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NEURÔNIO PÓS-SINÁPTICO

SINAPSE

NEURÔNIO PRÉ-SINÁPTICO

TRANSMISSÃO SINÁPTICA

Transmissão Sináptica
É a transmissão de informações entre os neurônios por meio
das sinapses, criando a rede neural do nosso sistema nervoso.
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Sinapse é...
 A unidade processadora de sinais do sistema nervoso.
 O local de contato entre dois ou mais neurônios.

É devido a sinapse que...
 O sistema nervoso é capaz de processar, interpretar e modificar as informações que
recebe.
 Os potenciais de ação gerados em um neurônio são modificados e transmitidos para
um ou mais neurônios.
 O estímulo elétrico é direcionado para determinadas regiões do sistema nervoso
central (SNC) e também do SNC para diferentes órgãos efetores do corpo.
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Curiosidades sobre as sinapses
O histologista Ramon Cajal

Cada neurônio em média
recebe cerca de 10.000
sinapses.

consegue por meio dos seus
desenhos mostrar que os

neurônios são células
individuais e...

Assim, soube-se que os neurônios

...que funcionam se conectando com

conseguem fazer e desfazer

as outras células neurais por meio

conexões, mostrando que o SN

de sinapses e formando os circuitos

está o tempo todo se modificando

neurais, apesar de parecerem como

(neuroplasticidade).

uma massa única.
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SINAPSE
NEURÔNIO PÓS-SINÁPTICO

NEURÔNIO PRÉ-SINÁPTICO

 Os neurônios têm uma nomenclatura de acordo com a
posição em que ele está em relação à sinapse:
 Neurônio Pré-sináptico: O neurônio que está antes
da sinapse e que está enviando a informação
 Neurônio Pós-sináptico: O neurônio que está depois
da sinapse e que está recebendo a informação
 Estas nomenclaturas vão variar dependendo da relação
entre os neurônios que estão se comunicando, ora um
mesmo neurônio pode ser pré-sináptico, ora pós-sináptico.
Depende se ele está enviando ou recebendo informações,
como também, da sinapse que está acontecendo naquele
momento.

Com a evolução humana, houve um
aumento considerável do número de
sinapses em nosso organismo o que
possibilitou a formação de circuitos
neuronais cada vez mais complexos,
como aqueles que ocorrem no córtex
cerebral.
Assim, em nosso sistema nervoso
existem
circuitos
neurais
que
transmitem informações entre as
diversas regiões do nosso organismo,
permitindo a geração dos nossos
pensamentos, memórias, emoções e
comportamentos.
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As sinapses apresentam
variantes morfológicos e
funcionais que permitem
especializar suas ações.
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SINAPSE

CLASSIFICAÇÃO

FUNÇÃO

EXCITATÓRIA
OU
INIBITÓRIA

NATUREZA

AXODENDRÍTICA
AXOSSOMÁTICA
AXOAXÔNICA
DENTRODENDRÍTICA
SOMATOSSOMÁTICA

TIPOS

MORFOLOGIA

SIMÉTRICA
OU
ASSIMÉTRICA

ELÉTRICA

QUÍMICA
(Neurotransmissores)
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CLASSIFICAÇÃO
SINAPSE
QUANTO À FUNÇÃO
EXCITATÓRIA

EXCITATÓRIA

INIBITÓRIA

Esta classificação depende do que o neurônio pré-sináptico faz
em relação ao pós-sináptico, podendo estimulá-lo ou inibi-lo.
Um ansiolítico, por exemplo, estimula sinapses do tipo inibitórias, e assim, se
tem uma inibição de várias regiões do Sistema Nervoso Central.
Mas, existem outras substâncias, como os remédios ou drogas de abuso, por
exemplo a cocaína, que são excitatórias, estimulando as sinapses e
apresentando como resultado, um comportamento excitatório.

