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Aula 04



Uma pesquisa inovadora mostra que é

possível criar uma interface cérebro com

cérebro, pelo menos em cobaias. A equipe do

Prof. Miguel Nicolelis desenvolveu um

sistema que transmite sinais sensoriais e

motores de um rato para outro, separados

por milhares de quilômetros. A transmissão é

via internet. Os ratos apresentam eletrodos

implantados na cérebro, como mostrado na

foto ao lado. No estudo foram realizados

testes, para verificar se o rato receptor

conseguia interpretar os sinais enviados pelo

rato emissor. Os resultados foram

transmitidos da Duke University Medical

Center em North Carolina (Estados Unidos)

para a Universidade Federal do Rio Grande

do Norte, em Natal-RN (Brasil).
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Rato usado no experimento para transmissão de sinais 

cerebrais via internet. 

Fonte da imagem: < http://www.bbc.co.uk/news/science-

environment-21604005 >. 

Acesso em: 25 de agosto de 2019. 
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http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-21604005


No experimento, mostrado ao lado, os ratos

foram treinados de forma que toda vez que

uma luz acendesse em frente deles, os

mesmos acionariam uma alavanca abaixo da

luz acessa, que liberaria como recompensa

uma certa quantidade de água (figura A).

Durante a realização do experimento, o rato

receptor não tem estímulo visual da luz,

assim ele não sabe que alavanca pressionar

para obter a água. O rato emissor recebe o

estímulo visual (figura B), que é enviado ao

rato receptor (figura C) que, sem nenhuma

dica de luz, escolhe a alavanca certa para

liberação da água (figura D). O experimento

teve sucesso em 70 % das vezes, indicando

que não é devido ao acaso.
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O experimento apresenta um mecanismo de

realimentação que, toda vez que o rato

receptor executa a tarefa certa, o rato

emissor recebe uma quantidade extra de

água (figura D). A ideia é que o rato emissor

se esforce em enviar o sinal certo.

O Prof. Nicolelis espera aplicar o mesmo

experimento em outros animais e, no futuro,

em humanos.

Referência: Pais-Vieira M, Lebedev M, Kunicki C, Wang J, Nicolelis

MA. A brain-to-brain interface for real-time sharing of sensorimotor

information. Sci Rep. 2013;3:1319.
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No nosso estudo de fenômenos elétricos da

célula, focaremos na membrana celular, boa

parte destes fenômenos serão discutidos

para entendermos o funcionamento elétrico

dos neurônios. Os neurônios são células

nucleadas, que apresentam um corpo

central, chamado soma. Essas células

apresentam grandes variações de forma,

assim para os propósitos dos nossos

estudos, vamos considerar que o neurônio

apresenta a estrutura básica, mostrada no

diagrama esquemático ao lado. No diagrama

temos, além do corpo celular, dendritos e

um terminal único, chamado axônio. O

axônio é responsável pela transmissão do

impulso nervoso. Podendo ser bem

extenso, comparado com o resto do

neurônio. Uma descrição detalhada da

estrutura do neurônio e de outras células

será apresentada na disciplina “Biologia

Celular e Tecidual”.
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Axônio

Terminais axonais

Corpo celular

Núcleo

Diagrama esquemático de um neurônio. 

Estrutura Básica do Neurônio



Vimos que a célula apresenta proteína intrínsecas, responsáveis pelo transporte

passivo de íons pela membrana. Especificamente, vimos, em detalhes, o

funcionamento do canal de potássio. Além dos canais iônicos, relacionados ao

transporte passivo de íons, ou seja, sem gasto de energia e descritos pelos

fenômenos de difusão e osmose, temos, também, o transporte ativo de íons na

membrana. Nesse tipo de transporte, a proteína envolvida é a bomba iônica. Na aula

de hoje veremos a bomba de sódio e potássio, representada no diagrama abaixo.
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A bomba de sódio e potássio é uma proteína intrínseca com atividade enzimática.

Ela catalisa a clivagem da molécula adenosina trifosfato (ATP), atividade de

ATPase. ATP (mostrado nas figuras abaixo) é um nucleotídeo contendo 3 grupos

fosfatos. ATP é uma reserva de energia química para o metabolismo celular.

a) ATP (Estrutura 2D) b) ATP (estrutura 3D)
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Bomba de Sódio e Potássio



A ação da bomba de Na+/K+ segue as seguintes etapas:

1) A bomba de Na+/K+ , com ATP ligado, liga-se a 3 íons de Na+ intracelulares.

2) ATP é hidrolisado, causando a fosforilação de um resíduo de aspartato, da bomba

de Na+/K+ com a liberação de uma molécula de adenosina difosfato (ADP).

3) A mudança estrutural da bomba de Na+/K+, leva a uma exposição os íons de Na+

que, por apresentarem baixa afinidade pela bomba de Na+/K+, são liberados para o

meio extracelular.

