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PREFÁCIO

Se hoje sabemos que o ATP, a famosa moeda energética, é liberado das 
células e aceitamos esse conceito com total tranquilidade, devemos essa desco-
berta a um grande pesquisador chamado Geoffrey Burnstock. Na década de 70, 
quando era quase uma heresia propor um papel extracelular para o ATP, ele foi 
capaz de acreditar nas evidências obtidas em seu laboratório, bem como aquelas 
encontradas na literatura, e, assim, propor a hipótese da neurotransmissão não 
colinérgica e não adrenérgica por ele denominada de transmissão purinérgica 
(Purinergic nerves, Burnstock, G. Pharmacological Reviews 24(3):509-581, 1972). 
A partir dos trabalhos originais de Burnstock, o interesse pela sinalização puri-
nérgica foi ganhando força, e o número de artigos publicados em diferentes sis-
temas e tipos celulares cresceu exponencialmente até os dias de hoje.

Uma breve revisão da literatura nos mostra também que os componentes 
desse sistema foram sendo identificados durante esses últimos 50 anos até que 
o quadro mais completo, porém certamente inacabado, identificou: i) os meca-
nismos de liberação do ATP das células; ii) um número bastante complexo de 
receptores (P1, P2) e seus subtipos; iii) as vias de sinalização intracelulares que 
conectam esses receptores e seus agonistas ao metabolismo intracelular; iv) o sis-
tema altamente eficiente de degradação do ATP constituído por várias classes de 
enzimas; v) os transportadores que possibilitam a via de recuperação das purinas.

A proposta deste livro, organizado pela bela inciativa dos professores An-
dréia Machado Cardoso, Leandro Henrique Manfredi e Sarah Franco Vieira de 
Oliveira Maciel, com a participação de colaboradores, é fazer uma breve revisão 
dessa história científica e apresentar alguns tópicos sobre os mais recentes acha-
dos da sinalização purinérgica em diferentes sistemas em condições fisiológicas 
e patológicas.



Fazendo parte dessa história, poderíamos citar muitos pesquisadores, mas 
três deles – José Marcos Ribeiro, João José Freitas Sarkis (in memoriam) e Pedro 
Muanis Persechini (in memoriam) – merecem destaque especial. Esse destaque se 
dá pela importância de seus trabalhos precursores sobre a sinalização purinérgica 
no Brasil e pela formação de professores e pesquisadores que levaram adiante os 
estudos sobre esse sistema tanto aqui, no Brasil, como no mundo.

Profa. Dra. Ana Maria Oliveira Battastini
Presidente do Clube Brasileiro de Purinas (2018-2021)



APRESENTAÇÃO

O conceito de um sistema de sinalização purinérgica foi proposto pela pri-
meira vez pelo professor Geoffrey Burnstock há mais de 40 anos. Esse sistema 
inclui as respostas celulares aos nucleotídeos, como o ATP, e aos nucleosídeos, 
como a adenosina, os quais agem como mensageiros extracelulares por meio de 
receptores específicos em todos os órgãos e sistemas. Todas as células possuem 
componentes do sistema purinérgico e tem a capacidade de liberar nucleotídeos 
de uma forma controlada. Os mecanismos relacionados à liberação dos nucleo-
tídeos tem sido foco intenso de atividades de pesquisa. Estudos têm investigado 
amplamente a fisiologia, a farmacologia e a bioquímica da sinalização purinérgica. 
Mais recentemente, o foco tem sido a patofisiologia e o potencial terapêutico dos 
componentes do sistema purinérgico, especialmente em relação aos receptores P1 
e P2. É estabelecido, atualmente, que mudanças na sinalização purinérgica estão 
envolvidas na patofisiologia e na terapêutica de muitas doenças, possivelmente, 
além de estarem relacionadas aos efeitos do exercício físico e de moléculas nu-
tracêuticas sobre o organismo.

