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Parâmetro Símbolo 

Voltagem aplicada sobre a 

membrana 
V 

Probabilidade do portão de 

ativação do Potássio estar ativo 
n 

Probabilidade do portão de 

ativação do Sódio estar ativo 
m 

Probabilidade do portão de 

inativação do Sódio estar ativo 
h 

Variação da probabilidade n 𝒅𝒏

𝒅𝒕
 

Variação da probabilidade m 𝒅𝒎

𝒅𝒕
 

Variação da probabilidade h 𝒅𝒉

𝒅𝒕
 

Taxa de transição do estado 

ativo para o inativo do portão n 
𝜶n 

Taxa de transição do estado 

inativo para o ativo do portão n 
βn 

Taxa de transição do estado 

ativo para o inativo do portão 

m 

𝜶m 

Taxa de transição do estado 

inativo para o ativo do portão 

m 

βm 

Taxa de transição do estado 

ativo para o inativo do portão h 
𝜶h 

Taxa de transição do estado 

inativo para o ativo do portão h 
βh 

Condutância máxima para o 

Potássio (constante) 
�̅�k  ou g-k 

Condutância máxima para o 

Sódio (constante) 
�̅�Na ou g-na 

Condutância para o Potássio 

(equação) 
gk 

Condutância para o Sódio 

(equação) 
gNa 

“Condutância” de vazamento 

(constante) 
�̅�vaz ou gvaz 

Potencial gerado pelo Potássio 

no repouso 
Ek 

Potencial gerado pelo Sódio no 

repouso 
ENa 

“Potencial” gerado pelo 

vazamento no repouso 
Evaz 
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RESUMO 

 
Em matérias da ciência como física, química, astronomia, dentre outras, a modelagem 

geralmente, necessita de um conhecimento matemático grande para utilizar os métodos de modelagem. O 

presente trabalho tem a proposta de apresentar um método prático   e que não depende desse amplo 

conhecimento matemático que é o método Dinâmica de Sistemas, o método será aplicado à um modelo 

muito expressivo, ganhador do Nobel, que é o modelo de Hodgkin e Huxley para axônio da lula gigante. 

Será apresentado o modelo com todos os seus parâmetros e o que é, que ferramentas são utilizadas e 

como funciona a Dinâmica de Sistemas, junto a um à construção de um modelo exemplo mostrando seu 

passo a passo e como é a utilização do site Insight Maker para este fim. Após isso, será feita a construção 

do modelo de Hodgkin e Huxley em Dinâmica de Sistemas mostrando o passo a passo, criação dos 

parâmetros e seus respectivos links, com o modelo pronto será feita a análise do modelo, observando o 

gráfico dos parâmetros e dando um significado físico aos seus comportamentos. Este trabalho nos 

proporcionou visualizar que a Dinâmica de Sistemas é uma ferramenta prática, de fácil compreensão e 

manuseio aos que modelam e didática podendo ser utilizada como recurso na apresentação de modelos 

em sala de aula. 

 

 

Palavras-chave: Hodgkin-Huxley, Dinâmica de Sistemas, modelagem, neurociência. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o decorrer do tempo é possível ver o desenvolvimento de novas 

tecnologias, da saúde, economia e educação e isto tudo está relacionado a quanto 

conhecemos a nós mesmos e o Universo ao nosso redor, isto mostra o quanto o 

conhecimento afeta aspectos importantes para a humanidade. Além do conhecimento 

em si, como este conhecimento é feito tem sua relevância, a ciência, por exemplo, é 

feita a partir da produção de modelos científicos, estes modelos são representações de 

fenômenos naturais. Para Justi (2006, p. 175) um modelo “é uma representação de uma 

ideia, objeto, acontecimento, processo ou sistema, criado com um objetivo específico”.  

Na área das ciências exatas a construção de modelos se dá, em maior parte, a 

partir de métodos matemáticos, que na maioria das vezes são métodos que demandam 

um conhecimento matemático aprofundado. Apesar de até aqui essa abordagem 

puramente matemática se mostrar eficaz e bem sucedida, acaba reservando a produção 

cientifica apenas aos que tem uma bagagem matemática ampla, além disso, essa 

linguagem matemática pesada dificulta também a leitura de trabalhos científicos por 

quem não tem esse conhecimento matemático. Apesar dos métodos puramente 

matemáticos serem os mais utilizados na construção não são os únicos, um dos métodos 

alternativos é a Dinâmica de Sistemas, criada por Jay Forrester em 1961, que apesar de 

usar a matemática como linguagem, não necessita de um conhecimento vasto sobre ela, 
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dando espaço a quem não tem essa bagagem toda para construir seus modelos na área 

de ciências exatas.  

Este trabalho tem como objetivo representar o modelo criado por Hodgkin e 

Huxley, que descreve o comportamento do axônio, uma das partes do neurônio, em 

Dinâmica de Sistemas, mostrando a capacidade deste método de representar até 

modelos bem elaborados e que dependem de muitos parâmetros. Para isso será 

abordado o modelo de Hodgkin e Huxley, desde informações sobre o que é o axônio até 

as equações e valores de parâmetros obtidas em seus experimentos, o que é Dinâmica de 

Sistemas, quando foi criada, quais são suas ferramentas e como são usadas na 

construção de modelos. Devido a praticidade e eficiência do método o modelo para o 

axônio de Hodgkin e Huxley foi criado e obtido os mesmos resultados que eles 

conseguiram utilizando métodos matemáticos.  

  

2. MODELO DE HODGKIN-HUXLEY 

 

 O modelo de Hodgkin-Huxley é bastante conhecido na Neurologia e 

amplamente usado na Neurociência Computacional, modelo este que abriu portas para 

uma maior compreensão do neurônio. Este trabalho rendeu o Nobel a Alan Hodgkin, 

fisiologista britânico, e Andrew Huxley, biofísico e fisiologista britânico, em 1963. 

O modelo tem o intuito de analisar e descrever o comportamento dos elementos 

que influenciam na dinâmica do axônio no neurônio, tais como, as correntes de sódio e 

de potássio, a variação da permeabilidade da membrana para cada íon para cada 

potencial a qual membrana é submetida, a variação do potencial de membrana dentre 

outros fatores. Para a construção do modelo, eles fizeram seus experimentos utilizando 

o axônio característico de uma lula, o axônio gigante. As equações mais importantes 

obtidas por eles para descrever o axônio foram as equações das condutâncias para o 

Sódio e Potássio, equações que descrevem como a permeabilidade para cada íon se 

modifica dependendo da voltagem. 

O axônio é uma membrana que por si só não permite a passagem de íons de 

Sódio, Potássio, Cloro, Cálcio, dentre outros que estão presentes na dinâmica do 

neurônio, sendo os mais importantes nessa dinâmica e nos processos de transmissão do 

impulso no axônio os de Sódio e Potássio. A transição deles através da membrana se dá 
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por proteínas chamadas canais iônicos, os canais específicos para um íon não permitem 

a passagem de outro íon por ele, outra característica dos canais iônicos, uma das mais 

importantes para o modelo, é que os canais iônicos de um íon podem permitir a 

passagem destes íons mais facilmente ou não em relação aos canais iônicos de outro 

íon, fazendo com que a permeabilidade para íons diferentes através da membrana seja 

diferente, o que acontece no axônio, temos que a permeabilidade para o Potássio é 

maior que a permeabilidade para o Cloro que é maior que a do Sódio.  

