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Fatos Históricos Relevantes
• Descoberta do microscópio: 1590;
• Descoberta da célula: 1680;
• Célula como unidade constituinte
dos seres vivos: 1830;
• Constituintes básicos do cérebro
são os neurônios: Ramón y Cajál,
1909;
• O cérebro humano pesa 1,5 quilos
e consome 20% da energia do
corpo;
• 100 gramas de tecido cerebral
requerem 3,5ml de oxigênio por
minuto.

Fatos Relevantes
• O cérebro humano apresenta 1011
neurônios e 1014 sinapses ou
conexões;
• Apresentam uma média de 1000
conexões por neurônio, podendo
chegar a 10000 conexões;
• O total de sinapses é de 600 trilhões;
• Em seres humanos, 70% dos
neurônios estão localizados no
córtex;
• Tipos de células neurais: horizontal,
estrelada, piramidal, granular,
fusiforme;
• Classificação de acordo com a função:
sensoriais, motoras, intrínsecas.

O neurônio biológico
• As principais partes de um neurônio são:
membrana celular: é a “pele” da célula;
núcleo: contém os cromossomos (DNA);
ribossomos: geram proteínas a partir de mRNAs;
citoplasma: tudo que está envolvido pela membrana;
mitocôndria: gera energia para a célula (produz ATP);
soma: corpo celular, excluindo dendritos e axônio;
dendritos: parte do neurônio que recebe informação de outros
neurônios;
axônio: parte do neurônio que transmite informação para outros
neurônios;
bainha de mielina: revestimento externo lipídico do axônio,
responsável por evitar a dispersão dos sinais elétricos, como uma capa
isolante;
terminais pré-sinápticos: área do neurônio que armazena
neurotransmissores, os quais são liberados por potenciais de ação.

O Neurônio Biológico

Tipos de Neurônios
• Os neurônios sensoriais
normalmente têm longos
dendritos e axônios curtos;
• Por outro lado, os
neurônios motores têm
um longo axônio e
dendritos curtos
(transmitem informação
para músculos e
glândulas);
• Já os neurônios intrínsecos
ou interneurônios realizam
a comunicação neurônioa-neurônio e compõem o
sistema nervoso central.

Tipos de Neurônios

O Neurônio
• O diâmetro do corpo celular de um
neurônio mede de 5mm (célula
granular) a 60mm (célula
piramidal);
• Em termos fisiológicos, um
neurônio é uma célula com a
função específica de receber,
processar e enviar informação a
outras partes do organismo;
• Um nervo é formado por um feixe
de axônios, com cada axônio
associada um único neurônio;
• Os nervos apresentam
comprimentos variados, podendo
chegar a metros.

Nervos e
Gânglios

Neuróglia
• Além das células condutoras, o
cérebro possui as células não
condutoras, formando com os
neurônios a glia (neuróglia);
• Os astrócitos se caracterizam
pela riqueza e dimensões de seus
prolongamentos citoplasmáticos,
distribuídos em todas as
direções;
• Funções: prover suporte
estrutural, nutrientes e regulação
química;
• Máxima distância de um
neurônio a um vaso sangüíneo:
50mm.

Astrócitos (neuroglia) e junção neuromuscular

Sinapses
• Os neurônios utilizam uma variedade de mecanismos bioquímicos para
o processamento e transmissão de informação, incluindo os canais
iônicos;
• Os canais iônicos permitem um fluxo contínuo de entrada e saída de
correntes (elétricas), a liberação de neurotransmissores e a geração e
propagação de potenciais de ação;
• O processo de transmissão de sinais entre neurônios é fundamental
para a capacidade de processamento de informação do cérebro.

Sinapses
• Os neurônios que enviam sinais, chamados de neurônios présinápticos ou “enviadores”, fazem contato com os neurônios receptores
ou pós-sinápticos em regiões especializadas, denominadas de
sinapses;
• A sinapse é, portanto, a junção entre o axônio de um neurônio présináptico e o dendrito ou corpo celular de um neurônio pós-sináptico.

Sinapses
• A sinapse é uma fenda entre os terminais pré-sináptico e
pós-sináptico, medindo 20 nm.

Sinapses
• A capacidade de processamento de informação das sinapses permite
que elas alterem o estado de um neurônio pós-sináptico,
eventualmente gerando um pulso elétrico, denominado potencial de
ação, no neurônio pós-sináptico;
• Logo, um neurônio pode ser visto como um dispositivo capaz de
receber estímulos (de entrada) de diversos outros neurônios e
propagar sua única saída, função dos estímulos recebidos e do estado
interno, a vários outros neurônios;
• Existem diversos mecanismos
envolvidos na transmissão de
informação (sinais) entre neurônios;
• Como os neurônios são células
encapsuladas por membranas,
pequenas aberturas nestas membranas
(canais) permitem a transferência de
informação entre eles.

