retrotrapezóide e suas possíveis implicâncias funcionais no controle da expiração 

ativa. [Tese (Doutorado em Farmacologia)]. Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; São Paulo; 2018. 
 

O controle do sistema respiratório é realizado por neurônios localizados no bulbo e 

na ponte. Existem duas regiões localizadas próximas na coluna respiratória ventral 

do bulbo, mas que estão envolvidas com atividades respiratórias diferentes: núcleo 

retrotrapezóide (RTN) e região parafacial lateral (pFRG). O RTN contém neurônios 

quimiossensíveis que expressam o fator de transcrição Phox2b e respondem à 

hipercapnia e hipóxia; por este motivo, esta região é considerada uma forte 

candidata a conter os quimiorreceptores centrais. Além do seu envolvimento na 

quimiorrecepção central, experimentos descritos na literatura mostraram a 

importância do RTN também na inspiração. O pFRG está envolvido na geração da 

expiração ativa (E2), pois dados da literatura sugerem que existe uma inibição 

sináptica para essa região que, quando é inibida, gera a E2. Entretanto, até o 

presente momento, não se sabe a fonte desta inibição para os neurônios do pFRG, 

nem se os neurônios Phox2b do RTN contribuem para a geração da E2. Diante 

disso, o principal objetivo desta tese foi investigar, de forma anatômica e funcional, a 

localização da fonte de inibição para o pFRG. Foram utilizados ratos Wistar que 

receberam injeções de traçadores retrógrados no RTN e no pFRG, a fim de 

observarmos projeções de regiões que possuem neurônios inibitórios. Observamos 

projeções oriundas de diversas regiões envolvidas com a respiração que contêm 

neurônios inibitórios. Para o RTN, as projeções se originaram no núcleo do trato 

solitário intermediário (NTSi), núcleo tegmental pedunculopontino (PPT), complexo 

de Botzinger (BotC), rafe bulbar (RB) e Kolliker-Fuse (KF); e para o pFRG, as 

projeções se originaram dos mesmos núcleos, com exceção do PPT. É importante 

apontar que o pFRG também recebeu projeções do núcleo tegmental laterodorsal 

(LDT). Foi realizado um protocolo de hibridização in situ utilizando a metodologia de 

RNAscope, a qual nos confirmou que muitas das projeções observadas para o 

pFRG eram inibitórias. Adicionalmente, constatamos também projeções dos 

neurônios quimiossensíveis do RTN para o pFRG, sugerindo a participação do RTN 



 

 

na expiração ativa. Além disso, realizamos também experimentos funcionais para 

investigar a importância destas projeções na expiração ativa, por meio de inibições 

de algumas dessas regiões e registro das variáveis respiratórias. Os resultados 

mostraram que a inibição do NTSi gera E2 de forma tônica e inibição do PPT gera 

E2 fásica. Também constatamos que a inibição da RB promove aumento da 

amplitude abdominal durante hipercapnia, sugerindo que a RB pode modular a 

atividade do pFRG durante hipercapnia. Os resultados mostraram que as regiões do 

NTSi e PPT são fortes candidatas a serem fontes para o pFRG, inibindo a E2. 

 

Palavras-chave: Controle respiratório. Hipercapnia. Sistema nervoso central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Silva JN. Characterization of retrotrapezoid nucleus and lateral parafacial region 

afferences, possible functional implication in the control of active expiration. [Thesis 

(PhD in Pharmacology)]. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; São Paulo; 2018. 

 

Respiratory system control is performed by neurons located in the medulla and the 

pons. There are two regions located close in the ventral column of the medulla, but 

are involved in different respiratory phases: retrotrapezoid nucleus (RTN) and lateral 

parafacial region (pFRG).The RTN contains chemosensitive neurons that express the 

transcription factor Phox2b and respond to hypercapnia and hypoxia; for this reason, 

this region is considered a candidate to contain the central chemoreceptors. In 

addition to its involvement in central chemoreception, experiments described in the 

literature showed the importance of RTN also in inspiration. The pFRG is involved in 

the generation of active expiration (E2); data from the literature suggest that there is 

synaptic inhibition for this region which, when inhibited, generates E2. However, the 

source of this inhibition to pFRG neurons and whether Phox2b neurons of the RTN 

contribute to the generation of E2 are still not known. Therefore, the main objective of 

this study was to investigate, anatomically and functionally, the location of the source 

of inhibition for pFRG. We used male Wistar rats that received injections of 

retrograde tracers into the RTN and pFRG, to investigate projections from regions 

that have inhibitory neurons. We observed projections from several regions involved 

on respiration containing inhibitory neurons. There were projections to the RTN from 

the intermediate nucleus of the solitary tract (NTSi), pedunculopontine tegmental 

nucleus (PPT), Botzinger complex (BotC), medullary raphe (RB), Kolliker-Fuse (KF). 