Distribuídos nas regiões distintas dos neurônios temos três tipos de canais 

iônicos, diferenciados pelo que influencia nas suas ativações ou inativações. No 

primeiro tipo, os canais iônicos dependem de ligantes para abrirem, pois possuem um 

sítio de ligação que quando substâncias que se ligam a ele, ocorre a permissão para a 

passagem de íons. No segundo tipo, os canais iônicos dependem da diferença de 

potencial da membrana para sua abertura ou fechamento, ou seja, para mudar a sua 

permeabilidade. E o terceiro tipo depende dos dois mecanismos. No axônio só temos os 

que dependem da voltagem. 

Pelo fato da membrana ter diferentes permeabilidades para íons diferentes será 

gerada uma diferença de concentração para cada íon entre o meio exterior e o interior. 

Por exemplo, haverá mais Potássio no interior do que no exterior, com diferença de 

concentração pequena, e mais Sódio fora que dentro, com diferença de concentração 

maior do que a do Potássio. Como os dois são íons positivos, haverá maior quantidade 

de íons positivos do lado de fora do que de dentro, consequentemente, o lado de fora 

será mais positivo que o de dentro, atraindo os elétrons da membrana para a superfície, 

tornando a parte de fora da membrana carregada negativamente e a de dentro 

positivamente, criando uma diferença de potencial devido a concentração dos íons.  

A diferença de potencial de repouso é um resultado da diferença de concentração 

de todos os íons, sabendo que cada íon contribui com uma parcela de diferença de 

potencial, devido a diferença de concentração entre o meio interno e externo.  

Quando a membrana está em seu estado de repouso, existe apenas uma voltagem 

estacionária devido a diferença de concentração, como os canais iônicos são sensíveis a 

voltagem se houver alguma perturbação na voltagem a permeabilidade da membrana 

aumentará, gerando assim um fluxo de íons através da membrana. Esta voltagem 
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externa que perturba os neurônios é provinda do somatório das sinapses, ocorridas nos 

dendritos, essa diferença de potencial vai se propagando, pelo mesmo mecanismo 

ocorrido no axônio, até chegar na divisa entre o corpo celular do neurônio e o axônio, o 

cone de implantação. Essa parte do neurônio é pouco sensível a voltagem, e é necessário 

que o somatório dos potenciais sinápticos seja suficientemente grande para que os 

canais iônicos do cone de implantação possam se abrir, quando isso ocorre, faz com que 

o potencial chegue ao axônio, abrindo seus canais iônicos e, consequentemente, 

modificando as diferenças de concentrações dos íons no meio externo e interno da 

membrana, alterando assim a diferença de potencial da membrana. Esta diferença de 

potencial é propagada desde o começo do axônio até os terminais axônicos. Tal 

fenômeno é chamado do impulso nervoso. 

Figura 2.1 – Estrutura do Neurônio 

Como a membrana é um material isolante que está carregado em sua superfície 

interna e externa gerando uma diferença de potencial, fica fácil visualizar que a 

membrana tem a mesma natureza de um capacitor. 
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A última consideração sobre os canais iônicos, necessária até aqui, é sobre seus 

mecanismos de ativação e inativação. Um canal iônico é semelhante a um tubo que 

permite a entrada ou saída de certos tipos de substâncias através da membrana, quando 

estão abertos estão ativos quando não estão abertos, inativos. Dizer que a facilidade da 

permissão de passagem de íons varia com o potencial da membrana quer dizer que, 

dependendo do potencial exercido na membrana, a forma do interior desse tubo muda 

de modo a permitir ou não maior passagem dos íons. O interior dos canais iônicos 

podem possuir alguns “portões” no seu interior que podem ser abertos, fechados ou 

variar de tamanho dependendo da voltagem que eles sofrem, assim sendo, tais portões 

são os responsáveis pela ativação ou inativação do canal, consequentemente a 

permeabilidade dos canais iônicos está intimamente ligada aos comportamentos dos 

portões em relação à voltagem. A diferença entre os portões de ativação e inativação é 

que os portões de ativação são independentes, eles podem tanto abrir quanto fechar com 

o decorrer do tempo dependendo da voltagem, já os portões de inativação são 

mecanismos com o objetivo de fechar o canal iônico em resposta a uma mudança na 

voltagem que seja prolongada e muitas das vezes são dependentes de quanto tempo os 

portões de ativação ficam abertos. 

 

Figura 2.2 – A figura mostra dois portões, o superior e o inferior, de um canal 

iônico, na primeira imagem os dois portões estão abertos, na segunda o inferior 

está completamente fechado e o superior está com a abertura mais estreita que na 

primeira imagem e na terceira mostra o portão superior fechado e o inferior 

aberto, esta figura mostra que os portões podem ter comportamentos diferentes 

para a mesma voltagem. 
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A Figura 2.2 mostra um canal iônico com um portão de ativação, inferior, e um 

de inativação, superior. Na primeira imagem, os dois portões estão abertos, na segunda, 

o portão de ativação está fechado e o de inativação mais estreito, e na terceira, o portão 

de inativação está fechado enquanto o de ativação está aberto. 

Levando em consideração essas características do axônio, Hodgkin e Huxley 

propuseram um modelo em que comparam o axônio ao circuito mostrado abaixo. 

 

 

Figura 2.3 – Circuito criado por Hodgkin e Huxley como um modelo para o 

comportamento da membrana do axônio 

 

 Onde Cm é o capacitor constituído pela membrana, Vm a diferença de potencial 

de membrana, INa e Ik são as correntes de Sódio e Potássio, ou seja, a quantidade de 

carga referentes aos íons de Sódio e Potássio que passam por unidade de tempo pela 

membrana, GNa e Gk são as condutâncias de Sódio e Potássio, que é o equivalente à 

permeabilidade, ou seja, o quão fácil consiste em passar corrente de Sódio e de Potássio 

por ali, as quais dependem da voltagem, ENa e Ek são os potenciais gerados pelas 

diferenças de concentração na membrana do Sódio e Potássio. No experimento, eles 

notaram que uma corrente passando pela membrana poderia ser uma soma de três 

correntes: a corrente de Sódio, INa, corrente de Potássio, Ik, e uma corrente de 

vazamento, Ivaz, que consiste na soma dos erros nos eletrodos que faziam as medidas no 
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experimento e das correntes de íons de menor relevância. Por ser uma corrente, Ivaz, 

surgem um Gvaz e um Evaz, que podem ser obtidos experimentalmente. 

Com seu trabalho, Hodgkin e Huxley conseguiram obter como as condutâncias 

se comportavam em função da voltagem. Abaixo estão as funções de gk e gNa, as 

condutâncias do Potássio e do Sódio, respectivamente.  

