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Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Cinesiologia e Biomecânica. Disciplinas importantíssimas 
na formação acadêmica de todos os profissionais da área de saúde. Fundamentais e 

pré-requisitos básicos para uma adequada compreensão e prescrição do exercício físico e 
nutrição.

Na Universidade Estadual de Campinas, onde me formei, tais disciplinas eram  
pré-requisito para cursar a tão esperada disciplina de Treinamento Esportivo. No início da 
graduação, todos os que desejavam trabalhar com a prescrição do exercício ansiavam em 
poder estudar o treinamento de força, potência, endurance e, por final, saber elaborar 
um planejamento de treino. Entretanto, no primeiro dia de aula, a grade curricular 
foi apresentada. Surpreendentemente, constatamos que a disciplina de Treinamento 
Esportivo seria ministrada apenas no 5º semestre, ou seja, no 3º ano da faculdade. Os 
dois primeiros anos do curso seriam destinados ao estudo das disciplinas básicas. Dentre 
elas, Anatomia 1, Neuroanatomia (Anatomia 2), Fisiologia 1, Fisiologia 2, Bioquímica 
do Exercício, Cinesiologia e Biomecânica. A reprovação em Anatomia 1, impossibilitava 
cursar Anatomia 2. A reprovação em Anatomia 2 impossibilitava cursar Fisiologia 1, e 
assim por diante. A grade foi assim elaborada por nossos Professores, pois, sabiamente, 
consideravam que nenhum profissional da área de saúde deveria prescrever exercícios e 
dietas se não tivessem bem consolidados os conhecimentos das disciplinas básicas.

Seguindo o que aprendi com meus professores na Unicamp, considero a presente 
obra de suma importância para todos os profissionais da área de saúde, pois ela aborda os 
conteúdos mais fundamentais à sua formação, os conteúdos ministrados nas disciplinas 
básicas.

A primeira parte versa sobre os Fundamentos Biofísicos necessários para uma 
adequada compreensão do trabalho mecânico da contração muscular. Destaque para os 
processos de transformação da energia química estocada nos alimentos, para a devida 
mudança conformacional das proteínas intramusculares que, então, possibilitam o nosso 
movimento. 

A segunda parte versa sobre a Fisiologia e Bioquímica do Corpo Humano, abordando 
elegantemente os sistemas respiratório, circulatório, renal e endócrino. Os capítulos 
finais discutem sobre a neurociência do exercício e a saúde mental e o tecido gorduroso, 
destacando o adipócito e o tão importante papel endócrino desse tecido. A terceira parte 
aborda a Fisiologia e Bioquímica do Esporte e do Exercício. O capítulo de nutrição esportiva, 
escrito pela minha amiga, a professora Josiana Kely Rodrigues Moreira da Silva, inicia com 
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grande maestria essa etapa. Posteriormente, ainda temos os capítulos de avaliações, 
respostas inflamatórias e imunológicas ao exercício, fadiga e sua consequência à motricidade 
humana, terminando com o capítulo sobre suplementação e recursos ergogênicos.

Como podemos constatar, os assuntos aqui abordados não são triviais. São abordados 
em inúmeras aulas de graduação e pós-graduação, podendo levar semanas, meses, 
ou até anos, para sua total compreensão. Esse aspecto faz com que este livro não seja 
somente para leitura, mas sim para constante estudo e consulta. Entretanto, vivemos 
atualmente em uma sociedade carente por informações rápidas. Muito sucesso fazem 
os infográficos que, com poucas figuras e frases, mostram as conclusões das pesquisas. 
Resumos rápidos, conclusões diretas, respostas simples e objetivas para perguntas 
complexas, que levaram anos de pesquisa para serem respondidas. Estamos na era da 
divulgação científica, mas, infelizmente, também na era da INformação científica. Digo 
infelizmente pois, INformação é aqui colocada como significado de Não Formação. Hoje, 
estamos criando uma sociedade de profissionais INformados.

Nobres, são os Professores. Profissionais que tanto se preocupam em formar os seus 
alunos, proporcionando a base educacional de uma sociedade. Os Professores se orgulham 
de possuir alunos, estudantes, orientandos, e não apenas seguidores. Os Professores são 
aqueles que trabalham e lutam em prol da formação acadêmica e científica daqueles que 
os procuram.

A presente obra foi escrita por Professores. Seu conteúdo é um pré-requisito básico, que 
contribuirá para a sua formação acadêmica, científica, profissional e, consequentemente, 
para uma melhor educação e evolução da nossa sociedade. 

Muito obrigado, Professores.

Bernardo N. Ide
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Parte 1
Fundamentos Biofísicos





Objetivos do estudo
 ■ Compreender os principais mecanismos de homeostasia e possíveis distúrbios.
 ■ Entender a fisiologia celular e as características e mecanismos específicos à nível 
celular.

 ■ Descrever os processos de trocas iônicas durante o movimento humano.
 ■ Entender a neurotransmissão muscular e associar sua importância durante a prática 
de exercício físico.