The projections to the pFRG are the same as observed to RTN, except PPT. There is 

also projection from tegmental dorsal laterodorsal nucleus (LDT) to pFRG. An in situ 

hybridization protocol was performed using the RNAscope methodology, which 

confirmed that many of the projections observed to pFRG were inhibitory. In addition, 

we observed projections of the chemosensitive neurons from the RTN to the pFRG, 

suggesting the participation of the RTN in E2. In addition, we performed functional 

tests to verify the involvement of some of those projections with E2. We performed 

inhibition of some of those regions and record the respiratory variables. The data 



 

 

showed that the inhibition of NTSi generates tonic E2 and inhibition of PPT generates 

phasic E2. We also found that inhibition of RB promotes increased abdominal 

amplitude during hypercapnia, suggesting that RB may modulate pFRG activity 

during hypercapnia. The results showed that the NTSi and PPT regions are 

candidates to be sources for pFRG, inhibiting E2. 

 

Keywords: Respiratory control. Hypercapnia. Central nervous system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que o sistema nervoso central (SNC) necessita continuamente 

de oxigênio, poderíamos esperar que o processo respiratório fosse involuntário, da 

mesma forma como ocorre com o controle da circulação sanguínea. Entretanto, 

durante a escala evolutiva produziu-se uma combinação de mecanismos 

involuntários e voluntários para o controle respiratório. Isso foi necessário para que a 

respiração pudesse ser ajustada de acordo com as diversas atividades que temos 

no dia-a-dia, como, por exemplo, para alcançar uma nota musical durante o canto, 

quando gritamos, assopramos, ou até mesmo quando diminuímos nossa frequência 

respiratória voluntariamente durante o mergulho. 

O controle do sistema respiratório é realizado por neurônios localizados no 

bulbo. O primeiro estudo mostrando a participação do bulbo na respiração foi feito 

em 1812 por LeGallois (LeGallois, 1812). Nesse estudo, foi observada que a 

respiração de coelhos continuava relativamente normal após remoção do 

prosencéfalo, cerebelo e porção dorsal do bulbo; no entanto, ela cessava após a 

transecção da porção ventral do bulbo. Com isso, concluiu-se que os neurônios 

envolvidos no controle da respiração estariam localizados na superfície ventral do 

bulbo (Loeschcke, 1982). 

Após esses estudos, foi então descoberto que o padrão respiratório é 

formado por três fases: inspiração, pós-inspiração (expiração passiva, estágio 1 da 

expiração – E1) e expiração ativa (estágio 2 da expiração – E2)  (Richter, 1982, 

1996). O conhecimento desse padrão formado por 3 fases levou a uma série de 

estudos realizados por Richter e colaboradores (Richter, 1982) em gatos 

anestesiados utilizando registros intracelulares de neurônios bulbares. Esses 

estudos demonstraram que, durante a respiração, atividades fásicas são geradas na 

região ventral do bulbo sem a necessidade de uma retroalimentação periférica, 

envolvendo uma rede neuronal coordenada por interações sinápticas (Smith e cols., 

1991) que foi chamada posteriormente de coluna respiratória ventral, a qual conta 

com a presença das seguintes regiões: 1) núcleo retrotrapezóide/grupo respiratório 

parafacial lateral (RTN/pFRG), 2) complexo de Botzinger (BotC), 3) complexo de pré-

Botzinger (preBotC), 4) grupamento respiratório ventrolateral rostral (rVRG) e 5) 

grupamento respiratório ventrolateral caudal (cVRG) (Fig. 1).  



 

 

Atualmente sabe-se que, além da região ventral do bulbo, existem pelo 

menos mais duas outras regiões envolvidas no controle da respiração: região 

pontina e o grupamento respiratório dorsal (GRD).  A região pontina constitui uma 

extensão rostral e lateral da coluna respiratória ventral (Fig. 1) e está envolvida em 

diferentes modulações da atividade respiratória (Smith e cols., 2007; Dutschmann e 

Dick, 2012). Os núcleos pontinos incluem o grupamento noradrenérgico A5, o 

complexo parabraquial (núcleos parabraquial lateral (NPBL) e medial (NPBM)) e o 

Kolliker-Fuse (KF). Com relação ao GRD, seu representante é o núcleo do trato 

solitário (NTS) que também está localizado no bulbo (Fig. 1) (Nattie e Li, 2002; 

Feldman e cols., 2003). 

