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Princípios da sinalização e comunicação neuronal 
1) a) Afirma-se que os organismos unicelulares não possuem SN e sim determinados             
tipos de “comportamento”. Como funciona a “Reação de esquiva” no Paramecium? 

Ele nada em direção a superfície e ao se debater com uma superfície ocorre a               
estimulação mecânica que abre canais de cálcio, estes ligado ao citoesqueleto. Há entrada             
de Ca+ e o interior da célula fica predominantemente positivo. Assim, ocorre mudança de              
polaridade elétrica (despolarização da célula) e reverte o batimento celular. 
Ca+ é bombeado para fora da célula e o batimento volta ao normal. 
 
b) Quais são características dos comportamentos por condução não-nervosa destes          
organismos? 

- Lentas; 
- Não específicas; 
- Energicamente dispendiosos; 
- Não memorizados (não quer dizer que não tenha plasticidade); 

 
c) Em que grupo teria surgido o SN? 

Há algumas discussões que colocam as sugestões entre Porifera e Cnidaria, porém            
há grandes evidências que surgiu em Porifera. Afinal, há resposta a luz, respostas             
neuromusculares, etc. 

É correto afirmar que o SN surge nos organismos multicelulares. TODOS os            
pluricelulares animais possuem SN.  
 
2) Descreva quais são as tendências evolutivas do Sistema nervoso. 

- Existência de células efetoras e receptoras ao mesmo tempo. 

 
- Receptora e efetora em centros diferentes e precisam se comunicar através deste            

centro (que seria o sistema nervoso central). 

 
- Amplificação da rede do SNC e há comunicação entre os estímulos. 
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- Divisão de trabalho e segregação: neurônios ou grupos de neurônios (tanto efetora            
como receptora) especializam-se para realizar funções diferentes. 

 
- Centralização e desenvolvimento de centros integrativos: unidades semelhantes se         

agrupam ou são integradas. 

 
- Cefalização ou expansão da região cefálica. 

 
- Conservação dos mecanismos eletroquímicos de sinalização neuronal. 

 
3) Defina e explique o funcionamento quando necessário: 

a) resistência e capacitância 
Resistência é a força que dissipa energia elétrica. Já a capacitância retém a carga.              

O cobre possui BAIXA resistência e ALTA capacitância e estas são características            
essenciais para ser um bom condutor. Além disso, é necessário um capa que impeça que a                
carga dissipe. O axônio tende a ter as mesmas características do cobre e a membrana               
serviria como capa. 
 
 

b) Potencial elétrico 
É a diferença de cargas elétricas em 2 pontos. As cargas elétricas são os solutos               

iônicos ou eletrólitos, ou seja, elementos químicos que foram ionizados apresentando assim            
uma carga (ex. Na+,K+,Ca2+,Cl-) e os 2 pontos são o meio intracelular da célula nervosa e                
o meio extracelular. Na maioria dos casos o interior será (-) e o exterior (+). 
 

c) Potencial de Repouso. 
É quando a célula não está excitada, ou seja, é o potencial da membrana              

(quantidade de cargas dentro e fora da célula) quando a célula está em repouso. Sem               
transmitir informação... fazer nada! O valor aproximado é -70mV. Mas, só é possível que o               
haja o potencial de repouso (-70mV) na célula devido à Bomba de sódio de potássio e                
aos Canais de Potássio. 

- A Bomba de sódio de potássio (com gasto de ATP) permite a entrada de 2               
moléculas de K+ (potássio) e a saída de 3 moléculas de Na+ (sódio), dessa forma o                
meio intracelular ficará mais negativo e o meio extracelular fica mais positivo (pois             
estão saindo 3 mol. positivas e entrando apenas 2. MAS, se usarmos um eletrodo e               
medir o potencial dessa célula, ele será aproximadamente -3mV (bem distante do            
repouso -70mV).  