 

Equação 1         

=
𝛼𝑖(𝑉)

 𝛼𝑖(𝑉)+𝛽𝑖(𝑉) 
 Equação 3 

   

i = n, m e h 

Onde �̅�k e �̅�Na são as condutâncias máximas para cada um dos canais de íons, n é 

a função de ativação do Potássio, enquanto m é a função de ativação do Sódio e h a 

função de inativação do Sódio (são os portões que cada canal iônico possui). Estas 

funções estão ligadas, morfologicamente, a fração dos diâmetros totais dos portões que 

ficam abertos para uma voltagem V, podendo ser interpretadas como a probabilidade 

dos íons encontrarem o portão ativo. é a taxa de transição do portão i passar do estado 

inativo para ativo e βi(V) é a taxa de variação do portão passar do estado ativo pra 

inativo, sendo ativo quando permite a passagem dos íons e inativo quando não permite. 

A variação das funções de ativação e inativação do canal iônico n, m e h, ou 

seja, as funções que mostram como os portões de ativação e inativação variam com o 

decorrer do tempo dependendo da voltagem, estão descritas abaixo: 

                                                 

Equação 4 

           

          Equação 5 

 

          Equação 6 

             

Equação 2 

i(V, t)
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 As equações possuem uma parte negativa, com o β, n, m e h, e uma parte 

positiva, contendo α, (1-n), (1-m) e (1-h). Como n, m e h significam a probabilidade do 

canal iônico estar ativo, (1-n), (1-m) e (1-h) representam as probabilidades do canal 

estar inativo, ou seja, probabilidade do íon não conseguir passar por ele. Essas equações 

nos dizem que quanto maior for o produto de α com ((1-n), (1-m) e (1-n)) maior vai ser  

𝑑𝒏

𝑑𝑡
, 
𝑑𝒎

𝑑𝑡
 e 

𝑑𝒉

𝑑𝑡
, assim, mais rápido os valores de n, m e h crescem, porque esse produto 

tem sinal positivo, e quanto maior for o produto entre β e n, m e h menor será o 

crescimento de n, m e h, pois esse produto tem sinal negativo, de modo que se o 

produto positivo for maior que o negativo o valor de n, m e h cresce, ou seja, as 

probabilidades dos portões estarem ativos irão aumentar, se os produtos forem iguais os 

valores de n, m e h são constantes e se o produto negativo for maior que o produto 

positivo os valores de n, m e h irão diminuir, as probabilidades dos portões estarem 

ativos irão diminuir. 

Tendo conhecimento do funcionamento do neurônio agora será mostrado os 

princípios da metodologia Dinâmica de Sistemas. 

 

3. MODELAGEM EM DINÂMICA DE SISTEMAS 

 A modelagem em ciências permite simular novos modelos sobre fenômenos 

naturais e melhorar a compreensão da dinâmica desses fenômenos. Os modelos nos 

fornecem informações sobre os elementos que influenciam um determinado fenômeno, 

sobre as relações entre esses elementos e sobre as propriedades que emergem dessas 

relações. Os métodos para criação e estudo de modelos geralmente são muito 

complicados e tem como pré-requisito uma longa lista de conhecimentos matemáticos. 

Mas será que existem métodos que possibilitam criar modelagens sofisticadas sem 

necessitar dessa bagagem matemática? A resposta é sim, existem diversas metodologias, 

e uma delas é a Dinâmica de Sistemas. Utilizaremos essa metodologia no projeto para 

descrever o axônio do neurônio.   
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3.1 – Como surgiu a Dinâmica de Sistemas?   

 A técnica de modelagem Dinâmica de Sistemas foi criada pelo engenheiro 

eletricista Jay Forrester na década de 50, mas apesar disso só ganhou força nos anos 90. 

Professor na Sloan School of Management do MIT. A partir do livro Industrial 

Dynamics publicado em 1961, a Dinâmica de Sistemas começou a ser divulgada, e este 

livro mostra as bases das Dinâmica de Sistemas aplicadas a indústrias. Após isso 

Forrester resolveu divulgar a aplicação dessa metodologia para explicar os principais 

elementos que influenciam a dinâmica em uma cidade e a partir disso surgiu o livro 

“Urban Dynamics”. Em um jantar com pessoas muito ricas e influentes no mundo, 

como já era de costume, um dos temas versados era sobre hipóteses dos rumos pela qual 

o Planeta teria. Forrester foi questionado sobre se sua metodologia serviria para prever 

este rumo. Ele respondeu afirmativamente e então, após um tempo, ele lança seu 

próximo livro, que ganhou grande destaque entre suas obras, que é a “World 

Dynamics”, descrevendo a dinâmica mundial. 

 

3.2 – Estrutura da Dinâmica de Sistemas 

É notória a aplicação dessa metodologia em diversas áreas, mas quais os 

elementos e ferramentas que são utilizadas nessas modelagens? Os elementos básicos 

para a modelagem em Dinâmica de Sistemas são os estoques, fluxos e variáveis. 

 

 3.2.1 - Estoque   

Os estoques são armazenadores de informações, qualquer tipo de informação, 

como por exemplo, a posição de uma partícula, o número de pessoa, a temperatura de 

um corpo e etc. São apenas quantidades, mas essa quantidade é influenciada pelos 

fluxos, é como se fosse uma caixa de água, que possui torneiras, que são os fluxos, 

esses fluxos podem estar entrando no estoque, uma torneira jorrando sobre a caixa 

d’água aumentando a quantidade de água, ou um saindo dos estoques, torneira ligada a 

caixa d’água que reduz o nível de água. 
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A Figura 3.1 mostra essa ideia de um estoque como caixa d’água e os estoques 

como torneiras. 

 

 

Figura 3.1- Estoque e um fluxo de entrada e um de saída. 

 

3.2.2 - Fluxos 

Os fluxos, como mencionados anteriormente, consistem na variação da 

informação do estoque com relação ao tempo. Por exemplo, o fluxo do deslocamento é 

a velocidade, pois consiste na variação do deslocamento pela variação do tempo, o fluxo 

de carga elétrica é dado pela corrente elétrica, pois a corrente elétrica é a variação da 

carga pela variação do tempo, o fluxo do volume de água é a vazão, o fluxo de 

velocidade é a aceleração, o fluxo de energia é a potência e etc. 

Os modelos em dinâmica de sistemas são organizados utilizando figuras, 

montando um mapa visual. As figuras que representam os estoques são retângulos e os 

fluxos são representados por setas que entram ou saem do estoque.  

 A Figura 3.2  mostra como seria a caixa d’água já apresentada. O estoque é a 

água presente na caixa d’água e os fluxos são as correntes de água que passam pelas 

torneiras. 
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Figura 3.2. – Caixa d’água com duas torneiras representada em Dinâmica de 

Sistemas. 

 

3.2.3 - Variáveis 

As variáveis são parâmetros que serão utilizados no modelo, o que inclui 

variáveis no tempo, ou mesmo constantes ou funções que dependem de diversos 

parâmetros. 

