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Membrana celular

• Líquido extracelular rico em sódio

• Líquido intracelular rico em potássio

• Líquido intracelular rico em fosfatos e 

proteínas

• Barreira lipídica e proteínas de 

transporte ativa





Membrana celular

• Difusão

• Difusão simples

• Difusão facilitada

• Transporte ativo

• Transporte ativo primário (ATP)

• Bomba sódio-potássio

• Transporte ativo secundário



Membrana celular

• Bomba sódio-potássio

• Complexo de 2 proteínas associadas

• Troca 3 íons sódio / 2 íons potássio 

mediada pelo gasto de ATP

• Controla volume da célula, produz 

eletropositividade exterior e 

eletronegatividade interior





Potenciais de membrana

• Todas as membranas: gradiente 

elétrico

• Célula nervosa: gerar impulsos 

eletroquímicos através de gradiente 

elétrico



Potenciais de membrana (repouso)

• Mais cargas positivas são levadas para 

fora da célula pela bomba NaK

• Além da bomba NaK, há canais de 

“vazamento” muito permeáveis ao 

potássio, pouco permeáveis ao sódio

• Potencial de repouso: -90 mV



Potenciais de membrana (ação)

• Variação muito rápida

• Negativo – Estímulo – Positivo – Negativo 

• (Polarizada – Estímulo – Despolarização –

Repolarização)

• Estímulo – princípio do tudo ou nada

• Despolarização – participação dos canais de 

sódio e potássio voltagem-dependentes









Potenciais de membrana 

(propagação)

• Velocidade

• Importante para 

diferentes funções 

das fibras / nervos



Potenciais de membrana 

(propagação)

• Estabilização

• Período refratário

• Ação de drogas

• “Estabilizadoras de membranas”, 
com carbamazepina, por aumentar 
Ca++ extracelular

• Anestésicos locais inativam canais 
de Na+



Sinapse

• Comunicação

• (Telodendro) membrana pré-

sináptica – fenda sináptica –

membrana pós-sináptica 

(Dendrito)





Neurotransmissores

1. Deve ser sintetizada no neurônio

2. Deve estar presente na terminação pré-
sináptica e liberada em quantidades 
suficientes para exercer a ação no neurônio 
pós-sináptico ou no órgão efetor

3. Quando administrada exogenamente 
mimetiza a ação do transmissor endógeno

4. Deve possuir mecanismo específico para 
sua remoção. 



Neurotransmissores

• Substâncias Transmissoras de Moléculas 
Pequenas (STMP)



Neurotransmissores

• Acetilcolina (ACh)

• Catalisada pela enzima acetiltransferase

• Utilizada nas transmissões dos neurônios 
motores da medula espinhal (junções 
neuromusculares)

• Transmissor das junções pré-ganglionares do 
SNA

• Produzidas no SNC pelos núcleos basais de 
Meynert

• Envolvida no aprendizado e na memória bem 
como na neuromodulação



Neurotransmissores

• Aminas Biogênicas Transmissoras 
(Catecolaminas)

• Sintetizadas a partir da tirosina com 
participação de 5 enzimas fundamentais: 
Tirosina Hidroxilase, Pteridina Redutase, DOPA 
Descarboxilase, Dopamina Beta Hidroxilase, 
Feniletanolamina N-metil Transferase

• Locus ceruleus sintetizam catecolaminas como 
a noradrenalina e adrenalina

• Noradrenalina faz parte do sistema nervoso 
autônomo

• Dopamina é um neurotransmissor cujo excesso 
causa a esquizofrenia e sua falta o mal de 
Parkinson



Neurotransmissores

• Serotonina (5-HT)

• Derivado do triptofano

• Liberado pelo núcleo da Rafe -
linha média do tronco cerebral

• Regulam as funções cognitivas 
complexas e o nível de atenção 



Neurotransmissores

• Histamina

• Hormônio local, autacóide, ativo 
nas reações inflamatórias e no 
controle do calibre da vasculatura, 
músculo liso e glândulas exócrinas

• Concentrado no hipotálamo

• Sistema que regula dentre outras 
funções a térmica e o despertar 



Neurotransmissores

• Aminoácidos Transmissores

• Glutamato é um produto do ciclo de Krebs

• Glicina é sintetizada a partir da serina

• GABA (ácido gama amino butírico) é sintetizado 
a partir do glutamato com a participação da 
ácido glutâmico descarboxilase

• GABA presente em todo do sistema nervoso 
central, nas ilhotas de Langerhans e na 
glândula adrenal, interconexões 
(interneurônios) na medula espinhal



Contração Muscular

• Fibra muscular

• Sarcolema

• Miofibrilas

• Actina e Miosina

• Sarcoplasma

• Retículo sarcoplasmático (RS)





Contração Muscular

1. Potencial de ação nervoso

2. Acetilcolina atua na placa motora

3. Abertura de canais de sódio

4. Potencial de ação muscular

5. Propagação do potencial

6. Liberação de Ca++ pelo RS

7. Actina e Miosina são atraídas

8. Recaptação dos Ca++



Contração Muscular – Placa 

Motora

• Uma para cada fibra

• Terminação nervosa invaginada na fibra 
muscular

• 300 vesículas de acetilcolina são 
liberadas na placa motora por vez

• Acetilcolina estimulam os canais de Ca++

voltagem-dependentes

• Ca++ atrai a Acetilcolina

• Acetilcolina atua nos canais de Na+

• Potencial de ação muscular









Neurônio Motor Periférico

• Via final comum de todos os impulsos 

ao músculo estriado

• Caracteriza-se pela multiplicidade de 

impulsos e uma única execução



Neurônio Motor Periférico

• Várias formações supra-segmentares 

participam de impulsos; ex. Via 

corticoespinhal

• Várias formações nucleares também 

podem influenciar; ex. Via 

rubroespinhal



Neurônio Motor Periférico

• Motoneurônio Alfa

• Verdadeiro NMP



Neurônio Motor Periférico

• Motoneurônio Alfa

• Verdadeiro NMP

• Motoneurônios Gama

• Fusos musculares – corpúsculo intramuscular, 
fusiforme, com fibras musculares internas finas 
(fibras intrafusais) de 2 tipos: aglomerado 
nuclear e cadeia nuclear

• Terminação sensitiva primária = dinâmica = 
velocidade do músculo

• Terminação sensitiva secundária = estática = 
grau de contração muscular (tônus)



Neurônio Motor Periférico

• Motoneurônios Gama 

• Terminação sensitiva primária = 
dinâmica = velocidade do músculo

• Motoneurônio gama dinâmico

• Terminação sensitiva secundária = 
estática = grau de contração 
muscular (tônus)

• Motoneurônio gama estático



Neurônio Motor Periférico

• Reflexo de estiramento

• Reflexo de estiramento fásico

• Resposta reflexa de aumentar 
comprimento muscular, sem 
importância funcional – mas de 
importância patológica

• Reflexo de estiramento tônico

• Tônus muscular de repouso

• Tônus muscular de postura

• Ativação simultânea alfa e gama





Neurônio Motor Periférico

• Síndrome do NMP

• Paralisia Flácida

• Arreflexia

• Hipotonia

• Atrofia muscular