- Os Canais de Potássio precisam “vazar” K+ do meio intracelular para o meio             
extracelular por difusão simples (sem gasto energético) assim, o K+ vai saindo do             
meio intracelular e a célula se torna mais negativa passando de -3mV para -70mV              
(valor de Potencial de repouso).  
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d) Potencial de ação. 
Definição modificada de Linda (2001): O potencial de ação é uma propriedade das             

células excitáveis (i. e., nervos e músculos), que consiste em uma rápida despolarização (o              
interior da célula fica menos negativo pela abertura de canais de Na+) seguida de              
repolarização (entrada de grande quantidade de Na+ na célula estimula o fechamento dos             
canais de Na+ e a imediata abertura de canais de K+, ocorrendo a saída de K+) do                 
potencial de membrana. 

Outra definição é uma inversão do potencial de repouso por um curto período de              
tempo, onde as cargas se invertem, ou seja, o meio intracelular e o meio extracelular               
mudam suas cargas. Após esse curto período, o interior volta a ser negativo e o exterior                
positivo. Essa inversão ocorre devido aos seguintes eventos: 

➔ A célula que está em repouso (-70mV) têm Bomba de sódio-potássio e Canais de              
Potássio funcionando normalmente. Até que essa célula atinge o Limiar de           
excitabilidade que é o valor mínimo (aprx. -40mV) necessário para que haja a             
abertura dos canais de Na+. Com esses canais de sódio abertos, o Na+ tende a               
entrar na célula. Mudando-a de negativa para para positiva. Esse processo é            
chamado Despolarização. 

 
➔ Ao atingir um pico de aprox. +35mV a célula bloqueia esses canais de Na+              

(parando a entrada de carga +) e ativa canais de K+ dependentes de voltagem (o               
K+ tende a sair da célula). Assim, a célula começa a ficar negativa no meio               
intracelular e positiva no meio extracelular. Esse é o evento de Repolarização.  
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➔ Por fim, quando a célula está em aprox. -40mV, ela bloqueia os canais K+              

dependentes de voltagem mas, como eles são lentos, esse fechamento demora e a             
célula fica muito negativa internamente (aprox -90mV). Esse evento é chamado           
Hiperpolarização. 

➔ Quando os canais de K+ dependentes de voltagem se fecham, menos K+ sai da              
célula, e, gradativamente ela fica menos negativa chegando ao repouso -70mV.           
Esse evento é o Retorno ao Repouso.  
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e) Período Refratário. 
É o período após a passagem de um potencial de ação, no qual a membrana fica                

resistente à estimulação elétrica. Vantagens: 
- Ser unidirecional, evitando a volta da carga durante a ação. 
- Garantia de despolarização, repolarização… 
- Limita a frequência máxima de potencial de ação que um neurônio pode exercer… 

Divide-se em: 
- Período Refratário Absoluto (PRA): é impossível gerar outro potencial nesse          

período, a membrana está inexcitável devido aos canais de sódio (Na+)           
dependentes de voltagem já estarem abertos (despolarização) ou fechados         
(repolarização). 

- Período Refratário Relativo (PRR): é possível gerar outro potencial, mas é preciso            
que o estímulo seja ainda maior que o 1º e a membrana recupera gradativamente              
sua excitabilidade. 

 
f) Como e quando, após período refratário, voltará a ter o potencial de ação? 

Em baixas frequências, cada pulso de corrente gera um potencial, mas à medida             
que o intervalo entre pulsos diminui (frequência aumenta), o limiar de excitabilidade            
aumenta gradativamente, até que seja impossível gerar um segundo potencial de ação            
(independente da intensidade de estimulação). 
 
4) O que caracteriza o estado inativado? 
O canal se torna insensível a voltagem, ou seja, QUALQUER voltagem não se abre. 
 
5) O que a Lei do Tudo ou Nada? 

O potencial de ação é um exemplo evento “tudo ou nada”. Portanto, se atinge o               
limiar e ocorre a transmissão de sinal ou não se atinge e nada se altera. O limiar é o                   
potencial de membrana em que o potencial de ação é inevitável. No potencial limiar, a               
corrente de influxo efetiva torna-se maior do que a corrente de efluxo efetiva. A              
despolarização resultante torna-se autossustentada e dá origem à fase ascendente do           
potencial de ação. Se a corrente de influxo efetiva for menor do que a corrente de efluxo,                 
não ocorrerá potencial de ação (i. e., resposta tudo ou nada). 
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6) Qual a função de se medir o Potencial de Nernst? 