 

 3.3 – Programas para simular as Dinâmica de Sistemas 

Os modelos em Dinâmicas de Sistemas geralmente são feitos em programas 

computacionais. Além de serem programas de fácil utilização, existem vários 

disponibilizados de forma gratuita e até mesmo online. Alguns exemplos de programas 

são: Insight Maker, Evolution, Stella, Vensim, AnyLogic, etc. Dentre esses utilizaremos 

o Insight Maker  

O Insight Maker é um site gratuito (www.insightmaker.com) que disponibiliza 

as ferramentas de modelagem em Dinâmica de Sistemas e Simulação Baseada em 

Agentes. O programa dispõe de todas as ferramentas necessárias para as modelagens e 

ainda permite salvar todos os modelos já feitos. O interessante é que as simulações 

permanecem on-line e disponíveis, o que permite aos interessados estudarem outros 

projetos que estejam sendo feitos. Devido a sua facilidade de manuseio e acesso foi o 

programa escolhido para fazer a modelagem do axônio de Hodgkin e Huxley. 

 

3.4 – Exemplo 

Será apresentado um exemplo para melhor demonstração da capacidade de 

simplificar a construção de modelos do método Dinâmica de Sistemas. 

http://www.insightmaker.com/
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3.4.1 -  Oscilador Harmônico 

O oscilador harmônico é um dos modelos mais importantes na física, pois vários 

fenômenos podem ser aproximados à um oscilador harmônico, como vários sistemas 

quânticos, pois podemos sempre aproximar qualquer potencial próximo ao ponto de 

equilíbrio pelo potencial do oscilador harmônico. Aqui vamos construir o sistema em 

dinâmica de sistemas que reproduz o oscilador harmônico, iremos utilizar um sistema 

massa mola para a dedução deste modelo. 

Vamos considerar um sistema composto por um bloco de massa m preso a uma 

mola com constante elástica k, presa a um suporte fixo, sobre uma superfície sem atrito 

e inicialmente no seu ponto de equilíbrio, desprezaremos qualquer amortecimento neste 

modelo. Sabemos que se alterarmos a posição do bloco, retirando-o do ponto de 

equilíbrio, será gerada uma força que tenderá ao ponto de equilíbrio, com o sentido 

contrário ao da posição, chamada força restauradora. 

Analisando este modelo vemos dois pontos importantes: pelo fato da posição ser 

uma variável pode assumir valores diferentes com o decorrer do tempo, mas ela não é a 

variação de nenhum outro parâmetro em relação ao tempo e não está modificando 

nenhum outro parâmetro, como um fluxo faz, é simplesmente uma informação que se 

modifica com o decorrer do tempo mediante outros fatores, caracterizando um estoque. 

Outro ponto é que se notarmos o único agente que irá modificar a posição do bloco é a 

força restauradora que, por sua vez, a única variável que depende da própria posição.  

Tendo essas considerações em mente, podemos começar a montar o modelo em 

dinâmica de sistemas. 

Primeiramente, como já vimos que a variável posição se comporta como um 

estoque, pois é uma informação que pode ser acrescentada ou retirada pelos seus fluxos 

(velocidade), então na plataforma de criação de insights do Insight Maker clicaremos 

em “Add Primitive”, no canto superior esquerdo, e dentre as opções que aparecerão 

escolheremos “Add Stock”, colocaremos o nome desse estoque de “Posição”, como 

mostra a Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Criando o estoque posição 

Apesar de o fator que causa a movimentação do bloco ser a força restauradora, 

ela não muda diretamente a posição, quem causa a mudança na posição é o fluxo que 

entra ou sai desta posição, e este fluxo, quem varia essa posição com o decorrer do 

tempo, é a velocidade, que como já sabemos é a variação da posição em relação ao 

tempo. Para criarmos o fluxo velocidade basta colocar o mouse sobre o estoque 

“Posição”, ao fazer isso aparecerá um pequeno círculo com uma seta no centro do 

estoque, basta clicar neste círculo e arrastar pra fora do estoque que será criado um 

fluxo, após isso clicaremos em uma opção acima que tem a figura de duas setas em 

sentidos contrários , assim faremos com que o fluxo que entra no estoque seja 

considerado positivo, velocidade positiva, e então clicaremos na seta e aparecerá uma 

tabela com descrições do fluxo no canto direito e clicaremos na opção “Only Positives 

Rates” depois na opção “No”, isso nos permitirá ter tanto velocidades positivas quanto 

negativas, fluxos entrando e saindo do estoque. 

  Figura 3.4 – Criando o fluxo velocidade 
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Os fluxos são responsáveis por acrescentar ou retirar informação de um estoque, 

porém, na maioria das vezes os fluxos devem vir acompanhados por seus respectivos 

estoques ou variáveis que neles influenciem. No caso da velocidade será criado um 

estoque “Velocidade”, que será a informação que irá acrescentada ao estoque “Posição” 

pelo fluxo. Após criar o estoque “Velocidade” deve-se clicar na opção “Links” e 

arrastar a seta do estoque ao fluxo “Velocidade”, como mostra a Figura 3.4. Quando é 

colocado o mouse sobre o fluxo, irá aparecer um pequeno círculo com um sinal de igual 

em uma das suas extremidades, clicando nele, aparecerá uma planilha que será utilizada 

para definirmos o comportamento do fluxo, apresentada na Figura 3.5, nesta planilha 

tem uma região delimitada por um quadrado branco, onde é definida a equação que 

determina o comportamento do fluxo e no canto direito uma lista de opções que podem 

ser usadas para esta definição, dentre elas está a opção do estoque “Velocidade”, ao 

clicarmos nela irá aparecer “Velocidade” entre colchetes na área branca, para finalizar a 

definição do fluxo “Velocidade” é só clicar em “Apply”, assim definimos que o fluxo 

de posição depende somente de como a velocidade se comporta. 

  

 

Figura 3.5 – Criando estoque Velocidade e fazendo um link com o fluxo Velocidade 
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Figura 3.6 – Definindo o fluxo Velocidade 

 

 Como existem forças envolvidas neste sistema existe aceleração e como a 

aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, então o fluxo que 

influenciará no estoque “Velocidade” será o fluxo “aceleração”, então esse fluxo 

“aceleração” será ceiado, seguindo os mesmos procedimentos que foram usados na 

criação do fluxo “Velocidade”. Levando em consideração a segunda lei de Newton, a 

força resultante sobre o bloco é a massa do bloco vezes a aceleração sofrida, ∑�⃗⃗� =

𝑚�⃗⃗� , isolando a aceleração temos que 𝑎 =  
𝑚

∑�⃗� 
, então basta criarmos as variáveis 

“Força-resultante” e “massa”, clicando em “Add Primitive” e na opção “Add Variable”, 

e então fazer links saindo das variáveis criadas e entrando no fluxo “aceleração”, como 

mostra a Figura 3.7, depois disso, sobre o fluxo, será clicado no círculo com sinal de 

igual, e para definir o comportamento da aceleração, basta selecionar a opção “Força-

resultante” no canto direito o sinal de dividir e depois a opção “massa” e então “Apply” 

, como mostra a Figura 3.8.  
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Figura 3.7 – Criando o fluxo aceleração, as variáveis massa e Força resultante e 

fazendo um link com a aceleração 

 

Figura 3.8 – Definindo o fluxo aceleração 

Por ser desprezado o atrito, a força resultante sobre o bloco é igual a força 

restauradora, para criar a força restauradora basta adicionar duas variáveis, “Força-

restauradora” e “k”, para a constante elástica da mola, e criar links que saem do estoque 

