
Potencial de membrana 
Potencial de repouso



Canais iônicos

• Canais sempre abertos
• Bomba NA+/K+ATPase
• Canais dependentes de voltagem
• Canais dependente de ligante



Membrana Celular







Hidratação do íon



Diâmetro dos canais iônicos



Potencial de equilíbrio do Sódio
Na+

15 mM 150 mM



Potencial de equilíbrio do Potássio
K+

5 mM100 mM





Bomba de Na+/K+



Célula em repouso – Potencial de repouso



Potencial de Ação

� Unidade básica da condução informação

�Conduz a informação por meio de um 

desequilíbrio no potencial de repouso da membrana



Canais iônicos

• Canais sempre abertos
• Bomba NA+/K+ATPase
• Canais dependentes de voltagem
• Canais dependente de ligante



Canais dependente de 
voltagem

•Proteínas integrais que atravessam a membrana

• Depende de voltagem específica para abertura

• Específico para determinado íon (Na+  ou K+)



Célula em ação – Potencial de ação



Correntes no PA



Repouso

Repouso

Despolarização

Repolarização



TTX- bloqueador de canais de Na+

TEA- bloqueador de canais de K+



Como são gerados os pulsos 
elétricos?

Kernneth Cole e Howard Curtis(1938),observaram:

Condutância (g) durante o PA

do fluxo de íons na membrana da célula



Como estudar os canais 
dependentes de voltagem?

Cole, 1949 e Hogkin e Huxley (década 50)

•Fixador de voltagem

•Permite o estudo da abertura e fechamento dos canais 
dependentes de voltagem mantendo o potencial de membrana 
fixo  



Estados conformacionais do canal de 
Na+

Aberto
Despolarização

Fechado
Repouso

Inativado
Repolarização







Canal inativado

•Absoluto: não pode ser aberto

•Relativo: só abre mediante a um estímulo
muito forte



Sumário sobre PA



Sumário sobre PA

• é similar em todos neurônios
•Tem amplitude fixa, variando em torno de 90 mV
•A abertura e fechamento dos canais dependentes de 
voltagem tem cinética diferente
•Diferentes neurônios podem ter diferentes distribuições 
de canais dep voltagem
•Cada região do neurônio tem diferente excitabilidade



Propagação do potencial de 
ação

•Condução do potencial de ação ao longo do neurônio 

•Quanto maior o calibre do axônio, mais fácil a propagação
do potencial de ação



Direção da corrente





Dois tipos de condução:
Saltatória

Ponto à ponto


