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O SISTEMA NERVOSO 

O SNC recebe, analisa e 
integra informações. É o 
local onde ocorre a 
tomada de decisões e o 
envio de ordens. 

O SNP carrega 
informações dos órgãos 
sensoriais para o sistema 
nervoso central e do 
sistema nervoso central 
para os órgãos efetores 
(músculos e glândulas).   
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SNC - COMPONENTES 
Encéfalo: 

  telencéfalo (cérebro e bulbo olfatório), 

  diencéfalo (tálamo, hipotálamo e corpo pineal), 

  tronco cefálico, que se divide em: 

   mesencéfalo, situado cranialmente;  

   bulbo (mielencéfalo), situado caudalmente; 

   ponte, situada entre ambos. 

  cerebelo.  

Medula espinhal (raque). 

Metencéfalo 

Prosencéfalo 
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SNC – SUBSTÂNCIAS BRANCA E CINZENTA 
No SNC, existem as chamadas substâncias cinzenta 
e branca.  

A substância cinzenta é formada pelos corpos dos 
neurônios e a branca, por seus prolongamentos.  

Com exceção do bulbo e da medula, a substância 
cinzenta ocorre mais externamente e a substância 
branca, mais internamente. 

Encéfalo 

Medula 
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SNC – CRÂNIO E VÉRTEBRAS 
Os órgãos do SNC são protegidos por estruturas esqueléticas e 
por membranas. 

Estruturas esqueléticas: 

  caixa craniana, protegendo o encéfalo;  

  coluna vertebral (vértebras), protegendo a medula 
espinhal.  
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SNC - MENINGES 
Membranas: meninges, situadas sob a proteção 
esquelética:  

  dura-máter (a externa),  

  aracnóide (a do meio), 

  pia-máter (a interna).  

Entre as meninges aracnóide e pia-máter há um espaço 
preenchido pelo líquido cefalorraquidiano (LCR) ou 
líquor. 
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SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
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SISTEMA LÍMBICO 
Consiste na região do córtex ao redor do corpo caloso, 
principalmente o giro cingulado (giro do cíngulo) e o córtex na 
superfície medial do lobo temporal  inclui tálamo, hipotálamo 
(com corpos mamilares), amígdala, hipocampo.  

Todas estas áreas são muito importantes para a emoção e 
reações emocionais. 

O hipocampo também é importante para a memória e o 
aprendizado.  
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MEDULA ESPINHAL 
Encontra-se no canal vertebral e funciona como centro nervoso 
de atos involuntários e, também, como veículo condutor de 
impulsos nervosos. 

Possui dois sistemas de neurônios:  

  sistema descendente: controla funções motoras dos 
músculos, regula funções como pressão e temperatura e 
transporta sinais originados no cérebro até seu destino;  

  sistema ascendente: transporta sinais sensoriais das 
extremidades do corpo até a medula e de lá para o cérebro.   

Os corpos celulares dos neurônios se 
concentram no cerne da medula  
massa cinzenta.  

Os axônios ascendentes e 
descendentes localizam-se na 
substância branca.  

As duas regiões também abrigam 
células da Glia.  
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NERVOS 
NERVO é a reunião de várias fibras 
nervosas, que podem ser formadas de 
axônios ou de dendritos.  

As fibras nervosas,  formadas pelos 
prolongamentos dos neurônios e seus 
envoltórios, organizam-se em feixes.  

Cada fibra nervosa é envolvida por uma 
camada conjuntiva  endoneuro.  

Cada feixe é envolvido por uma bainha 
conjuntiva  perineuro.  

Vários feixes agrupados formam um 
nervo  envolvido por uma bainha de 
tecido conjuntivo  epineuro.   

