
Neurotransmissão e neuromodulação



• Sistema Nervoso Central

• Sistema Nervoso Periférico
Sistema Nervoso Autónomo

Nervos eferentes somáticos/Nervos aferentes somáticos e viscerais



• Impulsos nervosos músculo cardíaco

músculo esquelético

músculo liso
glândulas exócrinas

neurónios pós-sinápticos

Libertação de um neurotransmissor



1. Condução: axónio, fibra 
muscular

� Poucos fármacos modificam 
a condução nervosa em 
doses terapêuticas 
(excepção: anestésicos 
locais)

2. Transmissão: sinapse, 
junção neuroefectora

http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.swf



Condução

Toxinas:

Puffer fish poison: 
tetradotoxina (bloqueador dos canais 
de Na+)

Rã Colombiana: 
batracotoxina (aumenta a 
permeabilidade dos canais de Na+)

Escorpião: caribdotoxina (bloqueador dos canais de K+)



Locais de acção de fármacos

1. Potencial de acção pré-sináptico

2. Síntese

•Não-peptídicos (terminais, vesículas) 

•Peptídicos (corpos celulares, vesículas grandes)

5. Libertação
Despolarização
Ca2+

exocitose
“quanta”

9. Conductância iónica

Na+, Ca2+, EPSP (receptores nicotínicos e glutamatérgicos)

Cl-, IPSP (receptores GABA)

Capsaicina – Substância  P



crab neurosecretory terminal

5. Libertação



9. Conductância iónica

A. Segmento inicial do axónio

B. Glutamato (ionotrópico)

C. Receptores para canabinóides

D. Νoradrenalina, β

(N-metil-D-aspartato)

(Anandamida)

(isoprenalina)



Neurotransmissão excitatória e inibitória



Neurotransmissão excitatória



Interacção entre sinapses excitatória/inibitória



Actividade pós-juncional

• EPSP Neurónios pós-sináptico

Músculo cardíaco

Músculo esquelético

Aumento do tónus do músculo liso

Secreção glandular

• IPSP Neurónios pós-sináptico

Músculo liso

Potencial excitatório



Modulação pré-sináptica

� NA, α2 (auto-receptor): inibe libertação NA

� ΝΑ, α2 pré-sinápticos: inibe a libertação de 
Ach



Destruição ou dissipação dos NTs

• Acetilcolina; acetilcolinesterase

• Noradrenalina; transportadores/difusão

• Aminoácidos; transportadores

• Péptidos (Substância P, somatostatina, neuropeptídeo Y,…); peptidases/difusão



Noradrenalina, SNC/SNP

AMPT



Noradrenalina, SNC



Dopamina, SNC/SNP





COMT, tolcapone

MAO, pargilina



• a | Tryptophan hydroxylase (TH) catalyses the conversion of tryptophan (TRYP) to 5-hydroxytryptophan (5-HTP). b | Aromatic 
aminoacid decarboxylase (AADC)catalyses the conversion of 5-HTP to 5-hydroxytryptamine (5-HT, serotonin). c | 5-HT is taken up 
into storage vesicles. d | 5-HT is released from storage vesicles into the synaptic space. e | 5-HT can activate subtypes of 5-HT 
receptor families (1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7), which couple with their respective system of signal transduction inside the postsynaptic 
neuron. f | 5-HT is taken up into the presynaptic 5-HT terminals by the 5-HT transporter. g,h | Within the presynaptic 5-HT 
terminals, 5-HT would either be taken up by the storage vesicles or degraded by monoamine oxidase (MAO). i | 5-HT activates the 
presynaptic somatodendriatic 5-HT1A autoreceptor, which can be blocked by selective 5-HT1A antagonists. j | Selective serotonin-
reuptake inhibitors (SSRIs) including fluoxetine inhibit the 5-HT transporter. 5-HIAA, 5 hydroxyindolac etic acid; AC, adenylate
cyclase; DAG, diacylglycerol; IP3, inositol-1,4,5-trisphosphate; PIP2, phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate.

Serotonina, SNC/SNP









Acetilcolina, SNP/SNC

Neoestigmina/fisioestigmina

Organofosforados/gás Sarin



Acetilcolina, SNP/SNC

Relaxante muscular



Acetilcolina, SNC



Glutamato, SNC

Angel dust, quetamina





GABA, SNC

GABAA: álcool, anestésicos gerais, benzodiazepinas, barbitúricos…

GABAA: Picrotoxina (convulsivante)

tiagabina

GABAB: baclofeno (relaxante muscular)

vigabatrina
vigabatrina





Péptidos

1.    Tempo de acção mais longo (minutos, horas)

2. Podem actuar concertadamente com um 
neurotransmissor

3.     Subtipos de receptores; 

4. Exocitose não está restringida às zonas activas 
(fenda sináptica)

5. Exocitose: trains of action potentials



Péptidos

fast axonal transport



Co-transmissão



Co-transmissão



Co-transmissão

SP + glutamato

Fibras sensoriais