“Posição” e do “k” e entram em “Força –restauradora”, como mostra a Figura 3.9, após 

isso é só definir que “Força restauradora” é menos “k” vezes “Posição”, como mostra a 

Figura 3.10. 
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Figura 3.9 – Criando as variáveis k e Força restauradora e criando os links 

saindo do k e da posição entrando na Força restauradora e da Força restauradora 

para a Força resultante  

 

 

Figura 3.10 – Definindo a variável Força restauradora e a variável Força 

resultante 

 

E então, para terminar o modelo, será feito o mesmo procedimento em três 

elementos, “Posição”, “k” e “massa”, clicaremos sobre elemento, aparecerá as 

descrições daquele parâmetro a direita, então será selecionada a opção “Show Value 

Slider” será selecionada a  opção “Yes”, isso nos dará a opção de modificar o valor 

desses parâmetros apenas arrastando o círculo por uma barra de rolagem, então nós 
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definiremos os valores máximos e mínimos em “Slider Max” e Slider Min”, nesta 

simulação foi colocado os valores máximos e mínimos da “Posição”, “k” e “massa” 

como sendo, 20 e 0, 0 e 1, e 10 e 0, respectivamente, assim conseguimos ter controle 

completo do sistema. 

Agora está tudo pronto, o modelo do oscilador harmônico foi criado sem usar 

nenhuma equação diferencial, neste momento o que resta é escolher os valores dos 

parâmetros nos sliders, clicar na opção “Simulate” e observar como o sistema irá se 

comportar. 

 

 

 

Figura 3.11 – Gráfico mostrando as variáveis posição, aceleração e velocidade do 

bloco. O modelo está disponível em: https://insightmaker.com/insight/32169/Simula-

o-sistema-massa-mola#.  

  

 Agora que já foram vistos os conceitos e parâmetros envolvidos no modelo de 

Hodgkin e Huxley e como são utilizadas as ferramentas usadas na construção de 

https://insightmaker.com/insight/32169/Simula-o-sistema-massa-mola
https://insightmaker.com/insight/32169/Simula-o-sistema-massa-mola
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modelos em Dinâmica de Sistemas é possível iniciar a modelagem do axônio de 

Hodgkin e Huxley em Dinâmica de Sistemas.  

 

4. A APLICAÇÃO DA DINÂMICA DE SISTEMAS AO MODELO DE 

HODGKIN-HUXLEY 

 

 Aqui iniciaremos a construção do modelo em Dinâmica de Sistemas ao modelo 

de Hodgkin-Huxley, serão utilizados os elementos já conhecidos até aqui. Após isso 

será analisado qual o comportamento das variáveis e feita uma interpretação de seus 

gráficos. 

O modelo em Dinâmica de Sistemas será feito utilizando as equações obtidas ao 

aplicarmos as leis de Kirchhoff no circuito proposto por Hodgkin e Huxley, que 

representa o axônio, apresentado na Figura 2.3. 

A segunda lei de Kirchhoff, mais conhecida como lei das malhas, é um dos 

procedimentos para resolver circuitos simples que se baseia na conservação de energia e 

da carga. Uma malha corresponde a qualquer circuito fechado com os componentes que 

estão presentes neste circuito como resistores, baterias, capacitores e etc, que estão 

associados a uma queda ou aumento de potencial, levando isso em consideração, a lei 

das malhas diz que a soma de todas as quedas e aumentos de potencial quando se 

percorre um circuito fechado, que é uma malha, é igual a zero. Nada mais justo, pois se 

sair de um ponto, percorrer o circuito e quando voltar nesse mesmo ponto a diferença de 

potencial não for zero, implica que existe algum erro, porque o potencial final é igual ao 

inicial. 

Nos circuitos simples, como o que será usado aqui, primeiramente basta definir 

qual malha será analisada, decidir a trajetória que será seguida, percorrer o circuito e 

somar as diferenças de potencial encontradas ao percorrer a malha e, por fim, igualar a 

zero. Para definir o sinal do potencial gerado por uma resistência ou alguma 

fonte/bateria devem-se seguir as seguintes regras: 

 Atribuir os sentidos das correntes que passam no circuito, tomar uma malha e 

determinar o sentido da trajetória. Então quando encontrar uma condutância, 
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observar qual o sentido que está a corrente, se o sentido da corrente for o mesmo 

que o da trajetória, então o potencial V=Ri é negativo, caso contrário, é positivo. 

 Para fontes ou baterias o sinal do potencial, coincidentemente, é o mesmo do 

polo que a trajetória passa em segundo. 

A partir desse conhecimento, serão obtidas as equações do circuito proposto por 

Hodgkin e Huxley que darão as relações entre os parâmetros para montar o modelo em 

Dinâmica de Sistemas. As equações que serão usadas são referentes às malhas 

apresentadas abaixo na Figura 4.1, por conveniência, será definido que o sentido das 

trajetórias nas malhas será o sentido horário. 

 

Figura 4.1 – A figura mostra qual das malhas serão utilizadas para obter a 

equações pela segunda lei de Kirchhoff e o sentido da trajetória que será 

percorrida na malha. 

 

Utilizando a lei de Kirchhoff sobre estas malhas foram obtidas as equações abaixo, 

ao invés de I, será usado  
𝑑𝑄

𝑑𝑡
  para representar as correntes. 

−
1

𝐺𝑘

𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑘 + 𝐸𝑛𝑎 +

1

𝐺𝑛𝑎

𝑑𝑄𝑛𝑎

𝑑𝑡
= 0            Equação 7 

    

                 −
1

𝐺𝑛𝑎

𝑑𝑄𝑛𝑎

𝑑𝑡
− 𝐸𝑛𝑎 − 𝐸𝑣𝑎𝑧 +

1

𝐺𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑄𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑡
= 0    Equação 8 

 

−
1

𝐺𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑄𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑡
+ 𝐸𝑣𝑎𝑧 +

𝑄

𝐶
= 0                  Equação 9 

 Após obter as equações é necessário isolar as correntes de Sódio, Potássio e de 

vazamentos para encontrar as equações que serão usadas para defini-las quando 

criarmos seus parâmetros em Dinâmica de Sistemas. 
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𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑡
= 𝐺𝑘 (𝐸𝑘 + 𝐸𝑛𝑎 +

1

𝐺𝑛𝑎

𝑑𝑄𝑛𝑎

𝑑𝑡
)  Equação 10 

  

     
𝑑𝑄𝑛𝑎

𝑑𝑡
= 𝐺𝑛𝑎 (−𝐸𝑛𝑎 − 𝐸𝑣𝑎𝑧 +

1

𝐺𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑄𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑡
) Equação 11 

 

𝑑𝑄𝑣𝑎𝑧

𝑑𝑡
= 𝐺𝑣𝑎𝑧 (𝐸𝑣𝑎𝑧 +

𝑄

𝐶
)   Equação 12 

 

Para o circuito proposto temos que a parte voltada para o interior do capacitor 

que constitui a membrana é positiva e a parte voltada para o exterior é negativa, por isso 

o valor da contribuição de voltagem devido a capacitância é positiva.  