Palavras-chave
 ■ Homeostase
 ■ Célula
 ■ Sinapse de membrana
 ■ Trocas iônicas
 ■ Potencial de ação 
 ■ Neurotransmissores
 ■ Atividade física

Introdução
Este capítulo tem o objetivo de conceituar e relembrar ao aluno sobre a fisiologia ce-

lular do corpo humano, considerando os fatores físicos e bioquímicos responsáveis pela 
funcionalidade, desenvolvimento e progressão da vida. As células passam por fases de 
divisão celular e aspectos morfofuncionais que modificam com os ciclos da vida e estão 
relacionadas com os processos de crescimento, amadurecimento e envelhecimento or-
gânicos do corpo humano. Assim, as atividades biomoleculares são reguladas pelo patri-
mônio genético e, de acordo com a vivência do ser humano, adaptam-se no sentido de 
desenvolver características fenotípicas. É importante lembrar que as células são influen-
ciadas pelo ciclo da vida, em constante interação entre si (genes, espaço e tempo), com 
o ambiente e o estilo de vida.
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Michelle Jalousie Kommers
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Carlos Alexandre Fett
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As células do corpo humano, constantemente, mantêm a homeostase tanto interna 
quanto externa. O perfeito funcionamento das células acontece devido as trocas iôni-
cas e pelos potenciais de ação que, para qualquer movimento humano, deve ter intera-
ções entre os mecanismos neurotransmissores e as sinapses das membranas celulares. 
Quando, o corpo está realizando a atividade física, órgãos e músculos são acionados 
para a execução de amplos e complexos movimentos corporais. Portanto, para que o 
aluno tenha uma compreensão abrangente sobre a adequada prescrição de atividades 
físicas, necessita compreender os níveis celulares sobre o ciclo de vida do organismo e 
a sua interação ambiental, visto que cada pessoa possui uma individualidade biológica 
desde a infância até a fase idosa. Os exercícios físicos promovem modificações especí-
ficas no corpo de níveis celulares que resultam adaptações fisiológicas e morfológicas 
dos indivíduos, que, dependendo do seu objetivo, podem produzir efeitos protetores 
nas unidades celulares, que auxiliam desde a reabilitação até o desempenho esportivo 
de alto desempenho. 

Homeostasia
A homeostasia ou homeostase origina-se dos termos gregos homeo, “similar” ou 

“igual”, e stasis, “estático”. É definida pela condição de relativa estabilidade da qual o 
organismo necessita para realizar suas funções adequadamente na manutenção do equi-
líbrio corporal.1

O corpo humano é um sistema complexo e depende de várias regulações intracelu-
lares para manter a estabilidade e sobreviver. Tais sistemas devem ter a capacidade de 
adaptar-se ao seu ambiente interno e externo.2

Para ilustrar melhor pode-se exemplificar que todos os movimentos humanos provêm 
de gasto calórico. Quando os indivíduos realizam atividade física ou exercícios físicos, parte 
da energia é gasta para realizar o seu movimento que, em síntese, ocorre a transformação 
por energia de dissipação pelo movimento corporal e pela manutenção termocorpórea.2,3

O fenômeno do metabolismo enérgico para garantir o movimento humano é desencadea-
do por reações específicas às respostas fisiológicas por cada órgão: no coração, nos vasos, nos 
rins, nos pulmões, no trato gastrintestinal, entre outros. Logo, deve-se entender que existem 
as reações de metabolismo sistêmico – que envolvem todo o organismo, por exemplo: vasodi-
latação periférica, aumento da sudorese e evaporação do suor que refrigera a pele resfriando 
o sangue – que ocorrem a todo momento no corpo e, em especial, no exercício físico. Tal pro-
cesso mantém a temperatura corporal dentro do ideal para a manutenção da vida. Quando o 
indivíduo está em repouso ao término da execução da atividade física, a temperatura corporal 
reduz até chegar aos níveis de repouso, caracterizando o processo homeostático.4 

A integração dessas ações homeostáticas depende do sistema nervoso central, endócri-
no e imunológico, e todos realizam funções que contribuem para manter essas condições 
constantes.5 Nos seres humanos, sistemas de homeostase podem ser definidos como:

 ■ Osmorregulação
Regula a quantidade de água e minerais no corpo para garantir que sua pressão os-

mótica permaneça estável, realizada principalmente nos rins, além de controlar concen-
trações de nutrientes, da glicose, dos íons, da salinidade, do pH e da ureia. Os fluidos do 
corpo incluem plasma sanguíneo, intracelular e intersticial (nos espaços entre as células 
e os tecidos do corpo).2 
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Durante a execução de exercício físico, o músculo esquelético, pela contração repeti-
tiva, desconcentra íons de potássio durante os potenciais de ação. Os músculos esquelé-
ticos constituem o principal reservatório de potássio no corpo. O nível de potássio pode 
aumentar, acentuadamente, atingindo valores de até 8 mmol/L que podem ser mantidos 
durante o exercício físico. O treinamento reduz a concentração de potássio, nos músculos 
esqueléticos e no sistema locomotor, devido a atividade de osmorregulação pelas bom-
bas de Na+ e K+ e sudorese. Após a interrupção do exercício, os músculos em recuperação 
captam os íons de potássio desconcentrado levando à normalização dos níveis de potás-
sio pelo mecanismo de bomba Na+ e K+ em questão de minutos, o que pode ser precedi-
do por uma subida temporária do nível de potássio e, subsequentemente, hipocalemia 
transitória (< 3,5 mmol/L).2,3

