


Por que parece tão complicado? Afinal, essa 

combinação de sinais elétricos químicos custa 

um tempo valioso que, em situações críticas, 

como no momento de fuga de um perigo, 

pode decidir a vida ou a morte. Além disso, os 

processos celulares e bioquímicos altamente 

complexos que ocorrem durante a transmissão 

de sinais provavelmente são, pelo menos em 

princípio, propensos a erros. 

De fato, existem sinapses puramente elétri

cas. Elas se caracterizam por uma transmissão 

extremamente rápida dos estímulos e são uti

lizadas em especial quando se trata de sincro

nizar a atividade de grupos maiores de células 

neurais. Aparecem com grande frequência em 

animais menos complexos, como crustáceos, 

nos quais elas coordenam, por exemplo, os 

movimentos em reações de fuga. No decorrer 

da evolução, no entanto, as sinapses químicas 

aparentemente foram se tornando mais impor

tantes. Em humanos adultos, sua quantidade 

supera em muito a de contatos elétricos. 

A principal vantagem das sinapses químicas 

está em sua grande flexibilidade. Quase todos 

entre os inúmeros passos que contribuem para 

a transmissão dos sinais podem ser regulados 

separadamente uns dos outros, e esse proces

so pode ser ajustado com precisão para cada 

necessidade. A capacidade de adaptação do 

sistema nervoso, denominada "plasticidade 

sináptica", é a base de todos os desempenhos 

cerebrais mais desenvolvidos, desde a localiza

ção de sons até a formação da memória. 

Tanto as partes emissoras (pré-sinápticas) 

quanto as receptoras (pós-s inápt icas) das 

sinapses químicas contribuem para as alte

rações plásticas. As últimas são responsáveis 

pela maioria das adequações de longo prazo 

da transmissão. Entre elas, incluem-se princi

palmente modulações dos receptores de várias 

substâncias mensageiras. O estado alterado 

perdura por várias horas, mesmo em amostras 

de tecido cultivadas em laboratório - no cérebro 

intacto, de acordo com as circunstâncias, ele 

pode se manter durante a vida inteira. 

SINTONIA FINA 
Já os mecanismos pré-sinápticos de plastici

dade, como a liberação recorrente do neuro-

transmissor, duram apenas algumas centenas 

de milissegundos e quase nunca mais do que 

alguns minutos. Eles ajudam, por exemplo, na 

localização de uma fonte sonora ou na adapta

ção a estímulos sensoriais extremamente fortes 

ou fracos. A memória operacional, com cuja 

ajuda você vai se lembrar do início desta frase 

quando ela chegar ao fim, também utiliza esse 

mecanismo de plasticidade. Localizar rapida

mente um carro que buzina, não perder a visão 

geral ao fazer zapping com o controle remoto 



O cérebro humano é 
composto de aproxima
damente 100 bilhões de 
células neurais (a), cujos 
corpos celulares medin
do de 30 a 80 micrôme-
tros estão ligados entre 
si através de extensões 
emissoras e receptoras: 
axônios e dendritos (b). 
Nos pontos de contato, 
as sinapses, que medem 
algumas centenas de 
nanômetros, ocorre a 
transmissão de informa
ções entre os neurônios. 
Se um sinal elétrico 
atinge a pré-sinapse, 
isso leva à liberação de 
substâncias mensagei
ras, os neurotransmis-
sores, que chegam à 
pós-sinapse por meio da 
fenda sináptica, desen
cadeando ali mais uma 
vez um sinal elétrico. 

Para distribuir os 
neurotransmissores, as 
vesículas sinápticas se 
fundem com a membra
na celular (c). As peque
nas bolhas que medem 
aproximadamente 40 
nanômetros contêm 
moléculas transmisso
ras e as liberam após a 
fusão com a membrana 
celular. Depois, as vesí
culas são recuperadas 
por um processo deno
minado endocitose. A 
fusão da vesícula sináp
tica com a membrana 
celular é controlada 
pelas proteínas SNARE 
sinaptobrevina 2, sin-
taxina 1 e SNAP-25 (d). 
Inúmeras proteínas de 
controle como Munc13, 
Munc18-1, CAPS e com-
plexina regulam a sua 
função, possibilitando 
assim uma liberação 
precisa, efetiva e flexível 
de transmissores. 



da TV ou se desviar de uma bola lançada em 

sua direção - nada disso seria possível sem a 

plasticidade pré-sináptica de curto prazo. 

Somente nos últimos anos foi possível com

preender cientificamente os processos celulares 

e moleculares complexos que ocorrem nesses 

momentos. Na parte emissora de uma típica 

sinapse do cérebro encontram-se quase sempre 

várias centenas de vesículas: pequenas bolhas 

envolvidas por uma membrana que possuem 

moléculas neurotransmissoras. Essas estrutu

ras passam por um complicado ciclo de reações 

de fusão e divisão em cujo decorrer liberam as 

moléculas transmissoras na fenda sináptica 

(veja gráfico na pág. anterior). 

Proteínas transportadoras preenchem essas 

vesículas sinápticas com substância mensa

geira. As pequenas bolhas se deslocam então 

para a "zona ativa" da célula na fenda sináptica. 