Sabendo que as equações das correntes obtidas por Kirchhoff dependem das 

condutâncias, elas serão definidas primeiramente e então associadas a cada parâmetro 

que dependa delas. 

 Inicialmente será criada uma variável contendo a informação da voltagem que 

perturbará o axônio. Os próximos parâmetros criados serão os α’s e β’s, que são, 

respectivamente, as taxas de ativação e inativação para todos os portões. E como estes 

parâmetros dependem unicamente da voltagem, um link será criado ligando voltagem a 

cada uma das taxas, como mostra a Figura 4.2. As equações que mostram como as taxas 

dependem da voltagem estão descritas abaixo. Fonte: ROQUE (2004, P. 14). 

 

        Equação 13   Equação 14 

 

     Equação 15          Equação 16 
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     Equação 17        Equação 18 

 

 

 

Figura 4.2 - A variável da voltagem ligada as taxas de ativação e inativação de 

cada portão. 

 

 As variáveis que dependem do α e β, são a variação da probabilidade do portão 

estar ativo e a probabilidade dele estar ativo, as Equações 3, 4, 5 e 6 mostram essa 

dependência. Sabendo disso, serão adicionados os estoque para os parâmetros n, m e h, 

e em cada dos estoques um fluxo será criado, 
𝑑𝒏

𝑑𝑡
, 
𝑑𝒎

𝑑𝑡
 e 

𝑑𝒉

𝑑𝑡
, serão feitos os links entre 

os α’s e β’s e os novos parâmetros, como mostrado na Figura 4.3, após isso, cada um 

deles será definido a partir das Equações 3, 4, 5 e 6,. 
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Figura 4.3 – Relação entre a voltagem, as taxas de ativação e inativação e cada 

portão incluindo a taxa de variação desse portão, ou seja, a variação da 

probabilidade dos portões estarem ativos. 

 

Porém se colocarmos uma voltagem qualquer em V e plotarmos os gráficos de 

n, m e h, veremos que seus valores serão constantes, como mostra a Figura 4.4, este 

comportamento está correto, pois suas equações dirão qual a probabilidade dele estar 

ativo para aquela voltagem. Entretanto, somente saber qual os valores para cada 

voltagem não nos ajuda no modelo, pois é importante saber o que acontece quando 

essas probabilidades variam, então o que é preciso é definir qual será o ponto de partida 

dessas probabilidades, qual seu valor no repouso, e trocar as funções que estão em n, m 

e h pelos números obtidos, fazendo isso será obtido o comportamento dessas variáveis 

quando uma voltagem diferente do repouso é aplicada. Para isso basta colocar o 

potencial de repouso do axônio na variável V, aproximadamente -70 mV, quando for 

plotado o gráfico das variáveis n, m e h, mostrado na Figura 4.4, aparecerá quais os são 

seus valores para o repouso, então basta substituir as equações que estavam nestes 

parâmetros pelos valores obtidos. 



25 

  

 

Figura 4.4 – Valores de m, n e h para o potencial de repouso da membrana, 

aproximadamente 70 mV. 

 

Os valores obtidos foram: n = 0,32, m = 0,052 e h = 0,60. Serão criadas agora as 

condutâncias máximas do Potássio e do Sódio, �̅�k e �̅�Na, nas formas de variáveis, elas 

foram calculadas experimentalmente e são 36 mS/cm² e 120 mS/cm² respectivamente. 

 

 

Figura 4.5 – Inclusão da condutância máxima do Sódio e Potassio, assim, 

conseguindo todos os parametros necessarios para determinar as condutâncias 

destes íons. 
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  Agora todos os parâmetros para determinar as condutâncias gk e gNa estão 

definidos. Serão criadas as variáveis para cada uma delas e faremos os links necessários, 

para o gk serão criados links entre ele e as variáveis n e g-k e para o gNa, com o m, h e o 

g-na, como mostra a Figura 4.6, após isso cada uma das condutâncias será definida a 

partir das Equações 1 e 2. 

Figura 4.6 – Definindo as condutâncias do Sódio e do Potássio. 

 

Agora será definida a condutância de vazamento, que é uma constante obtida 

experimentalmente igual a 0,3 mS/cm². Após criar as condutâncias serão definidas as 

variáveis que representam os potenciais gerados pelos íons de Sódio, Potássio e de 

vazamento, que é igual à 115mV, -12mV e 10,163mV, respectivamente.  

Figura 4.7 – Inclusão da condutância de vazamento e dos potenciais gerados pelos 

íons de Potássio, Sódio e de vazamento. 
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. Antes de definir as correntes dos íons e de vazamento, é possível ver nas 

Equações 10, 11 e 12 que a corrente de vazamento depende da capacitância da 

membrana e da carga armazenada na membrana, o valor da capacitância obtido 

experimentalmente é Cm = 1µF/cm², e a carga armazenada pode ser calculada pela 

formula da capacitância, que reorganizada para calcular a carga fica, Q = C.V, então 

foram criadas duas variáveis, uma para a capacitância e outra para a carga armazenada 

na membrana. 

 

Figura 4.8 – Definindo a capacitância da membrana do axônio e fazendo os links 

entre a voltagem e a capacitância com a carga armazenada pela membrana para 

definir sua equação. 

 

Tendo agora todos os parâmetros necessários é possível usar as equações obtidas 

por Kirchhoff. Como já foi visto, as Equações 10, 11 e 12 têm o objetivo de determinar 

os valores das correntes, de Sódio, Potássio e de vazamento, e que no lugar de “I” para 

representar a corrente foi usado, o fluxo de cargas do íon. Então para criar cada uma das 

correntes será necessário criar um estoque com a informação do número de cargas de 

cada íon, Qk, QNa e Qvaz, e depois criar para cada “Q” um fluxo, que são as correntes 

para cada íon. 
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Adicionando os estoques, criando os fluxos, fazendo os links necessários e 

definindo cada um deles através das equações obtidas pelo circuito, o modelo para a 

membrana do axônio em Dinâmica de Sistemas fica da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 4.9 – Modelo do circuito proposto por Hodgkin e Huxley em Dinâmica de 

Sistemas. 

 

 Como foi visto na sessão 2, devido a essas correntes a concentração de cargas, 

concentração de íons, varia com o decorrer do tempo e isso acarreta variação na 

voltagem da membrana, gerando uma variação de potencial que se propaga pelo axônio 

chamado do impulso nervoso. Para obter o comportamento desse potencial deverão ser 

feitas algumas considerações. 

 Um nó em um circuito é um ponto que conecta no mínimo três componentes. 