 ■ Excreção
Remove os resíduos metabólicos, realizada por órgãos excretórios como os rins e os 

pulmões. Os rins excretam ureia e regulam as concentrações de água e de uma grande va-
riedade de íons, enquanto os pulmões absorvem oxigênio e expelem dióxido de carbono.6 

 ■ Termorregulação
Regula a temperatura corporal realizada, principalmente, pela sudorese e pela circu-

lação sanguínea da pele.4 A temperatura central média normal é considerada entre 36,5° 
e 37°C. Durante o exercício físico, a temperatura corporal eleva-se e pode atingir, tempo-
rariamente, 38,3° a 40°C. Inversamente, quando o corpo em atividade física é exposto ao 
frio extremo, a temperatura pode cair abaixo de 36,6°C.7 Os mecanismos envolvidos são:7,8 

 ■ Vasodilatação cutânea: que ocorre pela inibição dos centros simpáticos no hipotálamo pos-
terior que causam vasoconstrição. Essa dilatação transfere calor para a pele em até 8 vezes.

 ■ Sudorese: o aumento de 1°C na temperatura corporal é o suficiente para remover 10 
vezes a taxa basal de produção de calor pelo corpo.

 ■ Diminuição na produção de calor: calafrios e termogênese química são inibidos. 

 ■ Homeostasia da glicemia
Regula os níveis de glicose no sangue, realizada principalmente pelo fígado e pelo 

pâncreas. O hipotálamo contém células sensíveis à glicose enviando sinais por meio do 
sistema nervoso autônomo para os tecidos periféricos, principalmente para o fígado e 
para o pâncreas. O controle glicêmico está baseado na liberação de glucagon pelo fígado 
e insulina pelo pâncreas para regular a concentração de glicemia no sangue, bem como 
permitir um estado de equilíbrio no corpo.9,10

 ■ Mecanismos de homeostase
Existem dois mecanismos de homeostase: o feedback negativo e feedback positivo. O 

feedback negativo é a reação pela qual o sistema responde de modo a reverter a direção 
da mudança e está presente na maioria dos sistemas de controle do organismo. Dessa 
forma, mantém o controle do limiar, permitindo manter a homeostase. Por exemplo, 
quando a concentração corporal de dióxido de carbono aumenta, os pulmões são esti-
mulados a aumentar a sua atividade para expelir mais dióxido de carbono.11 
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A termorregulação é outro exemplo de feedback negativo. Quando a temperatura 
corporal aumenta ou diminui, receptores na pele e no hipotálamo sentem a alteração e 
desencadeiam estímulo no cérebro, dando início a uma reação no sentido de geração ou 
liberação de calor.7 Outro exemplo é quando os níveis glicêmicos sobem logo após uma 
refeição e é observado um aumento gradual da liberação de insulina. A insulina garante a 
captação de glicose no sangue pelos tecidos, em especial os músculos, uma vez que esse 
hormônio garante a absorção de glicose por meio da proteína transportadora de glicose 
(GLUT) da membrana celular.12

No feedback positivo, a resposta amplifica a mudança da variável. Isso tem um efei-
to desestabilizador, pelo fato de não contribuir para a homeostase. O feedback positivo 
é menos comum nos sistemas naturais do que o feedback negativo, mas tem as suas 
aplicações. Por exemplo, nos nervos, um potencial elétrico limite desencadeia a geração 
de um potencial de ação muito mais elevado (ver também ponto de equilíbrio). Outros 
eventos de feedback positivo são a coagulação do sangue e vários eventos na gestação e 
na ovulação.5

Biologia e fisiologia celular 
A menor unidade funcional e estrutural do tecido comum a todos os seres vivos é a 

célula. Esta é formada por elementos químicos essenciais à vida, dos quais: carbono (C), 
hidrogênio (H), nitrogênio (N) e oxigênio (O) compreendem cerca de 99% do total da 
célula.13 A água é a substância mais abundante da célula viva constituindo o meio aquoso 
no espaço intracelular.14 As células são unidades que realizam as funções fundamentais 
como: crescimento, alimentação, movimentação, reação a estímulos externos, respiração 
(consumo do oxigênio com produção de dióxido de carbono) e reprodução. Esses proces-
sos são regulados por uma variedade de mecanismos:
■ Genéticos, bioquímicos e mecânicos.
■ Decisões de polarizar, migrar ou diferenciar.
■ Escalas – moleculares, celulares ou multicelulares – que controlam a arquitetura celular.15

A célula é a unidade estrutural e funcional comum a todos os seres vivos e se classifi-
cam em procariontes e eucariontes.13 Os seres procariontes são unicelulares e apresen-
tam o DNA disperso no citoplasma e os seres eucariontes são unicelulares ou pluricelula-
res, possuindo o núcleo envolto pela membrana denominada carioteca.13

Em particular, as células eucariontes são formadas pela membrana plasmática, cito-
plasma e núcleo organizado, além da membrana plasmática, que é uma película que en-
volve externamente a célula.16 O citoplasma é constituído de fluido com aspecto gelatino-
so, concentrado por moléculas orgânicas e organelas (mitocôndrias, complexos de golgi, 
retículo endoplasmático, entre outras), presentes no interior das células onde possui o 
seu núcleo.14 Na célula eucariótica, temos a carioteca, que delimita o núcleo celular onde 
concentra o material genético dos seres vivos (Figura 1.1).17