Mede a diferença de potencial através da membrana necessária para o equilíbrio do             
íon. Infere o estado cinético, pois os íons tendem a buscar o equilíbrio (força que empurra                
para dentro é a mesma que empurra para fora). 

Portanto, a equação informa qual potencial equilibrará exatamente a tendência à           
difusão a favor do gradiente de concentração; em outras palavras, informa em qual             
potencial o íon estaria em equilíbrio eletroquímico (Linda, 2010). 
 
7) Responda:  

a) Como saber se o íon tende a entrar ou sair? 
O íon que não está em equilíbrio tende ao equilíbrio, ou seja, ele muda o potencial                

da membrana até chegar ao potencial dele. É necessário olhar a valência do íon (K+; Cl-) e                 
qual o valor do potencial de ação.  
 
Exemplo:  

- Potencial de ação da membrana>  V(m) = +60mV. 
- E(K+) = -80mv. Você tem +60 e precisa chegar no -80, portanto o K que é +, precisa                  

SAIR da célula. 
- E(Na+) = +62mV. ENTRAR. 
- E(Ca2+) +123mV. ENTRAR. 
- E (Cl-) = -65mV. ENTRAR. 

 
b)  O que é Rm e Ri? Qual a relação entre eles? 

Rm = resistência da membrana 
Ri = resistência interna. 
Quanto maior o Rm, melhor para condução.  
A relação é a seguinte: 

 
 

c) Qual a relação entre área e resistência? E a mielinização? 
Quanto maior a área de um condutor (seu diâmetro), menor é a resistência. A              

mielinização aumenta a velocidade e resistência e diminui a capacitância. Entre as            
bainhas de mielina há os nós de Ranvier que garantem que as proteínas             
retroalimentem o sistema. ATENÇÃO: não muda o período refratário. 
 

 

 Sinalização Neural  
 

8) O que é sinalização neural ? 
Trata-se de transmissão sináptica que é a passagem de informações de uma célula             

à outra através da sinapse (é uma região). Divide-se em: 
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- Sinapse Elétrica  
- Sinapse Química.  

 
9) Como a Sinapse Elétrica foi descoberta e como ela ocorre?  

Em 1932, Edgar Adrian, colocou um eletrodo nas células. Sua ponta fina amplifica a              
corrente elétrica e foi possível perceber que há diferença entre a carga interna e a externa. 
Ela ocorre da seguinte forma: O potencial de ação origina-se no Cone Axonal do              
neurônio e ele é conduzido pelo axônio por repetições até chegar ao Terminal Axonal.              
Nesse terminal as membranas das células se encontram ligadas por uma pontes físicas             
chamadas Junções Comunicantes. Isso permite que, a medida que o potencial de ação             
chegue em um terminal axonal de uma célula, ele passe por difusão para a outra célula,                
assim, há a comunicação entre elas. 

Cada conexão é composta por 6 subunidades de uma proteína chamada conexina. 
O canal permite a passagem de moléculas hidrossolúveis com peso molecular até            
1200-1500 e também de corrente eléctrica entre o citoplasma dessas células. 
 

 
 

 
 
10) Principais características da Sinapse Elétrica? 

- A informação é a própria carga elétrica.  
- Bidirecional, da mesma forma que o potencial de ação passa da célula A para a B,                

ele pode passar da B para a A. 
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- É muito rápido e sincronizado. Isso é muito importante nos locais onde precisa-se de              
uma alta sincronização do tecido. (ex. na musculatura cardíaca onde alguma células            
precisam se contrair ou relaxar juntas, no sistema nervoso central, no músculo liso             
unitário que são das vísceras, etc).  

 
11) O que é o sinal Local?  

Os sinais locais ocorrem somente no corpo/soma do neurônio, eles propagam-se            
por curtas distâncias (percorrem somente até o cone axonal, local de origem do potencial de               
ação) e perdem a intensidade no caminho.  
 
12) Como analisar o código neural? 