No Brasil, existem diversos grupos de pesquisa que têm como foco a inves-
tigação da sinalização purinérgica. Contudo, o conhecimento sobre a sinaliza-
ção purinérgica tem sido amplamente difundido em língua inglesa por meio de 
publicações científicas em periódicos internacionais. Em língua portuguesa, os 
estudos sobre o sistema purinérgico vêm sendo publicados, principalmente, em 
dissertações e em teses. Esses dois fatores podem representar uma barreira para 
o acesso a esse conhecimento, fato que se consolidou como a principal motiva-
ção dos organizadores deste livro para produzi-lo.

Dessa forma, o propósito desta obra é poder compilar e difundir em língua 
portuguesa um pouco do conhecimento disponível a respeito do sistema purinér-
gico. Todos os colaboradores do livro são pesquisadores brasileiros que estudam 
alguma situação fisiológica ou patológica envolvendo esse sistema. Destacamos 



que esta produção conta com a colaboração de pesquisadores brasileiros reno-
mados na área, como as professoras Ana Maria Oliveira Battastini e Maria Rosa 
Chitolina Schetinger e o professor Robson Coutinho-Silva.

O livro inicia com três capítulos introdutórios, que contam sobre o funcio-
namento da sinalização purinérgica em condições fisiológicas gerais e sobre a 
história das enzimas e dos receptores purinérgicos. Os dois capítulos subsequentes 
abordam situações fisiológicas, como a modulação do sistema purinérgico pelo 
exercício físico e por moléculas nutracêuticas. Os capítulos seguintes abordam 
a relação da sinalização purinérgica em condições patológicas, incluindo diver-
sos tipos de câncer, doenças endócrinas, como diabetes e disfunções da glându-
la tireoide, doença renal, hipertensão arterial sistêmica, doenças degenerativas, 
como doença de Alzheimer, e doença macular relacionada à idade, doenças pa-
rasitárias e virais, dentre outras.

Dessa forma, este livro foi produzido para trazer aos leitores os últimos 
achados em relação ao envolvimento da sinalização purinérgica em diversas 
condições fisiológicas e patológicas. Espera-se contribuir para a difusão do co-
nhecimento sobre os componentes do sistema purinérgico e sua atuação, bem 
como para a formação de novos pesquisadores que tenham esse tema como foco 
de suas pesquisas.

Andréia Machado Cardoso
Leandro Henrique Manfredi

Sarah Franco Vieira de Oliveira Maciel 
(Organizadores) 
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Datp: desoxiadenosina trifosfato
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HAART: terapia antirretroviral de alta atividade, do 
inglês highly activity antiretroviral therapy
Hba1c: hemoglobina glicosilada
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Hsp70: heat shock protein
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HT: hormônios tireoidianos
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IFN-γ: interferon gama
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Igm: imunoglobulina M
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IL-6: interleucina 6
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Insp3: inositol 1,4,5 trifosfato 
IP3: inositol 1,4,5 trifosfato