 ■ Organelas citoplasmáticas 
Organelas celulares são compartimentos subcelulares contendo conjuntos caracterís-

ticos de moléculas especializadas que são organizadas estruturalmente para desempe-
nhar uma ou mais funções específicas. Além disso, as organelas possuem sistemas para 
transportar ou trocar moléculas de um compartimento para o outro.18
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 ■ Retículo endoplasmático liso/agranular e rugoso/granular
É uma rede de estruturas vesiculares achatadas no citoplasma. Suas paredes se asse-

melham à membrana plasmática. As substâncias formadas em algumas partes das células 
entram no retículo e podem ser conduzidas para outras partes da célula.19 

A vasta superfície de organela e os variados sistemas de enzimas anexados às suas 
membranas fornecem grande parte das funções metabólicas da célula. Essas funções 
incluem o fornecimento de enzimas que controlam a quebra do glicogênio quando há 
demanda de energia e fornece enzimas desintoxicantes do organismo, como as drogas, 
que podem danificar células.20

Acopladas na superfície externa de muitas partes do reticulo endoplasmático estão nume-
rosas partículas granulares chamadas de ribossomos. A região que os ribossomos se encon-
tram é chamada de retículo endoplasmático rugoso ou granular. Os ribossomos são compos-
tos de uma mistura de RNA e de proteínas e desempenham a função de síntese de proteínas.21

 ■ Complexo de Golgi
Possui membranas semelhantes ao retículo endoplasmático agranular e está localizado 

no polo da célula onde ocorre a secreção. As substâncias formadas no retículo endoplasmá-
tico são enviadas para o complexo de Golgi e, então, processadas para formar lisossomos 
ou vesículas secretórias.20 Ele também tem a capacidade de sintetizar carboidratos ligados 

FIGURA 1.1. Estrutura celular eucarionte divididas em membrana celular, citoplasma e núcleo. Fonte: os autores.
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a pequenas quantidades de proteínas, como o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina. 
Estes dois componentes atuam no preenchimento da matriz celular entre as fibras de colá-
geno e elastina e no preenchimento da matriz das cartilagens e ossos, respectivamente.22

 ■ Lisossomos 
São organelas vesiculares que se separam do complexo de Golgi e circulam pelo cito-

plasma. Constituem o sistema digestório intracelular e permitem digerir estruturas celu-
lares danificadas, partículas de alimentos e materiais indesejados.23 Algumas condições 
permitem que a membrana do lisossomo se rompa e libere enzimas digestivas. Tais enzi-
mas hidrolíticas, são capazes de quebrar um composto em duas ou mais partes, ou seja, 
a proteína é hidrolisada para formar aminoácidos, o glicogênio é hidrolisado para formar 
a glicose e os lipídios são hidrolisados para formar ácidos graxos.24

 ■ Núcleo
O núcleo contém grandes quantidade de DNA e é o centro de controle da célula. Os 

genes se replicam para formar dois conjuntos idênticos de genes e depois a célula se divi-
de para formar células-filhas pelo processo chamado de mitose.25

 ■ A mitocôndria e o seu papel na transformação  
e no armazenamento de energia
O recente foco de pesquisa sobre a mitocôndria é atribuído a observações de que 

a organela está envolvida na homeostase de íons celulares, estresse oxidativo, morte 
celular apoptótica e necrótica.26 De fato, estudos identificaram uma série de distúrbios 
comuns com ligações aparentes às mitocôndrias, incluindo doenças metabólicas (p. ex., 
diabetes do tipo 2) e cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas, distúrbios 
psiquiátricos, cefaleias e processo envelhecimento, algumas das quais estão associadas a 
mutações do DNA mitocondrial (mtDNA).27

As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia, que são essenciais para 
a função celular normal e para a manutenção da homeostase redox, bem como para a 
regulação da morte celular programada.28

Essas organelas geram mais de 90% do trifosfato de adenosina (ATP) por meio da 
fosforilação oxidativa da célula. Por meio dessa produção de energia, as mitocôndrias 
consomem aproximadamente 85% do O2 usado pela célula.10 Porém, a causa geral de 
preocupação durante a produção de energia é que as mitocôndrias geram elétrons e 
são as principais produtoras de radicais livres como espécies reativas de oxigênio (EROs), 
como o ânion superóxido (O2

•–).28

A cadeia respiratória mitocondrial é a principal fonte de EROs que causa dano oxida-
tivo ao DNA nuclear e mitocondrial, resultando em maior disfunção mitocondrial e perda 
de homeostasia celular.27

Como as mitocôndrias são uma fonte significativa de EROs em muitas células euca-
rióticas, é sugerido que EROs mitocondriais (mEROs) modulem várias vias de sinalização. 
Entre elas está o efeito hormético de EROs na biossíntese celular durante o exercício 
físico.29 O aumento agudo de EROs no tecido muscular serve de estímulo para a produção 
celular de mitocôndrias. Esse processo promove crescimento da organela em volume que 
sofre divisão subsequente por fissão. Embora não exista um mecanismo explicativo para 
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esse fenômeno, sabe-se que o exercício físico possibilita modificações na bioeletricidade 
celular, e consequentemente, envolve a expressão coordenada dos genomas mitocon-
drial (mtDNA) e nuclear (nDNA) que produzem proteínas dessa organela, desencadeando 
o seu processo de replicação.30

EROs ativam diretamente as proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) e o 
fator de transcrição nuclear κB (NF-κB), relacionando sinais de tradução com processos 
transcripcionais.1 NF-κB é um fator induzível que regula vários processos fisiológicos, in-
cluindo respostas inflamatórias e apoptose  (Figura 1.2).29

Contudo, sua produção de forma exacerbada promove supressão da biogênese e 
ativação da mitofagia, causando danos aos lipídios, proteínas e DNA e aceleração do 
envelhecimento.*

*Cafeína e exercício – Efeitos celulares: o exercício físico melhora a capacidade aeróbia das mi-
tocôndrias e o aumento do estresse oxidativo, com consequente melhora na ação das enzimas 
antioxidantes. A cafeína tem demonstrado contribuir na melhora desse desempenho e também na 
redução da inflamação e da oxidação celular. 