Nos sinais locais, a informação é codificada pela mudança da amplitude e da             
frequência. Já nos sinais propagados (potencial de ação) a informação é dada somente             
pela frequência de potenciais de ação. Isso porque a amplitude é a mesma, o que muda é a                  
frequência, assim o código neural é como um  código binário.  

 
  
13) Sobre resposta local e propagada, responda analisando os gráficos:  

 
a) Qual a diferença entre resposta local e propagada? 

A carga elétrica de R1 não se conservou até R2! Assim, a carga ficou restrita a um trecho.                  
Este tipo de situação é chamada de respostas locais. 

b) Qual a diferença entre hiperpolarização e despolarização? 
Quando se injeta carga negativa é denominado hiperpolarização. E positiva é chamada de             
despolarização.  
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14) Cite um exemplo de resposta local. 

Na retina! As células desta região são pequenas e estas se conectam com as              
células bipolares que possuem axônios pequenos. Diferentemente das células ganglionares          
(conexão entre retina e tálamo) que possuem axônio longo e ocorre potencial de ação e não                
respostas locais. 
 
15) O que há de novo na Sinapse Química?  

- Ocorre entre a região pré-sináptica de um neurônio e a região pós-sináptica do             
outro. Portanto ela é unidirecional, a informação só pode ir do pré para o pós               
sináptico. 

- Não há uma ponte interligando os neurônios, a informação passa por uma fenda             
sináptica. 

- Como não há uma ponte física, esse tipo de comunicação precisa de um mediador              
que são os Neurotransmissores (NT). 

- Há vesículas carregadas com NT. 
- O Ca2+ é de extrema importância, pois é ele que ativa a fusão das vesículas com a                 

membrana permitindo a liberação dos NT na fenda.  
- Precisa de receptores na membrana pós-sináptica capazes de reconhecer os NT           

e desencadear uma resposta. Esses receptores se dividem em Ionotrópicos e           
Metabotrópicos.  

 
16) Como ela ocorre? 

- O potencial de ação chega ao terminal sináptico e muda a polaridade da membrana              
(internamente fica + e externamente fica -). Essa mudança desencadeia a abertura            
de canais de Ca2+ dependentes de voltagem (Ca2+dV). 

- Esse Ca2+ entra e faz com que as vesículas cheias de neurotransmissores se              
fundam com a membrana, assim o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica.  

- Esses NT liberados na fenda sináptica, se ligam à receptores presentes na            
membrana pós-sináptica que são capazes de reconhecê-los e desencadear         
respostas no terminal pós-sináptico. 

 
 
17) Qual a diferença dos receptores Ionotrópicos e Metabotrópicos?  

Os receptores Ionotrópicos são canais iônicos. Eles são capazes de se abrir            
quando o NT se liga e permitir a entrada de íons. O NT abre o canal DIRETAMENTE, efeito                  
rápido. 
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Os receptores Metabotrópicos são proteínas transmembranas. Elas não são         
capazes de permitir a entrada de íons. Os NT se ligam à essas proteínas e isso faz com que                   
elas alterem substâncias intracelulares, essas substâncias alteradas irão abrir outros canais           
permitindo a entrada ou a saída de íons e alterando o potencial, que agora recebe o nome                 
de Potencial Pós-Sináptico (PPS). O efeito é mais demorado e NT abre canal              
indiretamente.  
 
18) Como é a informação na Sinapse Elétrica se comparada à Química? 
 

Sinapse elétrica Sinapse química 

- Rápida 
- Menos precisa 
- Menos complexa 
- Bidirecional 
- A informação é a própria carga elétrica. 

- Lenta 
- Mais precisa 
- Mais complexa 
- Unidirecional 
- Passa por fenda sináptica por meio de NT 

 
 
19) O que caracteriza um canal voltagem-dependente? 

Condutância para o íon seleto depende do campo elétrico aplicado ao complexo            
protéico que forma o canal. 
 
20) Cite duas diferenças entre o canal de potássio e sódio. 

- O canal de potássio tem sua ativação por despolarização é mais lenta, dando origem              
à denominação retificador tardio. 

 
- K+: não sofre inativação e sua probabilidade de abertura permanece sempre alta. 