Atualmente a literatura vem apontando o envolvimento de outras duas regiões 

no controle respiratório: a rafe bulbar (RB) (Lalley, 1986; Cao e cols., 2006 a, b; Yu e 

cols., 2011) e o núcleo tegmental pedunculopontino (PPT) (Saponjic e cols., 2003). A 

literatura sugere que os neurônios da RB enviam projeções para toda a coluna 

respiratória ventral bulbar, a qual inclui o cVRG, rVRG, preBotC, BotC e o RTN, 

importantes regiões envolvidas no controle da respiração (Smith e cols., 2013). O 

PPT e o núcleo tegmental laterodorsal (LDT) são as principais fontes colinérgicas 

para o sistema nervoso central (SNC) (Mena-Segovia, 2016; Mena-Segovia e 

Bolam, 2017). Dados da literatura mostraram que a ativação colinérgica da formação 

reticular medial pontina pode induzir o aumento da variabilidade respiratória (Gilbert 

e Lidic, 1990, 1991, 1994; Kubin, 2001) e a estimulação do PPT induz perturbações 

respiratórias, incluindo apneias. Dessa forma, até o presente momento, dessas duas 

fontes colinérgicas para o SNC, só sabemos que o PPT pode funcionar como um 

modulador de geração do padrão respiratório (Saponjic e cols., 2003), mas a 

participação do LDT ainda não foi investigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura adaptada de Zoccal e cols., 2009 

 

Figura 1 - Esquema representando um corte sagital do encéfalo de rato: principais                 

                 regiões cardiorrespiratórias pontinas e bulbares.  

Abreviaturas: NPB: núcleo parabraquial; KF: Kolliker-fuse; A5: área catecolaminérgica A5 da 

ponte; OS: oliva superior; 7: núcleo facial; RTN/pFRG: núcleo retrotrapezóide/região 

parafacial lateral; NA: núcleo ambíguos; BötC: complexo de Botzinger; pré-BötC: complexo 

de pré-Botzinger; rVRG: grupamento respiratório ventral rostral; cVRG: grupamento 

respiratório ventral caudal; RVLM: região rostral ventrolateral do bulbo; CVLM: região caudal 

ventrolateral do bulbo; LRt: núcleo reticular lateral; AP: área postrema; NTSr: porção rostral 

do núcleo do trato solitário; NTSi: porção intermediária do núcleo do trato solitário; NTSc: 

porção caudal do núcleo do trato solitário; GRD: grupo respiratório dorsal. 
 

 

 

 



 

 

1.1 O RTN/pFRG e a respiração 

O RTN/pFRG é uma região do bulbo localizada abaixo do núcleo facial. A sua 

porção medial corresponde ao que chamamos neste estudo de RTN e a sua porção 

lateral corresponde ao pFRG. O RTN é composto por neurônios glutamatérgicos que 

expressam o fator de transcrição Phox2b; o seu envolvimento na respiração deve-se 

primeiramente ao fato de ser um forte candidato a conter quimiorreceptores centrais 

(Mulkey e cols., 2004; Takakura e cols., 2006; 2008; Moreira e cols., 2007). Para 

comprovar esse envolvimento, diversos experimentos foram realizados em diversas 

condições experimentais. Assim, hoje sabemos que os neurônios do RTN 

respondem à hipercapnia (aumento da concentração de CO2) (Sato e cols., 1992; 

Putnan e cols., 2004; Takakura e cols., 2006; 2008) e queda de pH (Mulkey e cols., 

2004; 2006) e se projetam para regiões responsáveis pelo controle respiratório, isto 

é, localizados nos grupamentos respiratórios ventral, dorsal e pontino (Mulkey e 

cols., 2004; Rosin e cols., 2006; Abbott e cols., 2009; Silva e cols., 2016). 