 O consumo de oxigênio durante e após o exercício aumenta o estresse oxidativo, e doses incremen-
tadas de cafeína podem auxiliar sequestrando espécies reativas de oxigênio. As citocinas IL-6, IL-8 e  
IL-15 têm o efeito de mioquinas, estimulando o desenvolvimento muscular. O exercício intenso esti-
mula os leucócitos e as células endoteliais a produzirem IL-6 como resposta aos radicais livres. 

 Foi observado que pessoas jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, submeti-
das a teste máximo até a exaustão em esteira e suplementadas com cafeína apresentavam redução 
do estresse oxidativo e aumento na produção de IL-6, sugerindo possível contribuição para a recu-
peração muscular.

FIGURA 1.2. Ativação das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) por meio das EROs. Fonte: adaptada 
de Mittall et al.31
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Membrana plasmática
A membrana plasmática separa o meio intracelular do meio extracelular, possui per-

meabilidade seletiva e é constituída de uma bicamada de fosfolipídios.  Os lipídios são os 
mais abundantes, porém é indiscutível a importância das proteínas e dos carboidratos 
na sua constituição e função. O modelo atual mais aceito é a teoria do mosaico fluido.13

 ■ Composição da membrana
A membrana é uma estrutura fina, flexível e elástica composta por proteína e lipídio 

(Figura 1.3). Os lipídios formam o eixo central de todas as membranas e exercem a fun-
ção de barreira pelo fato de ter características hidrofóbicas, ou seja, repelem a água e 
qualquer molécula hidrofílica dissolvida nesse meio. As proteínas permitem às células 
interagir e comunicar-se umas com as outras e proporcionam trajetos que possibilitam 
que a água e as moléculas hidrofílicas cruzem a parede lipídica.32

FIGURA 1.3. Composição da membrana plasmática celular. Fonte: os autores.

Lipídios
As membranas contêm três tipos predominantes de lipídios: fosfolipídios, colesterol e 

glicolipídios. Todos são anfipáticos o que significa que têm uma região polar (hidrofílica) 
composta, estruturalmente, por cabeça e uma região não polar (hidrofóbica) composta 
por cauda de ácidos graxos de comprimento variável. Quando a membrana é organizada, 
os lipídios naturalmente agrupam-se em uma bicamada contínua (Figura 1.3). As cabeças 
hidrofílicas polares se agrupam nas superfícies interna e externa, onde as duas camadas 
entram em contato com o líquido intracelular e o líquido extracelular, respectivamente. 
Os grupos de caudas hidrofóbicas formam o centro graxo da membrana. Embora as duas 
metades da bicamada estejam intimamente apostas, não existe uma troca lipídica signifi-
cativa entre as duas monocamadas da membrana.33
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Fosfolipídios
Fosfolipídios são os tipos de lipídios mais comuns da membrana. Possuem uma cauda 

de ácido graxo acoplada, por meio do glicerol, a uma cabeça hidrofílica que contém fos-
fato e um álcool ligado. Os fosfolipídios predominantes incluem: fosfatidilserina, fosfati-
diletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol e fosfatidilglicerol. A esfingomielina é um 
fosfolipídio relacionado no qual o glicerol foi substituído por esfingosina. O grupo álcool 
na esfingomielina pertence à colina.33

Colesterol
Colesterol é o segundo lipídio mais comum na membrana. É hidrofóbico, mas contém 

um grupo hidroxila polar que o puxa para a superfície externa da bicamada, onde esse 
lipídio se aloja entre os fosfolipídios adjacentes. Entre o grupo hidroxila e a cauda de 
hidrocarboneto está um núcleo de esteroide. Os quatro anéis de carbono do esteroide o 
tornam relativamente inflexível, de forma que a adição de colesterol à membrana reduz a 
sua fluidez e a torna mais forte e mais rígida.34

Glicolipídios
O folheto externo da bicamada contém glicolipídios, tipo de lipídio fisiologicamente 

importante composto pela cauda de ácido graxo associada à esfingosina, a cabeça hidro-
fílica de carboidrato. Os glicolipídios criam uma camada de carboidrato celular que está 
envolvida nas interações célula-célula e apresenta antigenicidade.33 