4) A bomba de Na+/K+ liga-se a 2 íons de K+ extracelulares, isto causa a

desfosforilação da bomba, trazendo-a de volta à sua conformação anterior,

transportando K+ para dentro da célula.

5) A forma desfosforilada da bomba de Na+/K+ apresenta afinidade mais alta por íons

de Na+, os íons de K+ são liberados, a molécula de ATP liga-se à bomba.

6) O sistema está pronto para um novo ciclo.
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Bomba de Sódio e Potássio
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Bomba de Sódio e Potássio



PI

Na+

Meio extracelular

Meio intracelular

K+

O meio intracelular de um neurônio, na ausência de estímulos, apresenta um

potencial elétrico negativo com relação ao meio extracelular, chamado potencial de

repouso. Proteínas intrínsecas, chamadas canais de K+, apresentam-se abertos,

permitindo a saída de íons de K+ . Assim, a saída de íons K+, deixa um excesso de

carga negativa no interior da célula e, como resultado, um potencial negativo. A ação

conjunta da bomba de Na+/K+ e do canal de K+ leva a um acúmulo de carga positiva

no meio extracelular. Tal situação, tem como consequência, uma diferença de

potencial negativa do meio intracelular com relação ao meio extracelular. Se

colocarmos um eletrodo no interior de um neurônio em repouso, teremos um

potencial elétrico de algumas dezenas de milivolts negativos.

Bomba de Na+/K+ canal de K+
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Potencial de Repouso da Célula



Aproximadamente um terço de todo ATP

da célula é usado para o funcionamento

da bomba de Na+/K+, o que indica a

importância para o metabolismo celular da

bomba de Na+/K+. Em 2007 foi elucidada

a estrutura tridimensional da bombam de

Na+/K+, mostrada na figura ao lado (Morth

et al., 2007) (código PDB: 3KDP). A

análise da estrutura indicou uma divisão

clara de regiões hidrofóbicas e

hidrofílicas, que sugerem a inserção na

bomba de Na+/K+ na membrana,

conforme o modelo mostrado no próximo

slide.

Referência: Morth JP, Pedersen BP, Toustrup-Jensen MS, 

Sørensen TL, Petersen J, Andersen JP, Vilsen B, Nissen P.

Nature. 2007;450(7172):1043-9.
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Potencial de Repouso da Célula



Meio extracelular

Citoplasma

Referência: Morth JP, Pedersen BP, Toustrup-Jensen MS, 

Sørensen TL, Petersen J, Andersen JP, Vilsen B, Nissen P.

Nature. 2007;450(7172):1043-9.

A bomba de Na+/K+ apresenta um domínio rico em hélices, que estão em contato com

a parte hidrofóbica na bicamada, como indicado abaixo.
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Potencial de Repouso da Célula



Como vimos anteriormente, o potencial de repouso é resultado da ação conjunta da

bomba de Na+/K+ e do canal de K+. A bomba de Na+/K+ envia 3 íons de Na+ para o

meio extracelular e 2 íons de K+ para o meio intracelular, com gasto de uma molécula

de ATP (adenosina trifosfato). Aproximadamente um terço do ATP gasto pela célula é

usado pela bomba Na+/K+ para manter este fluxo iônico. O canal de K+ permite que o

excesso de K+ seja expelido da célula, sem gasto de ATP. A ação conjunta das duas

proteínas intrínsecas, leva a uma perda de carga positiva pela célula, causando o

aparecimento de um potencial negativo no meio intracelular, este potencial é chamado

de potencial de repouso, pois não precisamos de estímulo externo para gerá-lo.

Bomba 

de 

Na+/K+

Na+

K+

K+

Citoplasma

Meio extracelular

Canal 

de

K+
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Potencial de Membrana



Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Livre-docência

(4 – 6 anos)

(2 – 4 anos)

(4 – 6 anos)

(1 – 2 anos)

(Indeterminado)

Dissertação de

mestrado

Tese de doutorado

Vocês são alunos de um curso de

graduação. Atualmente vocês estão

dando os primeiros passos de uma

carreira fascinante e desafiadora, mas

que permitirão que vocês se apaixonem

cada vez mais pelo estudo da natureza.

O fluxograma ao lado indica os principais

passos da carreira científica. Após a

graduação, vocês têm o curso de pós-

graduação stricto sensu, níveis de

mestrado e doutorado. Ao terminar o

doutorado, vocês podem fazer estágio de

pós-doutoramento, que não é um curso,

mas dá uma experiência extra ao recém

doutor. Depois de muito anos de carreira

acadêmica, você poderá prestar o

concurso de livre docente, sendo este o

título acadêmico mais alto da carreira

científica. Para se candidatar ao título de

livre-docente, é necessário ter orientado

mestres e doutores.
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