Quando o resultado é um potencial
despolarizante, ou seja, neste tipo de
sinapse promove-se a entrada de
cargas positivas no neurônio póssináptico, tornando mais fácil que este
saia do repouso e que haja a geração
de potencial de ação. Ex: Sódio

REPOUSO

INIBITÓRIA

Quando o resultado é um potencial póssináptico hiperpolarizante, ou seja,
neste tipo de sinapse promove-se a
entrada de cargas negativas, inibindo o
neurônio pós-sináptico a sair do
repouso. Ex: Cloro
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Em resumo, podemos perceber nesta figura que:
Neurônio 1

Sinapse 1

 Na primeira sinapse, o Neurônio 1 (podemos chamá-lo aqui de
neurônio pré-sináptico) fez uma sinapse excitatória com o
Neurônio 2 (que podemos chamá-lo aqui de neurônio póssináptico).
 Ou seja, o neurônio 1 fez uma sinapse excitatória com o
neurônio 2 e os estímulos recebidos (cargas positivas) foram
suficientes para tirar o neurônio 2 do repouso, gerando um
potencial de ação neste.

Neurônio 2

+

+
+

Sinapse 2

 Entre os neurônios 2 e 3, também ocorreu uma sinapse
excitatória, o que promoveu a entrada de cargas positivas no
neurônio 3.
 Importante ressaltar que, na Sinapse 2, o neurônio 2 passa a
ser chamado de neurônio pré-sináptico e o neurônio 3 de
neurônio pós-sináptico.

Neurônio 3

Legenda
+ Neurônio excitatório
- Neurônio inibitório

 Mesmo que o neurônio 3 tenha recebido cargas positivas
advindas do neurônio 2, não podemos afirmar que ele fará
uma sinapse inibitória ou excitatória, uma vez que, não temos
nesta imagem a sinapse entre o neurônio 3 e o próximo
(neurônio 4).
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Em resumo, podemos perceber nesta figura que:
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Inibição sináptica, ou seja,
não irá tirar o próximo
neurônio do repouso.

 O neurônio 1 (podemos chamá-lo aqui de
neurônio pré-sináptico) fez uma sinapse inibitória
com o neurônio 2 (que podemos chamá-lo aqui
de neurônio pós-sináptico).
 Ou seja, houve passagem de íons negativos do
neurônio 1 para o neurônio 2, fazendo com que
o neurônio 2 continuasse em repouso.

 O neurônio 2, se tivesse recebido estímulos
(cargas positivas) iria fazer uma sinapse
excitatória, o que não aconteceu.
 Por sua vez, o neurônio 3, não recebeu nenhum
estímulo do neurônio 2, ou seja, não aconteceu
nenhuma sinapse entre os neurônios 2 e 3,
fazendo com que o neurônio 3 também
permanecesse em repouso.

Neurônio 1

Neurônio 2

+

Não houve sinapse e, por consequência,
não ocorreu transferência de informações
entre os neurônios, uma vez que, o neurônio
1 não conseguiu tirar o neurônio 2 do
repouso.

Neurônio 3

Legenda
+ Neurônio excitatório
- Neurônio inibitório
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Lembre-se que:
 No sistema nervoso central acontecem milhões de
sinapses excitatórias e/ou inibitórias ao mesmo
tempo, formando assim o circuito neural.

 Quando há a entrada de cargas negativas no
neurônio pós-sináptico é o mesmo que dizer que
houve uma inibição pós-sináptica, que dificulta
a geração de potencial de ação no neurônio póssináptico e, assim, não há passagem de informação
para um outro neurônio no circuito neural.
 Independentemente do tipo de estímulo, para excitar
um neurônio, é necessário que haja entrada de
cargas positivas promovendo uma estimulação
pós-sináptica. Estas acontecem em sinapses
excitatórias.
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Inibição sináptica, ou
seja, não irá tirar o próximo
neurônio do repouso.

Estimulação sináptica, ou seja, tem
grandes chances de tirar o próximo
neurônio do repouso.
Neurônio 1

Neurônio 2

Esta sinapse é do tipo
inibitória, na qual
resulta em uma
Inibição
pós-sináptica

-

--

+

Não houve sinapse, ou seja, não
ocorreu transferência de
informações entre os neurônios,
uma vez que o neurônio 1 não
conseguiu tirar o neurônio 2 do
repouso.