 
21) Qual a diferença entre PPSI e PPSE?  
 PPSI: hiperpolarizantes 
PPSE: despolarizantes 
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22) O que são neurotransmissores?  

São substâncias que transmitem informações entre neurônios. Para que uma 
substância seja eleita neurotransmissora ele deve obrigatoriamente passar pelas seguintes 
etapas: 
a. Síntese (neurônio pré-sináptico); 
b. Armazenamento (vesículas); 
c. Liberação (na fenda sináptica); 
d. Interação com receptores (pré-sinápticos e pós-sinápticos); 
e. Recaptação e Metabolização da substância. 
  
24) O que são neuromoduladores? 

São substâncias que atuam junto com os neurotransmissores aumentando ou 
diminuindo suas funções. 
 

Organização Geral dos Sistemas Sensoriais 
 

1)  Qual a diferença entre sensação e percepção? 
Sensação: é a capacidade que os animais apresentam de codificar certos aspectos da 
energia física e química que os circunda, representando-os como impulsos nervosos 
capazes de serem “compreendidos” pelos neurônios. A sensação permite a existência dos 
sentidos, ou seja, as diferentes modalidades sensoriais que advém da tradução pelo 
sistema nervoso das diversas formas de energia existentes no ambiente. Além disso, 
permite o controle da motricidade, participa da regulação das funções orgânicas, contribui 
para a manutenção da vigília. 
 

Percepção: capacidade de vincular os sentidos a outros aspectos da existência 
como o comportamento, a memória ou o pensamento. 

 
2) Quais são as características do potencial gerador das sensações? 

- Local e graduado. 
- Restrito à célula receptora. 
- Amplitude variável define a intensidade (declina com o tempo, mesmo na 

presença de um estímulo contínuo e de intensidade constante). 
 

3)  Qual a diferença entre receptores tônicos e fásicos? 
 

- Tônicos Fásicos 

Adaptação Lenta Rápida 

Sinalização de estímulos Prolongados. 
 

Estímulos que variam 
rapidamente no tempo. 
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4) Quais os tipos de receptores sensoriais? 
Mecanorreceptor, quimiorreceptor e fotorreceptor. 

5) O que é adaptação sensorial? 
A amplitude variável é o que define a intensidade do potencial gerador das 

sensações mas, essa amplitude declina com o tempo, mesmo na presença contínua e de 
intensidade constante de um estímulo. Esse processo é o Fenômeno da adaptação. 
 

6) Os receptores abaixo são sensitivos. Qual estímulo cada um percebe? 
 

Corpúsculo 
de Merkel 

Corpúsculo 
de Meisser  

Corpúsculo 
de Golgi 
Mazzoni 

Corpúsculo 
Vater Pacini 

Corpúsculo 
de Krause  

Corpúscul
o de 
Ruffini  

Terminações 
nervosas 
livres 

Percepção 
tátil 
superficial 

Percepção tátil 
superficial  

Percepção de 
pressões 
superficiais  

Percepção 
tátil e de 
pressões 
profundas 

Percepção 
térmica do 
frio 

Percepção 
térmica do 
calor 

Percepção de 
dor 

 
7) Quais são os tipos de sensibilidade do sistema ântero lateral? 

Nocicepção que  é a percepção de dor. 
Percepção térmica do frio e do calor. 

8) Quais são os tipos de sensibilidade do sistema lemniscal? 
Propriocepção, os receptores estão no músculo e nas articulações e são 

mecanorreceptores. 
9) Como ocorre a transdução  sensorial auditiva?  

O som chega ao estribo e ele se movimenta propagando as ondas sonoras             
pela cóclea. Essas ondas percorrem a cóclea e batem na membrana basilar da             
cóclea. Essa membrana é fina e quando a onda bate, movimenta um líquido interno              
que faz os cílios de movimentarem, esse movimento dos cílios (cinocílio e            
estereocílios) é o que causa a despolarização e hiperpolarização. Quando os           
estereocílios inclinam-se sob o cinocílio há a abertura dos canais de K+ (potássio) e              
quando o cinocílio se inclina sob os estereocílios há a abertura dos canais de Ca2+,               
o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica e “captado” pelo nervo aferente. 

