
SINALIZAÇÃO CELULAR



Características do potencial de ação

Terminações 

Nervosas 
Livres



Como a informação é transmitida no sistema nervoso?

Estímulo

Gerador – sinal de 
entrada de Na+

Impulso nervoso é o sinal elétrico transmitido ao longo do axônio. Esse sinal elétrico é
iniciado por algum estímulo, que causa uma alteração da carga elétrica do neurônio, sua
direção é dos dendritos para os terminais axônicos. Esse sinal passa de um neurônio ao
seguinte, ou termina num órgão efetor através da sinapse



Propagação do impulso nervoso



Propagação do impulso nervoso

Disseminação de correntes locais

Propagação do potencial de ação

DISSEMINAÇÃO DE CORRENTES LOCAISDISSEMINAÇÃO DE CORRENTES LOCAIS



Propagação do impulso nervoso



Propagação do impulso nervoso



Propagação do impulso nervoso

Neurônio amielinizado

���� Condução contínua



Propagação do impulso nervoso

Neurônio mielinizado

� Isolamento lipídico permite� Isolamento lipídico permite
condução saltatória

� Conduz impulsos nervosos por
axônios estreitos e por longa 
distância



Propagação do impulso nervoso

Neurônio mielinizado



Como um neurônio transmite informação para outro neurônio?

Sinapse é o local onde a
informação é transmitida
entre células

É o processo pelo qual as
células nervosas se
comunicam umas com ascomunicam umas com as
outras e com as células
musculares e glandulares

Esta comunicação pode ser
feita por meio de um
neurotransmissor
(composto químico) ou por
sinais elétricos, por meio de
junções comunicantes



Elétricas Químicas

Sinapses

∗∗∗∗ Junções comunicantes
∗∗∗∗ Sem mediadores químicos

∗∗∗∗ Canais dependentes de 
voltagem

∗∗∗∗ Excitatória ou inibitória
∗∗∗∗ Bidirecional

∗∗∗∗ Fenda sináptica
∗∗∗∗ Com mediadores químicos

∗∗∗∗ Canais dependentes de 
ligantes

•••• Excitatória ou inibitória
∗∗∗∗ Unidirecional



Sinapses Elétricas

Canais com poros de até 1,5 nm de diâmetro por onde passam íons e
metabólitos intracelulares.



Sinapses Elétricas

Miocárdio



Sinapses Químicas

Entre neurônios ou entre neurônios e células efetuadoras (células musculares
ou glandulares)

As células são excitadas ou inibidas em função dos impulsos nervosos (sinais
elétricos)



Sinapses Químicas

�Neurotransmissor

�Receptor pós-sináptico

�PPSE – Potencial pós-sináptico excitatório

�PPSI – Potencial pós-sináptico inibitório 



Sinapses Químicas



Sinapses químicas

Mecanismo das sinapses químicas

1. Chegada do impulso nervoso ao 
terminal

2. Abertura de Canais de Ca+

voltagem dependentes

3. Influxo de Ca +

4. Exocitose do neurotransmissor

5. Interação neurotrasmissor-
receptor pós-sinaptico causando 
abertura de canais iônicos

6. Os neurotrasmissores são 
degradados por enzimas 



Sinapses Químicas



Sinapses Químicas

Neurotransmissores

� Acetilcolina (Ach)

� Aminoácidos com efeitos excitatórios– glutamato, aspartato

� Aminoácidos com efeitos inibitórios – ácido gama � Aminoácidos com efeitos inibitórios – ácido gama 
aminobutírirco (GABA), glicina

� Aminoácidos modificados – norepinefrina (NE), dopamina 
(DA); serotonina

� Neuropeptídeos (tipo de aminoácido) – endorfinas

� Gás Óxido Nítrico (NO)



Potencial pós-sináptico excitatório

Neurotrasmissor excitatório

Causa despolarização na membrana pós-sináptica (canais de Na+)



Potencial pós-sináptico inibitório

Neurotrasmissor inibitório

Causa hiperpolarização na membrana 
pós-sináptica (canais de Cl-)



Estimulo

sensorial

Receptor sensorial

SINAPSE

NERVOSA

Sinapses Químicas

Os neurônios decodificam o aumento 
ou redução  na intensidade do 
estimulo em função da frequência dos 
impulsos elétricos

A amplitude do potencial de ação de 
cada célula excitável é invariável

sensorial
NERVOSA



Sinapses Químicas



Se o potencial de ação apresenta amplitude fixa e invariável, como um mesmo 
objeto pode gerar a sensação de mais ou menos dor?



Somação temporal

� Quando a mesma fibra pré-sináptica dispara potenciais de ação em
rápida sucessão, os potenciais se somam



Somação espacial

� Quando dois ou mais sinais de entrada pré-sinápticos são
simultâneos, seus potenciais individuais se somam



Somação espacial



Somação espacial



Para onde vão os neurotransmissores?

1. Receptação dos neurotransmissores pela membrana pré-sináptica e células da glia
2. Degradação enzimática do neurotransmissor

3. Difusão do neurotransmissor para fora da fenda sináptica



Sinapses Químicas



Junção neuromuscular

UNIDADE MOTORA: um motoneurônio mais as fibras musculares que este inerva



Acoplamento excitação-contração no músculo esquelético



Acoplamento excitação-contração no músculo esquelético



Acoplamento excitação-contração no músculo esquelético





Questões de revisão

1. Caracterize o impulso nervoso.

2. Explique como o impulso nervoso trafega através de correntes locais nos 
axônios.

3. O que é condução saltatória? Onde acontece esse fenômeno fisiológico e 
qual a sua importância clínica?

4. Quais as principais características de uma sinapse elétrica? E química

5. ´Descreva o mecanismo das sinapses químicas?

6. O que é potencial de ação pós-sináptico excitatório?

7. O que é potencial de ação inibitório e qual o principal íon envolvido?

8. Diferencie somação temporal de espacial através de exemplos.

9. Como a transmissão sináptica se encerra?

10. Descreva as etapas do acoplamento excitação-contração no músculo
esquelético.