 Essas cargas positivas vão se acumulando na zona
de disparo do neurônio (entre o corpo celular e o
axônio).
Neurônio 3

 Importante ressaltar que, o impulso nervoso
(potencial de ação) só acontecerá no neurônio póssináptico se a quantidade de estímulos (cargas
positivas) ultrapassarem o limiar de disparo.

Este neurônio foi inibido, fazendo
com que ele permaneça no
estado de repouso.

Legenda
+ Neurônio excitatório
- Neurônio inibitório
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CLASSIFICAÇÃO
SINAPSE
QUANTO À NATUREZA

AXODENDRÍTICA

AXOSSOMÁTICA

AXOAXÔNICA

DENTRODENDRÍTICA

SOMATOSSOMÁTICA

Sinapse entre o
axônio e dendrito

Sinapse entre o
axônio e o soma

Sinapse entre o
axônio e outro

Sinapse entre dois
dendritos (rara)

Sinapse entre dois
somas (rara)

 A sinapse axossomática é mais eficiente que a axodendrítica, uma vez que exerce sua função mais perto da zona de
disparo (que está logo após o cone de implantação do axônio).
 A sinapse axoaxônica pode conectar um terminal de um axônio com outro. O primeiro axônio influencia diretamente a
sinapse do segundo axônio com o terceiro neurônio.
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AXODENDRÍTICA
DENTRODENDRÍTICA

Sinapse entre o
axônio e dendrito

Sinapse entre dois
dendritos (rara)

AXOAXÔNICA
Sinapse entre o
axônio e outro

AXOSSOMÁTICA
Sinapse entre o
axônio e o soma

SOMATOSSOMÁTICA
Sinapse entre dois
somas (rara)
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CLASSIFICAÇÃO
SINAPSE
QUANTO À
MORFOLOGIA

SIMÉTRICAS

A membrana pré e póssináptica possuem igual
espessura, com vesículas
achatadas.
São inibitórias.

ASSIMÉTRICAS

A membrana pós é mais
espessa que a membrana
pré-sináptica.
Apresentam vesículas
esféricas.
São excitatórias.
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TIPOS DE SINAPSES
ELÉTRICA

QUÍMICA

É MAIS SIMPLES

É MAIS ELABORADA

COMPOSTA POR
JUNÇÃO COMUNICANTE

COMPOSTA POR
FENDA SINÁPTICA E
NEUROTRANSMISSORES

É MAJORITÁRIA NO SISTEMA

É ULTRARRÁPIDA

NERVOSO DA MAIORIA
DOS VERTEBRADOS

NA MAIORIA DOS CASOS
É BIDIRECIONAL

É UNIDIRECIONAL
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SINAPSE ELÉTRICA
 Se chama elétrica porque é um processo de transmissão de cargas elétricas, positivas e/ou negativas, por
meio da junção comunicante (do tipo gap), entre os neurônios.

 Encontra-se em grande quantidade em animais com sistema nervoso muito simples, como por exemplo, os
invertebrados.
 No nosso organismo é encontrada em dois momentos:


No desenvolvimento do sistema nervoso. Neste momento só é necessário que um grupo de neurônios
faça a mesma coisa e tenha a mesma função: produzir, migrar os novos neurônios para sua localização
final e ativá-los de forma correta.



Na fase adulta (sistema nervoso formado) não temos muitas sinapses elétricas. Nesta fase, são
encontradas basicamente onde há um grupo de neurônios que irão realizar padronizadamente uma
mesma função, como por exemplo, em um grupo de neurônios do tronco encefálico que controlam a
respiração. A nossa respiração é simples e não faz muitos processamentos, realizando uma função
ritmada e padronizada. Conseguimos alterar a frequência e velocidade, mas não podemos parar de
respirar.

www.projetandoneurociencia.org

Prof. Danielle Paes Branco

SINAPSE ELÉTRICA
É MAIS
SIMPLES

Existe uma junção
comunicante (do tipo gap)
entre os neurônios envolvidos
neste tipo de sinapse, que é
um canal que está sempre
aberto e que mede cerca de 3
nanômetros (nm).
Por meio deste canal é
permitido passar diretamente
diferentes correntes iônicas de
uma célula para a outra.
O potencial passa praticamente
sem alteração para outra célula
(sem processamento).