Proteínas
O eixo lipídico da membrana sela a célula como envelope pelo qual apenas materiais so-

lúveis em lipídios, tais como o O2, o CO2 e o álcool, podem atravessar. No entanto, as células 
submergem-se em meio aquoso e a maioria das moléculas que elas necessitam para prospe-
rar é hidrofílica e não podem penetrar no eixo lipídico. Dessa forma, a superfície da membrana 
possui proteínas cuja função é auxiliar os íons e outras moléculas para atravessar a barreira 
lipídica. As proteínas de membrana também possibilitam a comunicação intercelular e forne-
cem às células informações sensoriais sobre o ambiente externo. As proteínas estão agrupa-
das na superfície da membrana (periféricas) ou integram-se a bicamada lipídica (integrais).35

1. Periféricas: as proteínas periféricas são encontradas na superfície da membrana. Sua 
ligação com a membrana é relativamente fraca; por isso, podem facilmente ser libera-
das, utilizando-se soluções salinas simples. As proteínas periféricas associam-se tanto 
com as superfícies intra como extracelulares das membranas plasmáticas.34 

A. Intracelulares: as proteínas que se localizam em direção à superfície intracelular 
incluem muitas enzimas; subunidades reguladoras de canais iônicos; receptores e 
transportadores; e proteínas envolvidas no transporte de vesículas e fusão de mem-
branas, assim como proteínas que ancoram a membrana a uma densa rede de fibri-
las que se localiza logo abaixo de sua superfície interna. Essa rede é composta por 
espectrina, actina, anquirina e muitas outras moléculas que se unem para formar 
um citoesqueleto subcortical.32

B. Extracelulares: as proteínas localizadas na superfície extracelular incluem enzimas, 
antígenos e moléculas de adesão. Muitas proteínas periféricas estão ligadas à mem-
brana por meio do glicofosfatidilinositol (GPI, um fosfolipídio glicosilado) e são co-
nhecidas como proteínas ancoradas ao GPI.32 
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2. Integrais: as proteínas integrais da membrana penetram no eixo lipídico. Essas proteínas 
estão ancoradas por ligações covalentes a estruturas circundantes e somente podem 
ser removidas por um tratamento experimental da membrana com um detergente.35 
Algumas proteínas integrais podem permanecer localizadas de um lado ou do outro dos 
dois folhetos da membrana, sem na realidade cruzar toda sua espessura e outras podem 
cruzar a membrana muitas vezes, também chamadas de transmembranares. Além disso, 
formam canais ou poros através dos quais moléculas de água e substâncias hidrossolú-
veis, especialmente os íons, podem se difundir entre o meio extra e intracelular.32 

Trocas iônicas 
A célula constantemente se autorregula através da transferência de íons e substâncias 

específicas que se faz entre soluções aquosas intra e extracelular. Esse processo é realiza-
do pela membrana citoplasmática ou por meio de proteínas que têm a função de regular 
a passagem de íons e é chamado de difusão ou transportes passivo e ativo.36

 ■ Transporte passivo: significa o movimento de moléculas pelos espaços da membrana 
ou em combinação com proteína transportadora.  Não há gasto de energia durante o 
processo, utiliza-se a energia cinética normal da matéria.37

  Podemos classificar o transporte passivo em três tipos: difusão simples, difusão faci-
litada e osmose:

 ■ Difusão simples: na difusão simples, moléculas e íons são transportados de forma 
natural do local onde estão em maior concentração para o local onde se apresentam 
em menor quantidade. Dizemos, nesse caso, que ocorre um movimento de substân-
cias a favor do gradiente de concentração. O oxigênio e o gás carbônico atravessam a 
membrana plasmática dessa forma.36

 ■ Difusão facilitada: é aquela em que há uma proteína da membrana que atua como 
um carreador. Esse transporte acontece a favor do gradiente de concentração, mas 
substâncias impermeáveis estão envolvidas, por isso, a necessidade de ligação a uma 
proteína carreadora. Essas proteínas apresentam um sítio de ligação para que o so-
luto possa ser transportado. Após a ligação, elas sofrem uma modificação que faz 
com que o soluto seja levado de um lado para o outro. Vale destacar também que a 
difusão facilitada pode ocorrer por meio de transportadores inespecíficos.3

 ■ Osmose: é um tipo especial de difusão. Nesse tipo de transporte, o soluto não se move, 
mas sim o solvente, que, nesse caso, é a água. Ela ocorre entre dois meios aquosos 
que são separados por uma membrana semipermeável. A água difunde-se do meio 
menos concentrado para o mais concentrado até que o equilíbrio seja alcançado. A 
água também pode atravessar a membrana pela presença de canais denominados 
aquaporinas.38 

 ■ Transporte ativo: significa o movimento de íons ou substâncias pelos espaços da membra-
na ou em combinação com proteína transportadora; porém, a proteína transportadora faz 
com que a substância se mova passando de estado de baixa concentração para um estado 
de alta concentração.  Nesse caso, o movimento necessita de gasto energético durante o 
processo. O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio.3

Bomba de sódio e potássio: nas células humanas, a concentração interna de íons de 
potássio (K+) é cerca de 20 a 40 vezes maior do que a concentração extracelular, e a de 
sódio (Na+) é 8 a 12 vezes menor do que na estrutura extracelular. Dentre as funções 
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fisiológicas, a bomba de sódio-potássio se relaciona diretamente com o processo de con-
tração muscular e com a condução dos impulsos nervosos. Por meio desse processo, a 
célula controla a entrada e a saída de íons de sódio-potássio promovendo assim a estabi-
lidade do volume celular e a concentração de água no interior da célula proporcionando 
o equilíbrio para o funcionamento ideal das células.36