IP3R: receptor de inositol trifosfato
IRA: insuficiência renal aguda 
KRAS: oncogene Kirsten Rat Sarcoma
LDH: lactato desidrogenase
LDL: lipoproteínas de baixa densidade
LLA: leucemia linfoblástica aguda
LLC: leucemia linfoide crônica
LMA: leucemia mieloide aguda
LPS: lipopolissacarídeo 
LS: linfonodo sentinela
LT: linfócito T
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MB: membrana de Bruch
MC: melanoma cutâneo
MC1R: receptor de melanocortina 1
MCP-1: proteína quimiotática de monócitos 1
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MES: melanoma extensivo superficial
MIF: fator de inibição de migração de macrófagos
Mir-21: microrna-21
ML: músculo liso
MLA: melanoma lentiginoso acral 
MLM: melanoma lentigo maligno 
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MRS2578: 1,4-di-(feniltioureido) butano 
Mtor: alvo mamífero da rapamicina
Na/K atpase: bomba de sódio-potássio
NAD: nicotinamida adenina dinucleotideo, do inglês 
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NAD+: nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidado
NADP+: nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato
NAT: nucleobase cation symporters
NC: proteína do nucleocapsídeo
NECA: 5’-nucleotidase-etilcarboxamidoadenosina
NF279: antagonista dos receptores P2X1 e P2X7
NFAT: fator nuclear de células T ativadas 
Nfp2x7: receptor P2X7 não funcional
NF-κb: fator de transcrição nuclear kappa B
NIC: neoplasias intraepiteliais
NK: células natural killer 
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NO: óxido nítrico
NOD: camundongos diabéticos não-obesos
NPP: nucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase
NRAS: neuroblastoma RAS viral oncogene homolog
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NSC1: nucleobase cation symporters
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Ntpdase1: ectonucleosídeo trifosfato difosfohidrolase -1
Ntps/ndps: nucleosídeos trifosfatados e difosfatados
O2 •-: ânion radical superóxido 
O2: oxigênio
OH•: radical hidroxila 
OMS: Organização Mundial da Saúde
ON: óxido nítrico 
P1: purinoreceptores tipo 1
P2: purinoreceptores tipo 2
P2X: purinoreceptores ionotrópicos P2
P2X1: purinoreceptores P2X subtipo 1
P2X4: purinoreceptores P2X subtipo 4
P2X4R: receptor P2X4
P2X7: purinoreceptores P2X subtipo 7 
P2X7R: receptor P2X7
P2Y: purinoreceptores metabotrópicos P2
P2Y1: purinoreceptores P2Y subtipo 1
P2Y11: purinoreceptores P2Y subtipo 11
P2Y12: purinoreceptores P2Y subtipo 12
P2Y2: purinoreceptores P2Y subtipo 2 
P2Y6: purinoreceptores P2Y subtipo 6 
PA: pressão arterial
Panx-1: panexina-1
PCR: proteína C-reativa
PD: pressão diastólica
PGI2: prostaciclina
Pgs: prostaglandinas
Pi: fosfato inorgânico 
PI3KCA: fosfatidilinositol 3-quinase
PKA: proteína quinase A
PKC: proteína cinase C
PLC: fosfolipase C 
Pnx1: hemicanais da panexina 1
Prm/M: proteína de membrana
PS: pressão sistólica
Pyk2: tirosina cinase 2
RAGE: receptores para AGE
RB1: retinoblastoma1
RDC: Resolução da Diretoria Colegiada
Rdrp: polimerase de RNA dependente de RNA
RE: receptor de estrogênio
Rho: pequena gtpase pertencente à famílias Ras
RL: radicais livres 
RNA: ácido ribonucleico
RNAm: ácido ribonucleico mensageiro
ROCK: Rho quinase
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ROS: espécies reativas de oxigênio
RP: receptor de progesterona
RS: retículo sarcoplasmático
RT-qpcr: PCR quantitativa em tempo real 
SA: sinoatrial
SMAD2: mães contra decapentaplégico homólogo 2
SMAD4: mães contra decapentaplégico homólogo 4
SNC: sistema nervoso central
SNP: sistema nervoso periférico
SNP: polimorfismo de nucleotídeo único
SOD: superóxido dismutase
SP: sistema purinérgico
SPM: síntese de proteína muscular
STZ: estreptozotocina
T3: triiodotireonina
T4: tiroxina
TERT: telomerase reverse transcriptase
TGF-β: fator de transformação de crescimento beta
TGF-β1: fator de transformação do crescimento beta 1
Th1: linfócitos T auxiliares tipo 1, produtores de 
resposta inflamatória

Th17: linfócitos T auxiliares tipo 17, secretores de 
IL-6 e IL-8
Th2: linfócitos T auxiliares tipo 2, atuante em defesa 
parasitária e alérgica
Tlrs: receptores Toll like
TNF-α: fator de necrose tumoral alfa 
TNM: classificação de tumores malignos
TOTG: teste oral de tolerância à glicose
TP53: gene da proteína tumoral P53
TRAIL: TNF-related apoptosis-inducing ligand
Treg: linfócitos T regulatórios
TRH: hormônio liberador de tireotrofina
TSH: hormônio estimulante da tireoide
Uapa/C: transportadores específicos de ácido úrico 
e xantina
UDP: uridina difosfato 
UMP: uridina monofosfato
UTI: Unidade de Terapia Intensiva 
UTP: trifosfato de uridina 
UV: raios ultravioletas 
UVR: radiação ultravioleta
VEGFR: fator de crescimento endotelial vascular
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