• Os mecanismos básicos de processamento de informação são baseados no
movimento de átomos carregados, ou íons:
Os neurônios habitam um ambiente líquido contendo uma certa
concentração de íons, que podem entrar ou sair do neurônio através dos
canais;
Um neurônio é capaz de alterar o potencial elétrico de outros neurônios,
denominado de potencial de membrana, que é dado pela diferença do
potencial elétrico dentro e fora do neurônio;
Quando um potencial de ação chega ao final do axônio, ele promove a
liberação de neurotransmissores (substâncias químicas) na fenda sináptica, os
quais se difundem e se ligam a receptores no neurônio pós-sináptico;
Essa ligação entre neurotransmissores e receptores conduz à abertura dos
canais iônicos, permitindo a entrada de íons na célula;
A diferença de potencial resultante apresenta a forma de um pulso elétrico;
Esses pulsos elétricos se propagam pelo neurônio pós-sináptico até o corpo
celular, onde são integrados;
A ativação do neurônio pós-sináptico irá se dar apenas no caso do efeito
resultante destes pulsos elétricos integrados ultrapassar um dado limiar;
Alguns neurotransmissores possuem a capacidade de ativar um neurônio
enquanto outros possuem a capacidade de inibir a ativação do neurônio.

Neurotransmissores
• Neurotransmissores putativos: serotonina, endorfina, dopamina, etc.;
• Ao todo, são mais de 30 compostos orgânicos;
• O mal de Parkinson, por exemplo, é atribuído a uma deficiência de
dopamina.

Plasticidade Sináptica
• Uma das descobertas mais relevantes em neurociência foi a de que
a efetividade da transmissão de sinais pode ser modulada,
permitindo que o cérebro se adapte a diferentes situações;
• A plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade das sinapses
sofrerem modificações, é o ingrediente chave para o aprendizado
da maioria das RNAs;
• Os neurônios podem receber e enviar sinais de/para vários outros
neurônios.

Ativação de um Neurônio
• A ativação de um neurônio é também denominada de spiking, firing, ou
disparo de um potencial de ação (triggering of an action potential);
• É importante ressaltar que independente do tipo de neurônio (receptor,
associativo ou motor), o máximo potencial de ação possui a amplitude de
35 mV;
• Tal valor é fixo e precisa ser atingido, embora a duração seja variável;
• Ao final do processo, a membrana é repolarizada e volta ao seu potencial
de repouso (-70 mV).

Ativação de um Neurônio
• Quando a célula é estimulada
(despolarizada) além do
limiar de -55mV ela dispara
um pulso elétrico pelo
axônio;
• Este tem máxima amplitude
de 35 mV;
• Isso é causado pela variação
de íons de sódio e potássio
no interior da célula.

Potencial de Ação
• Passos envolvidos no estabelecimento e extinção do potencial
de ação:
1. Em uma célula em repouso, a parte externa da membrana é
mais positiva que a parte interna, havendo mais íons de
potássio dentro e mais íons de sódio fora da célula;
2. Pela ação dos neurotransmissores na sinapse, íons de sódio se
movem para dentro da célula, causando uma diferença de
potencial denominada potencial de ação;
3. Com esta entrada de íons de sódio, o interior da célula passa a
ser mais positivo que o exterior;
4. Em seguida, íons de potássio fluem para fora da célula,
restaurando a condição de interior mais negativo que exterior;
5. Com as bombas de sódio-potássio, é restaurada finalmente a
condição de maior concentração de íons de potássio dentro
da célula e maior concentração de íons de sódio fora da
célula.

Potencial de Ação
• Segue-se um período refratário, durante o qual a membrana não pode
ser estimulada, evitando assim a retropropagação do estímulo;
• Bombas de sódio e potássio: os íons sódio que haviam entrado no
neurônio durante a despolarização, são rebombeados para fora do
neurônio mediante o funcionamento das bombas de sódio e potássio,
que exigem gasto de energia;
• Para cada
molécula de ATP
empregada no
bombeamento, 3
íons de sódio são
bombeados para
fora e dois íons de
potássio são
bombeados para
dentro da célula.

O Córtex
• O córtex corresponde à superfície externa do cérebro: uma
estrutura bi-dimensional com vários dobramentos, fissuras e
elevações.
• Diferentes partes do córtex possuem diferentes funções.

O Cérebro
• Hemisfério esquerdo: aprendizado verbal, memória verbal,
processamento serial, processamento simbólico, inferência;
• Hemisfério direito: aprendizado espacial, memória espacial, síntese da
percepção, pensamento associativo;
• O cérebro é capaz de perceber regularidades no meio e gerar
abstrações que capturam a estrutura destas regularidades,
possibilitando a predição de observações futuras e o planejamento de
ações visando o atendimento de múltiplos objetivos;
• Organização básica do sistema nervoso (visão de
engenharia/computação):

Níveis de Organização no Sistema Nervoso
• O sistema nervoso pode ser organizado em diferentes níveis:
moléculas, sinapses, neurônios, camadas, mapas e sistemas;
• Uma estrutura facilmente identificável no sistema nervoso é o
neurônio, especialista em processamento de sinais;
• Dependendo das condições de operação, os neurônios são capazes de
gerar um sinal, mais especificamente um potencial elétrico, que é
utilizado para transmitir informação a outras células.

Sistema Nervoso Central

Sistema Nervoso Completo