Outro envolvimento do RTN na respiração é no controle do movimento 

inspiratório. Estudos anteriores já mostraram que os neurônios do RTN se projetam 

para regiões mais caudais da coluna respiratória ventral e para neurônios pré-

motores que controlam a inspiração (Dobbins e Feldman, 1994) e a inibição da 

região do RTN promove a inibição da inspiração (Takakura e cols., 2006; Guyenet e 

cols., 2008). 

Estudos têm relacionado o pFRG à geração da expiração ativa (Janczewski e 

Feldman, 2006a, 2006b; Abdala e cols., 2009; Pagliardini e cols., 2011; Moraes e 

cols., 2014; Silva e cols., 2016; Huckstepp e cols, 2018; Pisanki e Pagliardini, 2018; 

Zoccal e cols., 2018). Os neurônios do pFRG se projetam para os neurônios pré-

motores expiratórios do grupo respiratório ventral caudal (cVRG), o qual se projeta 

diretamente para interneurônios que excitam os neurônios lombares que inervam os 

músculo abdominais, sendo estes, músculos expiratórios (Janczewski e cols., 2002; 

Silva e cols., 2016). Os neurônios com atividade expiratória tardia (late-E) do pFRG 

são classificados como condicionais, pois se encontram silentes em situações 

basais, como normocapnia e normóxia (Abdala e cols., 2009; Pagliardini e cols., 

2011; Molkov e cols., 2010), mas em situações de desafios metabólicos, como 

durante a hipóxia sustentada, hipercapnia ou estimulação do quimiorreflexo 

periférico, tornam-se ritmicamente ativos, gerando a expiração ativa (Moraes e cols., 

2014; Abdala e cols., 2009). 



 

 

Dados da literatura demonstraram que uma população de células do pFRG 

em ratos adultos está inativa em situações basais e torna-se ritmicamente ativa 

durante hipercapnia (Marina e cols., 2010) ou desinibições locais (Molkov e cols., 

2010; Pagliardini e cols., 2011). Experimentos realizados em 2011 por Pagliardini e 

colaboradores sugerem que o pFRG contém um oscilador condicional que gera 

expiração ativa; entretanto, existe uma inibição sináptica para o pFRG que suprime a 

expiração ativa (Pagliardini e cols., 2011; Huckstepp e cols., 2018) e pode ser inibida 

durante uma situação de hipercapnia, hipóxia ou qualquer situação em que exista a 

necessidade da expiração ativa. Entretanto, até o presente momento, não se sabe a 

procedência desta inibição para o pFRG, bem como se a mesma é uma via direta ou 

indireta. Ao checar a literatura, podem-se sugerir algumas regiões candidatas a essa 

fonte de inibição, já que possuem neurônios inibitórios e que estão possivelmente 

envolvidas na respiração. São elas: NTS, (Rosin e cols., 2006; Moreira e cols., 2007; 

Takakura e cols., 2007), BotC (Cream cols., 2002; Rosin cols., 2006), RB (Smith e 

cols., 2013; Iceman e cols., 2014), PPT e LDT (Saponjic e cols., 2003; Boucetta e 

cols., 2014; Mena-Segovia e Bolam, 2017). Baseando-se nestas informações, o 

principal objetivo do presente projeto é investigar a participação dessas regiões na 

inibição para o pFRG.  

 

1.2 Possíveis regiões candidatas à fonte de inibição do pFRG e suas participações  

     na respiração 

Segue abaixo as regiões candidatas a serem a fonte de inibição para o pFRG, 

as quais investigamos neste trabalho. 

 

1.2.1 Núcleo do trato solitário (NTS) 

Em relação ao seu aspecto antero-posterior, o NTS pode ser dividido em três 

sub-regiões, conforme a sua proximidade com a área postrema: NTS rostral, NTS 

intermediário e NTS comissural ou caudal (Cottle, 1964). 

O papel desses neurônios no controle do ritmo respiratório ainda não está 

completamente elucidado, mas a literatura sugere uma possível participação do NTS 

na modulação da atividade dos neurônios respiratórios do grupamento respiratório 

ventral (Bianchi e cols., 1995). Trabalhos anteriores já mostraram que neurônios 

excitatórios do NTS que recebem as aferências dos quimiorreceptores periféricos se 

projetam para o RTN, promovendo uma integração de quimiorreflexo respiratório 



 

 

periférico e central (Rosin e cols., 2006; Takakura e cols., 2006). Existem evidências 

também de projeções de neurônios inibitórios do NTS para a região do RTN. Nesse 

caso, foi observado que na região do trato solitário do NTS existem neurônios 

GABAérgicos que recebem as aferências de receptores de distensão pulmonar e 

que se projetam para neurônios que contêm quimiorreceptores centrais na região do 

RTN. Essa projeção pode ser responsável pelo efeito inibitório gerado pela inflação 

pulmonar sobre os quimiorreceptores do RTN, já descrito na literatura (Takakura e 

cols., 2007; Moreira e cols., 2007).  Assim, sabemos que o NTS é composto por uma 

variedade de neurônios tanto excitatórios quanto inibitórios. Já temos indícios de que 

tanto neurônios excitatórios quanto inibitórios do NTS se projetam para o RTN. 

