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Introdução

 Centraliza todas as informações e define respostas a elas;

 Ações podem ser bem simples ou complexas;

 Pode ser comparada à uma rede de comunicação; 

 As informações são captadas por sensores, e transmitidos por pulsos elétricos;

 Sistema Nervoso é dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema 

Nervoso Periférico (SNP);



Tecido Nervoso

 Os neurônios são células especializadas na condução de pulsos elétricos, os

impulsos nervosos.

 Sinapse: são os pontos onde as extremidades de neurônios vizinhos se encontram

e o estímulo passa de um neurônio para o seguinte por meio de mediadores

químicos, os neurotransmissores.

 A estrutura sináptica é formada por: membrana pré-sináptica, fenda sináptica e

membrana pós sináptica.



Tecido Nervoso

 Tipos de neurônios 

 Aferentes (sensitivos);

 Eferentes (motores);

 Interneurônios (associativos);



Sistema Nervoso Central

 É composto pelo encéfalo e pela medula 

espinhal (espinal);

 Tem função de interpretar as informações 

captadas pelos “sensores” do nosso corpo e 

elaborar respostas adequadas a elas;

 Principal responsável pelas ações nervosas;



Sistema Nervoso Central (SNC)

 Encéfalo:

 Forma-se no inicio dos desenvolvimento

a partir da dilatação da parte anterior

do tubo nervoso embrionário;

 Ao longo do desenvolvimento,

diferencia-se em diversas partes:

hemisférios cerebrais, diencéfalo,

mesencéfalo, ponte, cerebelo e bulbo

raquidiano.



Sistema Nervoso Central (SNC)

 Medula Espinal (Espinhal):

 Retransmite ao encéfalo informações colhidas

nas diversas partes do corpo.

 Além de intermediar a comunicação do corpo

com o encéfalo, elabora respostas simples

para certos estímulos.



Sistema Nervoso Periférico (SNP) 

 É constituído por nervos e gânglios nervosos;

 Gânglios nervosos são dilatações presentes

em certos nervos, que contêm corpos

celulares de neurônios, de onde partem

fibras nervosas componentes desses nervos.”

 Nervos são classificados como: cranianos e 

raquidianos;



Sistema Nervoso Periférico (SNP)

 Respostas medulares reflexas:

 São respostas rápidas, elaboradas sem a

interferência do encéfalo;

 Geralmente utilizadas em situações de

emergência. Exemplo: Reflexo patelar;

 Porem a maioria das respostas é mais

complexa, necessitando da participação dos

neurônios sensitivos, motores e associativos;



Sistema Nervoso Periférico (SNP)

 Divisão funcional do SNP:

 SNP Somático – Ações voluntárias

Ex: Contração muscular esquelética.

 SNP Autônomo – Ações involuntárias

Ex: Batimento Cardíaco.



SNP 

 Divisão SNPA Autônomo: 

 Simpático, atividades que 

mobilizam energia;

 Parassimpático, estimula 

atividades mais relaxantes;



Cuidados com a saúde do sistema nervoso

 AVC;

 Cefaleias;

 Demências: 

 Mal de Alzheimer;

 Mal de Parkinson;



Mal de Alzheimer

 Mal de Alzheimer: Um dos problemas pelo Alzheimer é a redução da capacidade

de discernimento, não manifesta a sua vontade, não desenvolve raciocínio

lógico por causa dos lapsos de memória e perde a capacidade de comunicação,

impossibilitando que as pessoas o compreendam.



Mal de Parkinson

 Mal de Parkinson: É caracterizado,

principalmente, por prejudicar a

coordenação motora e provocar tremores

e dificuldades para caminhar e se

movimentar.

 Causado pela falta ou diminuição da

dopamina, responsável pela condução de

impulsos nervosos, prejudicando assim os

movimentos.