Em nosso corpo existe um número 
muito grande de nervos  seu conjunto 
forma a rede nervosa. 
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NERVOS RAQUIDIANOS 

Partem da medula espinhal  

31 pares de nervos 
raquidianos ou espinhais 
 relacionam-se com os 

músculos esqueléticos:  

  oito pares de nervos 

cervicais;  

  doze pares de nervos 

torácicos;  

  cinco pares de nervos 
lombares;  

  seis pares de nervos 

sagrados ou sacrais. 
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NERVOS RAQUIDIANOS 
Quando o nervo 
atravessa o forame 
intervertebral divide-se 
em duas raízes: 

  raiz posterior ou 
dorsal  sensitiva;  

  raiz anterior ou 
ventral  motora.  

Essas raízes se unem 
logo após saírem da 
medula  nervos 
raquidianos são todos 
mistos.  

A substância cinzenta 
divide-se em cornos 
dorsais, laterais e 
ventrais. 
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NERVOS RAQUIDIANOS 
Os corpos dos neurônios que formam as fibras sensitivas dos 
nervos sensitivos situam-se próximo à medula, porém fora dela, 
reunindo-se em estruturas especiais chamadas gânglios 
espinhais.  

Os corpos celulares dos neurônios que formam as fibras 
motoras localizam-se na medula.  
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO (SNPA) 
Também chamado SNP visceral 
ou vegetativo. 

Relacionado à regulação dos 
órgãos internos, glândulas e 
vascularização. 

Divisão: 

  SNPA simpático: inclui a 
cadeia de gânglios que se 
estende ao longo da coluna 
vertebral  comunicam-se com 
os nervos espinhais, um com o 
outro, e com um grande número 
de órgãos internos. 

  SNPA parassimpático: a 
maior parte da inervação 
parassimpática das vísceras 
origina-se do nervo vago, que 
emerge do bulbo. A outra fonte 
de fibras parassimpáticas são os 
nervos espinhais sacrais. 
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 1 

Um nervo motor do SNP autônomo contém dois tipos 
de neurônios:  

  pré-ganglionar; 

  pós-ganglionar.  

O corpo celular do neurônio pré-ganglionar fica 
localizado dentro do SNC e seu axônio vai até um 
gânglio, onde o impulso nervoso é transmitido 
sinapticamente ao neurônio pós-ganglionar.  

O corpo celular do neurônio pós-ganglionar fica no 
interior do gânglio nervoso e seu axônio conduz o 
estímulo nervoso até o órgão efetuador, que pode 
ser um músculo liso ou cardíaco. 
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 1 

Fibras pós-ganglionares dos sistemas simpático e 
parassimpático normalmente secretam diferentes 
neurotransmissores: 

  Simpático: adrenalina  neurônios adrenérgicos. 
           

   Glândulas supra-renais (adrenais) 

                   

   Aumento da secreção de adrenalina 

  Parassimpático: acetilcolina  neurônios colinérgicos. 

 

A adrenalina e a acetilcolina têm a capacidade de 
excitar alguns órgãos e inibir outros, de maneira 
antagônica. 
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 2 
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SNPA E JUNÇÕES NEURO-MUSCULARES 

Nas junções neuro-musculares, tanto nos gânglios do sistema 
simpático como nos do parassimpático, ocorrem sinapses 
químicas entre os neurônios pré e pós-ganglionares.  

Nos dois casos, a substância neurotransmissora é a 

acetilcolina.  
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ATOS REFLEXOS 
São respostas automáticas, involuntárias a um estímulo sensorial.  

O estímulo chega ao órgão receptor, é enviado à medula através de neurônios sensitivos 
ou aferentes (chegam pela raiz dorsal).  

Na medula, neurônios associativos recebem a informação e emitem uma ordem de ação 
através dos neurônios motores (saem da medula através da raiz ventral).  

Os neurônios motores ou eferentes chegam ao órgão efetor que realizará uma resposta ao 
estímulo inicial.  

Esse caminho seguido pelo impulso nervoso e que permite a execução de um ato reflexo é 
chamado arco reflexo.  

 