É MAIS RÁPIDA
QUE A QUÍMICA
Se o neurônio 1, recebe um
estímulo (íons positivos) e sai do
repouso, via potencial de ação,
esses íons positivos que
entraram no neurônio 1 vão fluir
livremente pela junção
comunicante até o neurônio 2,
que provavelmente também
sairá do repouso, ficando
positivo.
Todo esse processo é muito
rápido (centésimos de
milisegundos). Ou seja, de
forma muito rápida as cargas
elétricas (informação) passam
do neurônio 1 para o 2, sem
precisar de serem
transformadas em outro tipo de
substância.

BIDIRECIONAL
Na maioria dos casos, a sinapse
elétrica é bidirecional.
Em outras palavras, neste tipo de
sinapse existe uma livre
passagem destes íons positivos
e/ou negativos entre os neurônios.
Da mesma forma que os íons
positivos passaram do neurônio 1
para o 2, o neurônio 2 também
pode passar informação para o 1.
Vale lembrar que é necessário
ultrapassar o limiar de disparo,
com o acúmulo de íons positivos
para tirar qualquer um dos
neurônios do repouso.

POUCO
MODULÁVEL
Essa sinapse acontece de
forma tão rápida que não é
possível modular essa
comunicação, ou seja, não
consegue impedir esta
comunicação ou interferir, por
isso, se fala que a sinapse
elétrica é pouco modulável.
Com isso, não permite a
variabilidade de respostas,
possibilitando a geração
somente de comportamentos
padronizados.
Além disso, medicamentos
(substâncias químicas) não
afetam este tipo de sinapse.
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SINAPSE ELÉTRICA
 Todo neurônio é envolvido por uma membrana.
Essa membrana possui canais iônicos especiais,
chamados de conexons. Os canais iônicos do
neurônio pré-sináptico se acoplam com o canal
iônico do neurônio pós-sináptico e por eles passam
uma série de íons diferentes.
 Quando uma célula entra em atividade, as
correntes iônicas passam diretamente pelas
junções para outra célula sem intermediários e sem
processamento.

POTENCIAL PRÉ-SINÁPTICO

Na+

NEURÔNIO PRÉ-SINÁPTICO
Na+

K+

Na+

 O acoplamento pode ser “ligado” ou “desligado”
pela variação de parâmetros metabólicos do
citoplasma.
 A rapidez da transmissão permite a sincronização
de numerosas populações de células acopladas,
que é uma vantagem durante o desenvolvimento do
sistema nervoso, uma vez que é preciso fazer com
que populações numerosas de neurônios juvenis
iniciem
sincronizadamente
um
determinado
processo ontogenético, por exemplo, durante a
diferenciação.

JUNÇÃO COMUNICANTE

Na+

K+

Na+

NEURÔNIO PÓS-SINÁPTICO

POTENCIAL PÓS-SINÁPTICO
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SINAPSE QUÍMICA
 Se chama química porque essa sinapse precisa de uma substância química para passar uma informação entre dois
ou mais neurônios, chamada de neuromediador, sendo o mais conhecido, o neurotransmissor.
 Quando o potencial de ação (sinal elétrico) chegar no final do neurônio 1, em seus terminais nervosos, será
transformado de um potencial elétrico para um estímulo químico (neurotransmissor), e assim, liberar esta
substância química pra frente, se ligando ao próximo neurônio.

 Só assim ele vai conseguir passar as informações para outro neurônio. Ou seja, só assim ele conseguirá tirar o
próximo neurônio do repouso.
 Para tirar o próximo neurônio do repouso, quer dizer que o neurotransmissor irá se ligar no neurônio pós
sináptico, e isso vai fazer com que entre carga positiva nele.