Observando o circuito que está sendo trabalhado é possível ver que existe o fio 

horizontal na parte de cima do circuito, sem nenhum componente e está conectado a 

quatro fios verticais conectados cada um a um componente, o capacitor, a condutância 

de vazamento, a condutância de Sódio e a condutância do Potássio, todo esse fio acima 

desses componentes pode ser considerado um nó. Uma das propriedades de um nó é que 

ele não pode armazenar nenhuma carga ou permite o vazamento destas, sendo assim a 
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soma de todas as correntes que passam por aquele nó é igual a zero, esta é a primeira 

lei de Kirchhoff ou lei das correntes. Temos que as correntes que entram ou saem 

desse nó são: A corrente de Sódio, a corrente de potássio, a corrente de vazamento, 

saem do nó e a corrente capacitiva, entra no nó. Essa corrente capacitiva é gerada para 

carregar o capacitor que representa a membrana. A Equação 19 mostra a lei das 

correntes para o nó descrito acima, onde C 
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡
  representa a corrente capacitiva, 

levando em consideração as informações vistas aqui a equação fica da seguinte forma: 

 

 INa + Ik + Ivaz - C 
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡
 = 0 Equação 19 

 E então serão definidas as correntes INa, Ik e Ivaz pela equação I = gV, onde g é a 

condutância e V o potencial aplicado onde a corrente está passando, as condutâncias já 

foram obtidas, porém os potenciais serão calculados pela expressão V = Vm - Eíon, onde 

Vm é o potencial entre um ponto no interior do circuito e outro no exterior, Eíon são os 

potenciais de repouso de cada íon sobre sua respectiva corrente. As correntes para cada 

íon estão mostradas abaixo: 

     INa = gNa(Vm – ENa)  Equação 20 

    Ik = gk(Vm – Ek)  Equação 21 

Ivaz = gvaz(Vm – Evaz)   Equação 22 

 

Substituindo as igualdades acima na Equação 19: 

gNa(Vm – ENa) + gk(Vm – Ek) + gvaz(Vm – Evaz) - C 
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡
 = 0 

Equação 23 

Considerando C
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑡
 = 0, pois sua intensidade é desprezível para nosso modelo, 

então temos que: 

 gNa(Vm – ENa) + gk(Vm – Ek) + gvaz(Vm – Evaz) = 0 

Equação 24 
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 Isolando o potencial Vm é obtido o potencial entre um ponto do lado externo e 

outro do lado interno do circuito, gerado pelas correntes, que mostrará o comportamento 

do impulso nervoso com o decorrer do tempo. Fazendo isso é obtida a seguinte 

expressão:  

 

Vm  =  
𝑔𝑁𝑎 𝐸𝑁𝑎 + 𝑔𝑘 𝐸𝑘 + 𝑔𝑣𝑎𝑧 𝐸𝑣𝑎𝑧

gNa + gk + gvaz
        

Equação 25 
 

 Para melhor visualização do gráfico, a Equação 25 será multiplicada por 103, 

fazendo com que o eixo que representa a voltagem fique em mV. Adicionando mais este 

parâmetro ao modelo e fazendo os links necessários a forma final do modelo para o 

axônio em Dinâmica de Sistemas é:  

 

Figura 4.10 - Forma final do modelo para o axônio em Dinâmica de Sistemas 
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Com o modelo pronto, serão mostrados agora os comportamentos de alguns 

parâmetros e feita a interpretação para cada gráfico. O modelo está disponível em: 

https://insightmaker.com/insight/60245/Hodgkin-Huxley.  

 

5. ANÁLISE DO MODELO 

 

 Esta sessão está reservada para serem feitas as análises dos gráficos e liga-las a 

uma interpretação morfológica do neurônio. Para aproximar ainda mais nosso modelo 

da realidade irá ser feito uma função que descreverá a voltagem que despolariza o 

neurônio, V, esta função será uma função degrau, será construída de modo que antes de 

10 ms a voltagem seja nula, entre 10 e 30 ms seja igual a 50 mV e depois de 30 ms a 

voltagem volta a ser nula, isto ficará no seguinte formato: 

 

 

Figura 5.1 – Gráfico da variável “V” em função do tempo 

 

Os primeiros parâmetros a serem analisados serão os estoques n, m, e h, que 

como vimos anteriormente estas variáveis representam a probabilidade de um 

determinado portão do canal iônico estar ativo, a variação da probabilidade está 

intimamente ligada a qual o comportamento do diâmetro do portão, aumentando ou 

diminuindo, dependendo da voltagem que é submetido, abaixo está o gráfico que mostra 

o comportamento de n, m e h submetidos ao pico de voltagem “V” com o decorrer do 

tempo. 

 

 

https://insightmaker.com/insight/60245/Hodgkin-Huxley
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Figura 5.2 – O gráfico acima mostra o comportamento de n, probabilidade do 

portão do canal iônico do Potássio estar ativo, chamado portão de ativação, m, 

probabilidade de um dos portões do canal iônico do Sódio, o de ativação, estar 

ativo e h, probabilidade do portão de inativação do canal iônico do Sódio estar 

ativo. 

 

Os parâmetros m e h são de portões do Sódio e o n do Potássio. Para uma maior 

compreensão do que está acontecendo é preciso levar em consideração que a 

condutância do Potássio depende de 𝒏𝟒 e que a condutância do Sódio depende de 𝒉𝒎𝟑. 

Observando o gráfico é possível constatar que inicialmente a permeabilidade membrana 

para os dois íons são baixas devido os valores dos parâmetros com potência serem 

baixos, apesar de h ter um valor relevante ele está atrelado ao 𝒎𝟑, que dominante sobre 

h neste momento, isso se dá pelo fato dos portões estarem com o diâmetro muito 

estreito, não permitindo a passagem dos íons. Quando os portões são submetidos a 

voltagem de 50 mV, vemos num primeiro momento que m cresce rapidamente e se 

estabiliza, enquanto n cresce e h diminui ambos lentamente, com isso a condutância, ou 

seja, permeabilidade, para o Sódio cresce muito e rapidamente, por m ainda ser 

dominante sobre h, enquanto n cresce, porém lentamente. Com o tempo m fica estável 

em um valor fixo e h vai diminuindo, fazendo com que depois de um pico máximo a 

condutância do Sódio diminui até chegar a zero, neste período h é dominante sobre m, 
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enquanto isso a condutância do Potássio continua crescendo até o momento em que a 

voltagem se anula, após isso os parâmetros voltam ao estado inicial, consequentemente 

as condutâncias também. É possível também ter um entendimento do que ocorre 

morfologicamente a partir dos comportamentos de n, m, e h, tendo em mente a 

morfologia do canal iônico mostrada na Figura 2.2, lembrando que o canal iônico do 

Potássio tem um portão descrito pelo parâmetro n e o canal iônico do Sódio tem dois 

portões um descrito pelos parâmetros m e h. Quando a membrana é submetida a 

voltagem o portão m aumenta seu diâmetro e depois fica num tamanho fixo, num 

primeiro momento, enquanto o diâmetro do portão descrito por h ainda é relativamente 

grande, a passagem de íons por esse canal é alta, em outras palavras a permeabilidade 

para o Sódio aumenta rapidamente, devido ao portão m, porém o tempo o portão h vai 

diminuindo, estreitando seu diâmetro, com isso gradativamente a permeabilidade para o 

Sódio vai diminuindo chegando próximo à zero, enquanto isso o portão n cresce seu 

diâmetro gradativamente até chegar a um tamanho estacionário, fazendo com que a 

permeabilidade para o Potássio tenha o mesmo comportamento. Quando a voltagem 

para de ser aplicada os portões voltam ao seu diâmetro no repouso. 