Comunicações celulares por meio de sinais químicos
Cada um dos vários órgãos do corpo tem propriedades e funções únicas, mas eles de-

vem trabalhar juntos de modo a garantir o bem-estar do indivíduo como um todo. A coope-
ração requer comunicação entre os órgãos e as células dentro dos órgãos. Algumas células 
contatam e se comunicam umas com as outras diretamente por junções comunicantes.35 

As junções comunicantes são poros regulados que permitem a troca de informações 
químicas e elétricas e têm um papel vital na coordenação da excitação e contração car-
díaca, por exemplo. A maior parte da comunicação intercelular ocorre pela utilização de 
sinais químicos, que têm sido tradicionalmente classificados de acordo com a distância 
e a rota que percorrem para exercer um efeito fisiológico. Os hormônios são substâncias 
químicas produzidas por glândulas endócrinas e alguns tecidos não endócrinos, que são 
levadas a alvos distantes pelos vasos sanguíneos.39

A insulina, por exemplo, é liberada na circulação pelas células das ilhotas pancreáti-
cas para ser levada aos músculos, tecido adiposo e fígado. As moléculas parácrinas são 
liberadas das células muito próximas ao seu alvo. Por exemplo, as células endoteliais que 
revestem os vasos sanguíneos liberam óxido nítrico como forma de comunicação com as 
células do músculo liso que compõem as paredes do vaso. As substâncias parácrinas têm, 
geralmente, uma amplitude de sinalização muito limitada, porque são degradadas ou são 
captadas rapidamente pelas células vizinhas.40

Os mensageiros autócrinos se ligam a receptores na mesma célula que os liberou, 
gerando uma rota de retroalimentação negativa que modula a liberação autócrina. Os 
mensageiros autócrinos, assim como as moléculas parácrinas, têm uma amplitude de 
sinalização muito limitada.39

Propriedades elétricas da membrana plasmática
Todas as células mantêm uma diferença de potencial elétrico do meio extracelular 

com o meio intracelular. Como regra geral, há maior concentração K+ dentro da célula e 
maior concentração de Na+ fora da célula.30

O potencial de repouso da célula é alcançado quando não há fluxo de potássio, ou 
seja, a quantidade de potássio que entra e sai é a mesma em razão da grande quantidade 
de íons negativos que se fixam na proteínas e não conseguem atravessar a membrana. 
Portanto, a maioria das células mantem a diferença de potencial de –60 mV e, em algu-
mas exceções, –70 ou –90 mV.41

 ■ Potencial de membrana
Um potencial de membrana em repouso é encontrado para todas as células do corpo, 

e especialmente a nível neuronal. Ao desencadear o processo de despolarização ou dimi-
nuição da magnitude do descanso, o potencial pode dar origem ao potencial de ação. Os 
canais iônicos são responsáveis por potenciais diferentes (potenciais de repouso, poten-
ciais de ação ou potenciais pós-sinápticos.42



14 PARTE 1 | FUNDAMENTOS BIOFÍSICOS

 ■ Transmissão sináptica e neurotransmissora
A integridade da sinapse e da neurotransmissão refletirá na harmonia final dos exer-

cícios e dos movimentos realizados pelo corpo humano. A coordenação depende da inte-
gridade neuromuscular e da sensibilidade neuronal de vias aferentes e eferentes.30

Os sinais neurais são transmitidos por meio de potenciais de ação, que são variações 
muito rápidas do potencial da membrana. Cada potencial de ação começa por modificar 
abruptamente o potencial de repouso negativo normal para o potencial positivo e, em 
seguida, termina por modificar rapidamente para o potencial negativo.35

Para conduzir o sinal neural, o potencial de ação se desloca, ao longo da fibra nervosa, 
até atingir seu término. As alterações que ocorrem na membrana durante o potencial de 
ação, transferem as cargas positivas para o interior no seu início e retorno dessas cargas 
positivas para o exterior ao seu fim.30 

As fases sucessivas do potencial de ação são as seguintes (Figura 1.4):30,35,41

1. Fase de repouso: é o potencial de membrana em repouso, antes que comece o poten-
cial de ação. Diz-se que a membrana está “polarizada” durante esta fase, em razão do 
elevado potencial de membrana presente. 

FIGURA 1.4. Fases do potencial de ação de membrana. A. Membrana em repouso (polarizada), canais de sódio e 
de potássio fechados. B. Membrana excitada (despolarização), abertura dos canais de sódio e manutenção dos 
canais de potássio fechados. C. Membrana em repolarização, fechamento dos canais de sódio e abertura dos 
canais de potássio. Fonte: os autores.
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Autoavaliação
1. Você tomaria café antes da prática regular de exercício físico? Justifique.
 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

2. O organismo humano necessita da homeostase para manter a estabilidade e so-
breviver. Além de sobreviver, deve ser capaz de se adaptar ao ambiente que o 
cerca. Com relação à homeostase, assinale a alternativa INCORRETA:
( ) Osmorregulação controla a quantidade de água e minerais no corpo para ga-

rantir que sua pressão osmótica permaneça estável.  
( ) O controle da temperatura corporal é realizada principalmente pela sudorese 

e circulação sanguínea da pele.
( ) A regulação dos níveis de glicose no sangue circulante é realizada, principal-

mente, pelo glucagon do fígado e pela insulina produzida pelo pâncreas.
( ) O feedback negativo causa um efeito desestabilizador da homeostase, por 

ampliar as variações, gerando mudanças bruscas.
 