10) Quais são os sabores que percebemos? 
Azedo, salgado, doce, amargo, umami.  

11) Como funcionam os receptores gustativos? 
Todos os sabores são identificados em toda a língua. Os receptores 

precisam de uma concentração mínima de substância para ativá-los, é necessário 
um limiar de concentração para atingir o PA. Esses receptores, diferentes de muitos 
outros, não estão em neurônios mas, fazem sinapse com axônios aferentes 
gustativos. Esses receptores possuem microvilosidades que irão projetar-se pelo 
poro gustativo. 
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12) Como é o epitélio olfativo? 
Ele possui células receptoras que captam substâncias químicas e essas células têm 
vida “útil” de aprox. 60 dias. As células basais são a fonte dos novos receptores. 

13) Como são os receptores olfativos? 
A maioria é metabotrópico e têm um único dendrito que termina em uma 

dilatação, dela saem cílios finos que serão recobertos por muco e são esses cílios 
que são sensibilizados, ou seja, que percebem o estímulo.  
 

14) O que o Bulbo olfativo? 
O bulbo olfativo é formado por vários glomérulos que convergem neurônios de um 

único tipo, ou seja, cada receptor específico irá convergir para o glomérulo correspondente. 
15) Como ocorre a transdução? 

O mecanismo de transdução envolve os receptores acoplados à proteína G nos 
cílios. O sinal é passado desde os cílios (que captam o sinal) até chegar ao bulbo olfatório. 
Do bulbo o sinal vai para um neurônio.  

16) Sobre fototransdução, responda: 
a) O que ocorre no escuro? 

No escuro o fotorreceptor está despolarizado pois tem Na+ entrando na 
célula pelos canais, isso causa um potencial inibitório na célula pós sináptica 
(célula bipolar OFF) e a célula neuronal ganglionar é inibida. Essas fibras 
neuronais ganglionares formam o nervo óptico.  
 

b) O que ocorre no claro? 
No claro o fotorreceptor está hiperpolarizado a célula pós sinaptica (célula 
bipolar ON ) fica excitada e a célula neuronal ganglionar é excitado .Essas  
fibras neuronais ganglionares formam o nervo óptico.  
 

Musculatura 
17) O que é junção neuromuscular? 

Junção neuromuscular ou mioneural é a sinapse entre o neurônio motor e a 
fibra muscular, ou seja é o nome dado à essa fenda sináptica. 

 
18) O que é unidade motora? 

 Unidade motora é um neurônio motor e todas as fibras musculares por ele 
inervadas. 

19) Descreva quais eventos ocorrem desde a chegada do PA no terminal 
pré-sináptico até a gênese do potencial de placa motora na junção 
neuromuscular e no PA do sarcolema. 

Um neurônio motor conduz um potencial de ação que irá abrir os canais de 
Ca2+ voltagem-dependentes permitindo a entrada do Ca2+, essa entrada provoca a 
liberação da Acetilcolina (neurotransmissor) na junção neuromuscular (fenda 
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sináptica). Essa Acetilcolina se liga a receptores do sarcolema desencadeando o 
PPSE e propagando o potencial de ação nas fibras musculares. 

20) Descreva os sistema de túbulos T do músculo esquelético e como ele participa 
na contração muscular. 
Os túmulos T do músculo esquelético levam os PA recebidos pelo sarcolema para 

as miofibrilas. Essa miofibrilas são organelas tubulares formadas por filamentos finos 
(formados por actina) e grossos (formados por miosina). Com a chegada da PA há a 
abertura dos canais do e Ca2+ voltagem-dependente e o Ca2+ que fica armazenado no 
retículo sarcoplasmatico fica livre. O complexo Troponina+Tropomiosina (que impede a 
ligação da actina com a miosina) se liga a esse Ca2+ livre, muda sua conformação e sai do 
sítio da actina+miosina, com o espaço livre a miosina usa a ATP para fracionar os 
filamentos de actina na direção central deslizando sob a miosina provocando o 
encurtamento do sarcômero e a contração. 
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