Portanto, resta-nos investigar se existem projeções inibitórias do NTS para o pFRG e 

se existe alguma influência dessa transmissão inibitória dos neurônios do NTS para 

a geração da expiração ativa.  

 

1.2.2 Núcleo tegmental pedunculopontino (PPT) e núcleo tegmental laterodorsal 

        (LDT) 

O PPT está localizado no tronco encefálico e é composto por distintas 

populações de neurônios, os quais compreendem neurônios colinérgicos, 

glutamatérgicos e GABAérgicos (Wang e Morales, 2009; Boucetta e cols., 2014; 

Mena-Segovia e Bolam, 2017). Os neurônios colinérgicos do PPT são 

diferencialmente distribuídos através do eixo rostrocaudal. A parte mais rostral do 

PPT, atualmente denominada de parte dissipada, exibe uma menor quantidade de 

neurônios colinérgicos quando comparada à parte caudal, denominada de parte 

compacta. Já os neurônios glutamatérgicos são mais densamente distribuídos na 

porção caudal do PPT, enquanto que os neurônios GABAérgicos estão densamente 

concentrados na porção rostral do PPT (Mena-Segovia e cols., 2009; Mena-Segovia 

e Bolam, 2017). 

Estudos demonstraram que a ativação colinérgica da formação reticular 

medial pontina pode induzir muitas características do sono REM, incluindo o 

aumento da variabilidade respiratória (Gilbert e Lidic, 1990, 1991, 1994; Kubin, 

2001). Posteriormente a esses achados, dados publicados na literatura mostraram 

pela primeira vez que a estimulação do PPT induz perturbações respiratórias de 

longa duração, incluindo apneias. Esses resultados indicam um papel para o PPT 



 

 

como importante modulador de geração do padrão respiratório (Saponjic e cols., 

2003). 

Caudal ao PPT existe outra fonte colinérgica denominada núcleo tegmental 

laterodorsal (LDT), assim como o PPT, o LDT também é composto por neurônios 

colinérgicos, glutamatérgicos e GABAérgicos (Mena-Segovia, 2016; Mena-Segovia e 

Bolam, 2017). Visto que a ativação colinérgica da formação reticular medial pontina 

pode induzir o aumento da variabilidade respiratória (Gilbert e Lidic, 1990, 1991, 

1994; Kubin, 2001), e sendo o PPT e o LDT principais fontes colinérgicas para o 

sistema nervoso central, torna-se importante investigar a possível participação do 

LDT, assim como do PPT na E2. A literatura evidenciou que a estimulação 

farmacológica de receptores muscarínicos em neurônios do pFRG com aplicação de 

carbacol  gera expiração ativa, sugerindo que a transmissão colinérgica contribui 

para essa resposta (Boutin e cols., 2016). Dessa forma, tornou-se importante 

investigar a possível existência de uma transmissão colinérgica oriunda do PPT e 

LDT para o pFRG. 

 

1.2.3 Complexo de Botzinger (BotC) 

Essa região é considerada uma fonte primária de atividade expiratória passiva 

(Schreihofer e cols., 1999; Tian e cols., 1999) e é composta principalmente por 

neurônios glicinérgicos (Schreihofer e cols., 1999) com padrão expiratório (Merrill e 

cols., 1983), que se projetam para outras regiões da coluna respiratória incluindo o 

RTN (Fedorko e cols., 1989; Jiang e Lipski, 1990; Merrill e Fedorko, 1984; Tian e 

cols., 1998; Guyenet e cols., 2009). Estudos in vivo mostraram interações inibitórias 

entre os neurônios expiratórios do BotC e neurônios inspiratórios localizados no pre-

BotC e no rVRG, sugerindo um mecanismo para a geração do ritmo respiratório 

(Cohen, 1979; Ezure, 1990; 2004; Jian e Lipski, 1990; Tian e cols., 1999; Smith e 

cols., 2007). Entretanto, Janczewski e colaboradores realizaram experimentos com 

ratos adultos mostrando que a inibição pós-sináptica nas regiões do preBotC e BotC 

não é essencial para a geração do ritmo respiratório (Janczewski e cols., 2013). 