 Só é possível estimular o neurônio pós sináptico se ele possuir o receptor do neurotransmissor liberado pelo
neurônio pré-sináptico. (ex: se o neurotransmissor for do tipo dopamina, precisa ter um receptor de
dopamina no outro neurônio)
 Encontra-se em grande quantidade no nosso organismo, como também, no sistema nervoso da maioria dos
animais, principalmente vertebrados, gerando maior processamento e permitindo maior complexidade do
sistema nervoso.
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SINAPSE QUÍMICA
É MAIS
ELABORADA
E por isso é mais lenta que a
elétrica, o que não quer dizer
que seja devagar.
Nos terminais do axônio é aonde
ocorre a conversão da
informação elétrica em química
(neurotransmissor) e seu devido
armazenamento em uma
estrutura chamada vesícula
(como se fosse uma bolsa cheia
de neurotransmissores).
Os potenciais elétricos présinápticos causam a liberação
na fenda sináptica dessa
substância chamada de
neurotransmissor que se difunde
até a membrana pós-sináptica.

UNIDIRECIONAL
A transmissão da informação
é unidirecional, portanto, o
elemento que se encontra
antes da sinapse é chamado
de pré-sináptico, e o elemento
que se encontra depois é
considerado pós-sináptico.
Geralmente o elemento pré é
um terminal axônico e o pós é
um dendrito.
Nas sinapses químicas, o
espaço entre as células é
chamado de fenda sináptica
(20 à 50 nanômetros). .

A LTA M E N T E
MODULÁVEL
O sistema nervoso consegue
fazer modificações neste tipo de
sinapse.
Modular significa interferir, inibir,
reduzir ou aumentar a velocidade
e isso é o que faz com que
tenhamos repertórios
comportamentais variados.

Assim, é a sinapse química que
devido à quantidade e à variedade
de tipos de neurotransmissores,
permite a neuroplasticidade, ou
seja, permite a variabilidade de
respostas comportamentais.

NEUROMEDIADORES
Os principais neuromediadores
são os neurotransmissores.
Normalmente um neurônio só
produz um tipo de
neurotransmissor. Este é
sintetizado no corpo celular do
neurônio ou no próprio terminal
sináptico.
Quando sintetizado pelo corpo
celular é transportado para o
terminal sináptico, onde ficará
armazenado nas vesículas
sinápticas.
O nome do neurônio vai dizer que
tipo de neurotransmissor ele está
produzindo. Ex: se um neurônio
produz dopamina, o nome dele
será neurônio dopaminérgico.
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A denominação neuromediador é usada para
denominar os mensageiros sinápticos de modo geral. E
na maioria das vezes, o resultado final da ação do
neuromediador é um potencial pós- sináptico.

NEUROMEDIADORES

NEUROTRANSMISSORES

Já a denominação neurotransmissor é usada para
moléculas de baixo peso molecular e cuja ação é
exercida diretamente na membrana pós-sináptica quase
sempre produzindo um potencial pós-sináptico (inibitório
ou excitatório).

NEUROMODULADORES

PEPTÍDEOS

AMINOÁCIDOS

GASES

PURINAS

AMINAS

LIPÍDIOS

Os neuromoduladores são uma substância que
influencia a ação do neurotransmissor sem modificá-la,
ou seja, modula a transmissão sináptica.
REPOUSO
Estes podem ser subdivididos em: peptídeos (ex:
gastrina, ocitocina), lipídios (ex: anandamida) ou gases
(ex: óxido nítrico, monóxido de carbono).
Existe uma grande variedade de tipos químicos e ações
funcionais.
A mensagem química transmitida pelos
neurotransmissores é mais rápida que a veiculada por
neuromoduladores (justificado também pela diferença no
tempo de reposição dos grânulos ser maior do que da o
das vesículas).
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Neurotransmissores