3. Com relação aos mecanismos de homeostasia, marque os eventos que se relacio-
nam com o feedback positivo (P) e feedback negativo (N).
( ) Contrações no momento do parto.
( ) Controle da temperatura do corpo por meio da produção do suor.
( ) Funcionamento da tireoide.
( ) Controle dos níveis de gás carbônico no corpo.
( ) Controle dos níveis de açúcar no sangue.

(Continua)

2. Fase de despolarização: em determinado momento, a membrana torna-se, abrupta-
mente, muito permeável aos íons de sódio (Na+), o que permite o influxo desses íons 
para interior do axônio por um processo de difusão simples. O estado “polarizado” 
normal de –90 mV é perdido, com o potencial variando rapidamente na direção da 
positividade. Nas fibras nervosas mais calibrosas, o potencial de membrana “ultrapas-
sa” (overshoots) o valor zero, e fica positivo, mas, nas fibras mais finas e em muitos 
neurônios do sistema nervoso central, o potencial apenas fica próximo do valor zero e 
não o ultrapassa para ficar positivo. 

3. Fase de repolarização: dentro de poucos décimos de milésimos de segundo após a 
membrana ter ficado extremamente permeável aos íons de sódio, os canais de sódio 
começam a se fechar, enquanto os canais de potássio se abrem mais que o normal. 
Então, a rápida difusão dos íons potássio para o exterior restaura o potencial de mem-
brana negativo normal do repouso. Isso é a repolarização da membrana.

4. Fase de hiperpolarização: a célula neuronal permanece em um estímulo inibitório com 
o efluxo do íon de potássio (K+) e a entrada do íon de cloro (Cl–), tornando o meio in-
terno da célula mais negativo e o meio externo mais positivo, inibindo dessa maneira 
a propagação do potencial de ação. A hiperpolarização dura alguns milissegundos e, 
nesta fase, a diferença de potencial pode chegar até a –90 mV.
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4. A membrana plasmática é constituída por uma bicamada de _______________ 
com moléculas de _____________ inseridas. Proteínas e glicocálix.
A. Fosfolipídios e glicocálix.
B. Fosfolipídeos e proteína.
C. Lipídios e fosfolipídios.
D. Proteínas e fosfolipídios.

5. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres 
vivos. Essa estrutura apresenta várias funções, EXCETO a de:
A. Barreira seletiva.
B. Transporte de substâncias.
C. Interação entre células.
D. Envolver o material genético.
E. Responder a sinais externos.

6. Devido ao alto índice de mortes ocorridas anualmente em acidentes automotivos 
no Brasil, uma das principais causas é a embriaguez. Então, as penas aplicadas a 
esses motoristas, tornaram-se mais rigorosas. Nas células, principalmente nas do 
fígado, a estrutura encarregada pela degradação do álcool ingerido em bebidas 
alcoólicas é feita pelo:
A. Vacúolo.
B. Retículo endoplasmático não granuloso (liso).
C. Ribossomo.
D. Complexo de Golgi.
E. Retículo endoplasmático granuloso (rugoso).

7. As mitocôndrias são organelas que participam da respiração celular, que se ca-
racteriza por ser um processo de oxidação biológica. Analise as afirmativas abaixo 
que trazem informações sobre as mitocôndrias. Assinale a opção que apresenta 
somente afirmativas CORRETAS: 
 I. São encontradas em grande número nas células que apresentam alto gasto 

energético.
 II. São organelas que geram calor durante o processo respiratório.
 III. São organelas especializadas na degradação de ATP.
 IV. São organelas capazes de sintetizar proteínas.
 V. São organelas que quebram moléculas de glicose para obtenção de energia.

A. I, II e III.
B. I, II e IV.
C. I, III e V.
D. II, IV e V.
E. III, IV e V.

(Continuação)

(Continua)
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8. (Unirio) Quando um neurônio não está sendo estimulado, encontrando-se em re-
pouso, temos em seu interior uma concentração maior de:
A. K+.
B. Ca++.
C. Na+.
D. Li+.
E. Cl–.

9. (Covest) O impulso nervoso é um fenômeno de natureza eletroquímica, autopro-
pagado, que caminha pela membrana do neurônio. Com relação a esse assunto, 
podemos afirmar que:
( ) Ao ser estimulada, a membrana de um neurônio em repouso se “despolariza”. 

Na área estimulada, ocorre uma alteração momentânea na permeabilidade da 
membrana plasmática e a entrada de íons sódio.

( ) Ao período de despolarização, segue-se um período de repolarização,  em que 
o potássio se difunde para o meio extracelular. Posteriormente, a bomba de 
sódio e de potássio restabelece os gradientes normais desses íons na célula.

( ) Se o estímulo for de baixa intensidade, inferior ao limiar de excitação, as alte-
rações sofridas pelo neurônio serão suficientes apenas para gerar um impul-
so nervoso de baixa propagação.

( ) A membrana do neurônio em repouso é polarizada como uma pilha elétrica. 
Sua face interna representa o polo negativo, e a face externa funciona como 
polo positivo.

( ) Axônios amielínicos transmitem o impulso nervoso mais rapidamente que os 
mielinizados.

(Continuação)
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