Experimentos in situ sugerem que há uma distinta população de neurônios, 

com atividade no final da expiração (denominados late-E), na região do BotC e do 

pFRG; estes neurônios disparam no final da expiração ativa e podem ser recrutados 

em condições de maior demanda expiratória, ou seja, durante situações de 

hipercapnia, hipóxia ou durante a realização de exercícios físicos, para otimizar a 



 

 

expiração (Abdala e cols., 2009). Considerando tais informações a respeito do BotC, 

torna-se importante também a investigação dessa região, uma vez que a mesma é 

fonte primária de inibição para a rede respiratória (Merrill, 1981; Feldman e cols., 

1984). 

 

1.2.4 Rafe bulbar  

A rafe bulbar (RB) é constituída por grupamentos neuronais dispostos em 

uma coluna que se estende junto à linha média no eixo rostro-caudal, sendo 

composta pelos núcleos: obscuro (ROb), pálido (RPa) e magno (RMg) (Richerson, 

2004). Na RB existem neurônios de diversos fenótipos, sendo os neurônios 

serotoninérgicos os principais presentes nesta região (Mason, 1997). Os neurônios 

da RB se projetam para toda coluna respiratória ventral: cVRG, rVRG, preBotC, 

BotC e o RTN (Smith e cols., 2013), além de também se projetarem para o núcleo 

motor do frênico (Cao e cols., 2006b), indicando sua forte participação no controle 

respiratório. 

A literatura vem sugerindo um papel importante para os neurônios 

serotoninérgicos da RB no quimiorreflexo central, por meio de registros de atividade 

elétrica celulares in vitro (Richerson, 1995; Wang e cols., 1998; Wang e Richerson, 

1999), in situ (Iceman e cols., 2013), e durante acidose focal in vivo (Bernard e cols., 

1996; Hodges e cols., 2004 a,b; Nattie e Li, 2001). A rafe responde de maneira 

diferente à ativação do quimiorreflexo central dependendo da população neuronal e 

região específica. Um exemplo é uma pequena porção de neurônios que são 

GABAérgicos e não serotoninérgicos da RB que, ao contrário dos neurônios 

serotoninérgicos, são inibidos frente ao estímulo de CO2 (Richerson, 1995; Wang e 

cols, 1998; Wang e Richerson, 1999; Hodges e cols., 2005; Iceman e cols., 2014). 

Assim, a estimulação dos neurônios serotoninérgicos da rafe por CO2 leva à 

excitação de uma grande parte de neurônios respiratórios; no entanto um segundo 

efeito da hipercapnia sobre os neurônios da rafe seria suprimir a inibição tônica da 

rafe sobre a rede respiratória, e para isso existiria a contribuição também de 

neurônios que são GABAégicos (Richerson e cols., 2001; Iceman e cols., 2014). 

Dessa forma, torna-se importante também investigar se esta região é uma 

das fontes de inibição para o pFRG, uma vez que a mesma se projeta para regiões 

respiratórias do bulbo (Holtman e cols., 1990; Smith e cols., 2013) e possui uma 

população de neurônios inibitórios GABAérgicos. 



 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos, apesar de observamos projeções inibitórias de 

diversas regiões para o pFRG, fica claro que apenas o NTSi e o PPT participam da 

geração da expiração ativa em situações basais. O NTSi possivelmente por uma via 

direta inibitória e o PPT por uma via colinérgica indireta que passa pelo RTN. Não 

podemos excluir a participação dos núcleos da rafe (ROb e RMg) em modular a 

expiração ativa, mas apenas em situações de hipercapnia.  

Nossos dados confirmam a ideia de que o RTN e o pFRG são de fato duas 

regiões distintas, apesar de receberem projeções de regiões semelhantes, pois a 

desinibição do RTN não gera expiração ativa, ao passo que a desinibição do pFRG 

gera. Essas duas regiões se comunicam por uma via direta e excitatória que pode 

ser ativada, por exemplo, durante um estímulo de hipercapnia.  

Na figura 18 temos um resumo das projeções propostas pela presente tese. 
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