Prof. Danielle Paes Branco

Classificação dos
Neurotransmissores

São substâncias químicas que estimulam, inibem
ou modificam a resposta das células cerebrais.
Existem mais de 100 tipos de
neurotransmissores e cada um tem a sua função
específica, que afetará de forma diferente o nosso
comportamento.
A quantidade de neurotransmissores liberados na
fenda é proporcional à frequência de potenciais
de ação que chegam no terminal do axônio.
Dependendo do tipo e da quantidade de
neurotransmissores que são liberados na fenda
sináptica é o que determinará a amplitude de
variação de respostas comportamentais de um
individuo.
Sua ação é exercida diretamente na membrana
pós-sináptica quase sempre produzindo um
potencial pós-sináptico (inibitório ou excitatório).

AMINOÁCIDOS
• Acido-gama-amino-butirico
(GABA)
• Glutamato (Glu)
• Glicina (Gly)
• Aspartato (Asp)

AMINAS
• Acetilcolina (Ach)
• Adrenalina
• Noradrenalina
• Dopamina (DA)
• Serotonina (5-HT)
• Histamina

PURINAS
• Adenosina
• Trifosfato de adenosina (ATP)

 Vale lembrar que em cada uma destas classificações
existem diversos outros neurotransmissores do que
somente os apresentados nesta lista.
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Neurotransmissores

(1) POTENCIAL DE AÇÃO PRÉ-SINÁPTICO

NEURÔNIO PRÉSINÁPTICO

NEURÔNIO PÓSSINÁPTICO
SINAPSE
QUÍMICA

(2) TRANSMISSÃO SINÁPTICA

(3) POTENCIAL DE AÇÃO PÓS-SINÁPTICO

Na sinapse química há a conversão de um impulso nervoso (potencial de ação pré-sináptico) que é
elétrico em uma mensagem química (neuromediadores, como por exemplo, os
neurotransmissores), e depois da transmissão sináptica, esta mensagem química se transforma
novamente em impulsos elétricos (potencial de ação pós-sináptico) na célula pós-sináptica.
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Receptores pós-sináptico

Entrada de Ca2+

É possível que um
mesmo neurônio tenha
diferentes tipos de
receptores

Na membrana do elemento pós-sináptico
existem receptores específicos para cada
tipo de neurotransmissor.
O receptor é um complexo molecular de
natureza proteica capaz de receber uma
ligação química específica com um
neurotransmissor.
Essa ligação pode desencadear
potencial pós-sináptico.

NEURÔNIO PRÉSINÁPTICO

NEURÔNIO PÓSSINÁPTICO
Cada neurotransmissor precisa ter
um receptor específico para ele.
Além disso, ele nunca entra no
neurônio pós-sináptico, somente se
liga à ele.

Existem duas classes
receptores:
(1) Ionotrópicos
(2) Metabotrópicos

principais

um

de

Além do mecanismo de ação, há outra
diferença importante entre os dois tipos de
receptor que é a velocidade de ação.
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Tipos Receptores Pós-Sinápticos
IONOTRÓPICOS

M E TA B O T R Ó P I C O S

São canais iônicos dependentes de ligantes.

Receptores em que os efeitos são indiretos por meio de uma
proteína intracelular chamada proteína G ou através da ação
enzimática intracelular efetuada pelo próprio receptor. No caso do
neurotransmissor, a subunidade da proteína G ativa uma proteína
efetora que frequentemente é o canal iônico.

O neuromediador atravessa a fenda e se liga no receptor sendo ele o
próprio canal iônico, ocorre mudança de conformação (alosteria) que
causa abertura do canal e passagem dos íons. Não são tão seletivos
quanto os canais iônicos dependentes de voltagem, portanto, é comum
a passagem de diferentes íons através de um mesmo receptor.
Se ocorre a entrada de sódio, essa ligação (neuromediador + receptor)
provoca despolarização da membrana (potencial chamado potencial
pós-sináptico excitatório ou PPSE). Se predomina a entrada de cloro ou
saída de potássio, a reação ligante-receptor provoca hiperpolarização
da membrana (potencial pós sináptico inibitório ou PPSI).
Um exemplo de receptores despolarizantes importantes são os que
respondem ao glutamato. Cerca de metade das sinapses do sistema
nervoso central é glutamatérgica