Ali, iniciam um processo de amadurecimento 

chamado priming. Só depois as vesículas são 

capazes de lançar seu conteúdo na fenda por 

meio da fusão com a membrana celular, em 

resposta a um sinal elétrico. As partes da mem

brana fusionadas chegam ao interior da célula 

por "endocitose", onde ficam à disposição para 

a construção de novas vesículas sinápticas. 

Esse complexo ciclo decorre de forma rela

tivamente lenta. Podem passar vários minutos 

até que uma única vesícula volte a estar pronta 

para agir de novo. Mas como algumas sinapses 

gastam ocasionalmente centenas de vesículas 

sinápticas por segundo, elas sempre mantêm 

várias dessas bolhas repletas de transmissores, 

o que acelera o processo de priming quando 

há estimulação muito intensa ou de longa du

ração. Dessa forma, elas funcionam de forma 

confiável mesmo sob grande carga. Somente 

quando a atividade é tão intensa que a cota de 

fusão vesicular supera a do amadurecimento, 

o reservatório de vesículas se esgota até que a 

sinapse finalmente falha. 

TRANSTORNOS MENTAIS 
O priming de vesículas sinápticas e sua fusão 

com a membrana celular são controlados por 

um complicado aparato proteico, cujas estru

tura e função os pesquisadores decifraram nos 

últimos 20 anos (veja gráfico na pág. 61). Três 

proteínas são responsáveis pela própria reação 

de fusão, e uma delas, a sinaptobrevina 2, está 

ancorada na superfície da vesícula, enquanto 

as outras duas, sintaxina 1 e SNAP-25, ficam 

na membrana celular. O bioquímico Reinhard 

Jahn, do Instituto Max Planck de Química Biofí

sica, em Göttingen, na Alemanha, demonstrou 

em 1998 que essas três proteínas podem se 

conglomerar durante o priming como um zíper, 

formando uma estrutura estável, denominada 

complexo SNARE. Esse processo fornece a 

energia necessária para fundir as membranas 

da vesícula e da célula. No entanto, as reações 

intermediadas apenas pelas SNAREs são lentas 

demais para uma atividade sináptica efetiva, 



de forma que, se necessário, outras proteínas 

aceleram todo o processo. 

Nossas próprias pesquisas, assim como 

as de colegas, demonstraram que inicialmente 

três proteínas coordenam a conglomeração das 

SNAREs: Munc18-1, Munc13 e CAPS. Em um 

próximo passo, outra proteína, a complexina, 

liga-se ao complexo já parcialmente estruturado 

preparando-o para a fusão. Esta é então desenca

deada pela ativação elétrica da pré-sinapse e pela 

consequente corrente de íons de cálcio. 

Somente há pouco tempo o biólogo mole

cular americano-alemão Thomas Südhof, da 

Universidade Stanford, na Califórnia, descobriu 

que a "proteína sensora" sinaptotagmina 1 de

sempenha um papel essencial para essa fusão. 

Ela liga concomitantemente íons de cálcio, a 

membrana da vesícula, a membrana celular 

e o complexo SNARE, o que, por fim, faz com 

que as membranas da vesícula e da célula se 

fundam. No entanto, a capacidade de adaptação 

e a efetividade desse processo dependem da 

interação exata entre vários componentes pro

teicos. Se ela é prejudicada - devido à mutação 

de um dos genes relevantes para a liberação de 

transmissores, por exemplo- as consequências 

muitas vezes são catastróficas. 

Cada vez mais estudos demonstram a 

existência de uma relação entre alterações ge

néticas em proteínas pré-sinápticas e diversas 

doenças em seres humanos. Assim, variações 

no gene da SNAP-25 também são responsáveis 

por algumas formas de transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH). Pro

vavelmente, essas variantes do gene reduzem 

a produção de SNAP-25 nas células nervosas. 

Como a proteína é necessária para a fusão das 

vesículas sinápticas, a sua perda impede a 

transmissão de sinais nos pontos de contato. 

No entanto, ainda não está claro quais são as 

regiões cerebrais mais afetadas. 

Um bloqueio parcial da função da com-

plexina parece desempenhar um papel em 

diversas doenças neuropsiquiátricas. Há mais 

de dez anos, o psiquiatra britânico Paul Har

rison, da Universidade de Oxford, descobriu 

que pacientes esquizofrênicos apresentam 

quantidade excepcionalmente pequena de 

complexina no cérebro. 

Atualmente, vários neurologistas e psi

quiatras partem do pr inc íp io de que não 

apenas algumas formas de esquizofrenia, 

mas também determinados sintomas da do

ença de Huntington, depressão e transtornos 

bipolares podem ser atribuídos, pelo menos 

parcialmente, à falta de complexina. Nossos 

próprios trabalhos com camundongos com 

mutações nos genes da substância mostram 

que a redução em sua produção nas células 

neurais prejudica de várias formas a liberação 

de transmissores nas sinapses. Dependendo 

das regiões cerebrais afetadas pela perda de 

complexina, podem aparecer diversos sinto

mas de doenças. 
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