Podemos verificar as conclusões obtidas acima sobre as condutâncias 

observando a Figura 5.3 que mostra o comportamento das condutâncias para o Sódio e 

Potássio quando os canais iônicos são submetidos a voltagem V.  

 

Figura 5.3 – Gráfico da condutância do Sódio (amarelo) e da condutância do 

Potássio em relação ao tempo 
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 Como já foi visto anteriormente, inicialmente, quando ocorre a despolarização 

da membrana a condutância do Sódio cresce rapidamente depois tende à zero, enquanto 

a condutância do Potássio cresce gradativamente até chegar em um valor estacionário. 

A partir desse gráfico podemos tirar conclusões acerca do fluxo de cargas pela 

membrana. Com a abertura dos portões do Sódio, como este está em maior 

concentração do lado de fora que de dentro, os íons de Sódio passam para dentro, com 

uma intensidade maior no começo, porém chega um momento em que um dos portões 

vai se fechando e esse fluxo começa a diminuir, tendendo a zero. Já o Potássio tem 

maior concentração no interior do axônio, quando a permeabilidade, a condutância, 

aumenta com a abertura do portão do canal iônico, começa a haver um fluxo de íons de 

Potássio para o lado exterior da membrana, que aumenta em intensidade até chegar a 

uma corrente fixa, após cessar a despolarização os fluxos de cargas voltam a seus 

valores estacionários, como podemos ver a seguir na Figura 5.4 

 

Figura 5.4 – Gráfico que mostra a variação dos fluxos de cargas de Potássio 

(verde) e de Sódio (azul) que passam pela membrana do axônio quando submetida 

a uma perturbação na voltagem 

 

 Como é possível observar, quando ocorre a despolarização há um aumento 

súbito no fluxo de íons de Sódio para o interior do axônio, e como o fluxo de cargas de 
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Potássio para fora ainda é pequeno, haverá um acumulo grande destes dois íons dentro 

do axônio, sabendo que esses íons são positivos o interior vai ficando cada vez mais 

positivo, fazendo com que a diferença de potencial aumente. Depois de um tempo a 

corrente de Potássio para fora do axônio vai crescendo, fazendo assim com que a 

quantidade de cargas dentro do axônio diminui, assim como o potencial. Pelo fato da 

condutância do Sódio aumentar e diminuir em um curto espaço de tempo  e que quando 

se encerra a aplicação da voltagem V sobre o axônio a condutância do Potássio tem um 

comportamento lento, diminui lentamente até seus valores estacionários, como mostra a 

Figura 5.3, a permeabilidade para o Sódio abaixa rapidamente, assim também o fluxo de 

Sódio, e a permeabilidade para o Potássio lentamente, permitindo que mesmo após a 

despolarização exista um fluxo de cargas saindo do axônio, esta diminuição é tão lenta 

que permite que saiam muitos íons fazendo com que o interior do axônio tenha uma 

concentração de cargas menor que quando está no repouso, fazendo com que o potencial 

fique inferior que o potencial de repouso, porém com o tempo a permeabilidade para o 

Potássio volta ao seu valor estacionário e devido a dinâmica dos íons com esse nível de 

permeabilidade para eles o potencial volta a seu valor de repouso. Para melhor 

visualizar esse comportamento, ao invés de utilizar somente uma despolarização por um 

longo período, serão aplicados dois pulsos de 50 mV, por um período de 3 ms, e o 

período entre o fim da primeira despolarização e a última é de 20 ms.  Abaixo está a 

Figura 5.5 que mostra o comportamento do potencial da membrana após sofrer pulsos 

de voltagem, fisiologicamente este é o comportamento de impulsos nervosos no axônio, 

quando este recebe pulsos provindos de comunicações sinápticas. 
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Figura 5.5 – Comportamento dos impulsos nervosos no axônio  

 

 O gráfico do potencial da membrana mostra o comportamento do impulso 

nervoso a partir de um potencial zero, porém sabemos que existe um potencial inicial, o 

potencial de repouso que vale aproximadamente -70 mV, sendo assim, no axônio, o 

potencial parte do -70 mV, chegando a aproximadamente 35 mV e desce até -80 mV 

quando cessa a despolarização. 

Este é o impulso nervoso descrito em um ponto, gerado por um potencial V, que 

é diretamente aplicado ao axônio pela região que une o corpo celular do axônio, o cone 

de implantação. Este impulso é propagado pelo axônio desde a região do cone de 

implantação até os terminais axônio, que irão passar o sinal recebido para outros 

neurônios.  
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CONCLUSÃO 

 

  Apesar do modelo de Hodgkin e Huxley ser relativamente complexo, devido à 

necessidade de um conhecimento biológico relevante e o número de parâmetros e 

equações envolvidos na descrição do axônio, a Dinâmica de Sistemas dispõe de 

ferramentas muito bem esquematizadas de modo que os objetivos foram alcançados 

satisfatoriamente. Além disso com este trabalho podemos ver o quanto este modelo é 

importante para a neurociência, sendo o precursor de uma compreensão mais 

aprofundada do funcionamento dos neurônios. 

 Uma das grandes vantagens de utilizar a Dinâmica de Sistemas é o visual, os 

parâmetros serem representados por formas geométricas e as relações entre esses 

parâmetros poderem ser vistas simplesmente olhando para o modelo ajuda muito na 

elaboração do modelo, torna esse processo mais fluido, e o melhor é poder ao olhar o 

modelo e ter uma visão total dele com todos seus parâmetros e relações existentes. 

Outro proveito na sua utilização é que não necessita de um aprofundamento 

matemático, para construir modelos um conhecimento sobre funções e como manipula-

las, obter constantes, saber um pouco sobre os seus comportamentos  e saber trabalhar 

com dados, já possibilita construir modelos bem elaborados, o que é muito bom para o 

ensino de ciências, alunos, por exemplo, do 9º ano tem uma matemática boa, porém não 

utilizada em todo seu potencial, usando a metodologia Dinâmica de Sistemas é possível 

trabalhar, além do pensamento sistêmico na natureza, o próprio processo de modelagem 

com eles, desenvolvendo um pensamento crítico em relação ao que ele observa e 

vivenciar, pelo menos um pouco, o que é a produção científica e a investigação do 

mundo em que vivemos. 

 A partir das informações obtidas pelo modelo Hodgkin-Huxley como o 

comportamento da permeabilidade de cada íon, o comportamento do impulso nervoso e 

o comportamento do fluxo de cada íon através da membrana do axônio, é possível ver o 

quanto esse trabalho foi revolucionário para sua época, responsável por dar o rumo para 

uma nova área de pesquisa que é a Neurociência Computacional, além abrir o caminho 

para um conhecimento muito mais profundo do sistema nervoso. 

 A modelagem cientifica é o que move a ciência, se não fossem os modelos a 

ciência não existiria, e uma forma de democratizar a construção de modelos 

quantitativos bem elaborados com todas as áreas do conhecimento como biologia, 
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ecologia, botânica, química, física, dentre outras, é a divulgação de metodologias como 

essa, simples, de fácil aprendizagem, mas que trazem ótimos resultados, aumentando 

assim a quantidade e diversidade de ferramentas que possuem o mesmo fim que é a 

construção do conhecimento.  
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