Quando o neurotransmissor se liga ao receptor, em menos de um
milissegundo aparece o potencial pós-sináptico

Quando o neurotransmissor se liga ao receptor, o potencial póssináptico pode aparecer após dezenas de milissegundos.
Os receptores metabotrópicos têm uma transmissão mais lenta.
Pode acontecer da proteína G não atuar em um canal iônico, e sim
sobre uma enzima que flutua na membrana pós-sináptica e cuja
função é produzir um mensageiro químico intermediário que atua
mais longe (segundo mensageiro). Sua ação pode ativar uma
cascata enzimática envolvendo várias etapas até se expressar como
um potencial pós-sináptico.
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PRINCIPAIS ETAPAS DA
SINAPSE QUÍMICA

01

Produção, transporte e armazenamento de neurotransmissores nas
vesículas dos terminais do axônio pré-sináptico.

02

No neurônio pré-sináptico, o potencial de ação chega aos terminais
do axônio, provocando a abertura dos canais iônicos de Cálcio
(Ca2+). Estes, por sua vez, permitem que os íons de Cálcio entrem
na célula do neurônio pré-sináptico.

03

Os íons de Cálcio (Ca2+) sinalizam para as vesículas, que contém
neurotransmissores, que estas devem se mover para a membrana
do neurônio pós-sináptico.

04

Há a fusão da membrana das vesículas com a face interna do
terminal, ou seja, desencadeia o processo de exocitose, no qual há
a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica.

05

O neurotransmissor se difunde pela fenda sináptica e se encaixa no
seu receptor específico no neurônio pós-sináptico. Executa as
mudanças neste neurônio, depois se desliga e volta para o espaço
da sinapse.

6.1

Efeito excitatório ou inibitório no neurônio pós-sináptico

6.2

Desativação dos neurotransmissores da fenda sináptica.

Entrada de Ca2+

Potencial
pré-sináptico

NEURÔNIO PRÉSINÁPTICO

NEURÔNIO PÓSSINÁPTICO
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Fase 6.1 da sinapse química – Informação adicional
6.1

Efeito excitatório ou inibitório no neurônio pós-sináptico

O potencial pré-sináptico vai até os terminais do axônio causando a liberação dos neurotransmissores na fenda
sináptica que se difundem até a membrana pós-sináptica.
Daí, podem ocorrer dois tipos de resultado:
a) A transferência da informação química para uma cadeia de sinais moleculares no interior da célula pós-sináptica,
resultar em um potencial pós-sináptico inibitório (PPSI), sem necessariamente alterar o potencial da célula (menos
comum) => Sinapse Inibitória.
b) Reconversão da informação química em elétrica, podendo resultar em um potencial pós-sináptico excitatório
(PPSE) e permitindo que haja interferência sobre o conteúdo da informação (modulação) => Sinapse excitatória.

As sinapses inibitórias tendem a se localizar no corpo celular
dos neurônios, o que gera alto poder de controle sobre a
ativação neuronal.

A sinapse excitatória na ponta do dendrito precisa produzir um PPSE de grande
amplitude para facilitar a zona de disparo, já que o espalhamento da despolarização
é passivo e decai em amplitude com a distância. A sinapse efetuada no soma tem
grande possibilidade de influenciar a zona de disparo pela sua proximidade dela.
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Assim, a sinapse isolada é uma situação quase inexistente no sistema nervoso, cada neurônio recebe sinapses
de milhares de outros. Em uma sinapse química, cada potencial pré-sináptico pode liberar uma única vesícula,
o que não pode ser suficiente para provocar um potencial pós-sináptico.
O neurônio pós sináptico, então, precisa reunir os potenciais sinápticos de diferentes origens e tipos, associálos e elaborar uma resposta (integração sináptica), que pode ser uma sinapse excitatória ou inibitória.
 Excitatória: quando a ligação neurotransmissor e receptor promove a entrada de carga positiva (ex.: sódio),
ou
 Inibitória: quando a ligação neurotransmissor e receptor promove a entrada de carga negativa (ex.: cloro).
Quando a combinação de um neurotransmissor com um local receptor provoca despolarização parcial da
membrana pós-sináptica, isso é chamado de potencial pós-sináptico excitatório – PPSE.
Em outras sinapses, a combinação de um neurotransmissor com um local receptor é inibitória no sentido de
que faz com que a membrana nervosa local se torne hiperpolarizada e menos excitável. Isso é chamado de

potencial pós-sináptico inibitório – PPSI.
Na estimulação simultânea de várias sinapses excitatórias e inibitórias, o somatório algébrico de PPSE e PPSI
é que vai determinar se o neurônio pós-sináptico ultrapassará o limiar de disparo, gerando um potencial de
ação que se propagará pelo axônio desse neurônio.
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SINAPSE
E X C I TAT Ó R I A

Inibição présináptica

SINAPSE
INIBITÓRIA

NEUROTRANSMISSOR
INIBITÓRIO+RECEPTOR
( C L - e / o u K +)

NEUROTRANSMISSOR
E X C I TAT Ó R I O +
R E C E P T O R ( N A +)
-

HIPERPOLARIZAÇÃ
O MEMBRANA PÓS
SINÁPTICA

PPSI

-

+

-

+

+
+

DESPOLARIZAÇÃO
MEMBRANA PÓS
SINÁPTICA

PPSE
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Etapa final da sinapse química – Informação adicional
6.2

Desativação dos neurotransmissores da fenda sináptica.

Após os neurotransmissores
realizarem suas funções no
neurônio pós-sináptico,
sejam elas excitatórias ou
inibitórias, eles precisam ser
removidos da fenda
sináptica, que pode
acontecer das seguintes
formas:

DIFUSÃO

DESTRUIÇÃO
ENZIMÁTICA

VIA
ASTRÓCITOS
(célula da glia)

RECAPTAÇÃO
PRÉ-SINÁPTICA

Como é um espaço aberto,
este neurotransmissor pode
se difundir para longe desta
sinapse (sair de perto).

Existem enzimas
presentes na fenda
sináptica que destroem
os neurotransmissores.

Uma de suas funções
é limpar os
neurotransmissores
das fendas sinápticas.

Neurônio pré-sináptico
pega este
neurotransmissor de volta
(reciclagem).

O excesso de ativação de um neurotransmissor a um receptor é extremamente tóxico e pode provocar
morte neuronal (exemplo: ocorre na epilepsia), por isso é importante esta última fase na sinapse química.
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Resumindo
 Na maior parte das vezes há uma comunicação entre uma terminação sináptica de um neurônio com o dendrito de um
segundo neurônio por intermédio de um neurotransmissor (sinapse química).

 Nas sinapses entre os neurônios existe a possibilidade de aumentar, diminuir ou até bloquear a atividade do neurônio
pós-sináptico. Nem sempre ocorre interferência na comunicação de um neurônio com outro. Nas sinapses
neuromusculares, por exemplo, é desejável que todo o potencial que chegue libere acetilcolina e provoque um
potencial pós-sináptico despolarizante na célula muscular que se contrai (sucesso de transmissão).
 Nas sinapses químicas, os neurônios pré-sinápticos transformam os impulsos elétricos (potencial de ação) em estímulos
químicos (neurotransmissores). Os receptores dos neurônios pós-sinápticos ao se ligarem com estes
neurotransmissores, permitirão a entrada de cargas positivas ou negativas nestes.
 Se o somatório algébrico de cargas positivas for maior do que as negativas, teremos uma sinapse excitatória, caso
contrário, uma sinapse inibitória.

 Enquanto o impulso nervoso está dentro do neurônio é:
o Elétrico e
o Chama-se potencial de ação.
 Quando ele passa adiante, ou seja, entre um neurônio e outro, chama-se sinapse, que pode ser do tipo química (mais
comum) ou elétrica.
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Agora é hora de exercitar…

Busque
no site ;)
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