
Sistema Neuro - Hormonal



Controla actividades rápidas (ex: contracção

muscular, secreção de saliva, …)

 Controla a actividade mental (consciência,

memória e pensamento)



SISTEMA NERVOSO

CENTRAL PERIFÉRICO

 Encéfalo

 Medula espinal 

 Fibras nervosas

(nervos cranianos e

nervos raquidianos)

 Gânglios nervosos
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Sistema Nervoso Central

O sistema nervoso central é

constituído pelo encéfalo e pela

espinal medula.

O encéfalo é constituído por:

Cérebro;

Cerebelo;

Bolbo Raquidiano.

Espinal medula

Bolbo 

Raquidiano

Cérebro

Cerebelo

Fig.4 Constituição do S.N.C



Cérebro

 O cérebro é a parte mais volumosa do encéfalo e está dividido

em duas partes, hemisférios cerebrais, cuja parte superior tem

numerosos sulcos que delimitam as circunvoluções cerebrais.

 O córtex cerebral corresponde à parte superior do cérebro. Os

hemisférios cerebrais são divididos por uma fissura

longitudinal, em cuja base se encontra o corpo caloso - que

permite a passagem de informação entre os hemisférios.



 O cérebro é constituído por duas substâncias de tonalidades

diferentes, sendo o córtex cerebral constituído por substância

cinzenta e a parte interna do cérebro por substância branca.

Fig.5 Cérebro



Cerebelo e Bolbo raquidiano

 O cerebelo é uma estrutura oval que está relacionado com o

movimento e equilíbrio do organismo.

 O bolbo raquidiano coordena os movimentos cardíacos e

respiratórios.

Fig.6 Constituição do encéfalo



Espinal Medula

 A espinal medula encontra-se localizada no interior da coluna

vertebral, é um cordão esbranquiçado com cerca de 51cm de

comprimento e é responsável pelos actos involuntários.

Fig.7 Espinal Medula



 Situa-se na 

continuação do bolbo 

raquidiano

Centro da maioria dos 

reflexos.

 Funciona como meio de 

comunicação entre o 

cérebro e os nervos 

raquidianos.

Espinal Medula



NERVOS Partem dos centros nervosos, ramificando-se em

direcção a todas as partes do corpo

 Cranianos - partem do encéfalo e ramificam-se pelas

diferentes partes da cabeça.

 Raquidianos – partem da medula espinal e ramificam-

se pelo organismo.

GÂNGLIOS São pequenos agregados do corpo celular dos

neurónios.





Os neurónios têm como principal função receber, transmitir e responder às

mensagens (impulsos ou influxos nervosos) que lhes chegam.

Estrutura dos Neurónios



Os neurónios, também designados por células nervosas,

são as unidades de estrutura e de função de todos os

organismos do sistema nervoso.

Num neurónio podemos distinguir:

 Dendrites - recebem informação de outros neurónios e

conduzem a informação na direcção do corpo celular.

Neurónios



 Axónio - conduz os impulsos nervosos para fora do corpo

celular.

 Corpo celular - contém o núcleo da célula, sendo uma das suas

principais funções a produção de neurotransmissores, que são

armazenados nas vesículas secretoras nas extremidades dos

axónios.

Fig.2 Histologia de um neurónio



SENSITIVOS Conduzem os impulsos dos receptores (órgãos

dos sentidos) para o SNC.

CONEXÃO Estabelecem a ligação entre os neurónios

sensitivos e motores.

MOTORES Conduzem os impulsos do SNC para os

efectores (músculos).



Impulso nervoso – sinal de carga eléctrica que se desloca ao longo da

superfície do neurónio.



Neurónio

 reage com uma alteração 

eléctrica que percorre a sua 

membrana o impulso ou 

influxo nervoso.



Impulso nervoso

 É como uma corrente eléctrica, que se 

propaga ao longo das fibras nervosas.

 É transmitido a uma velocidade superior a 434 

Km/h.



Impulso nervoso

 Tem início nas dendrites, provocado por um 

estímulo que estas recebem, e prossegue ao 

longo do axónio até à arborização terminal.



Impulso nervoso

 As terminações dos axónios ligam-se às 

dendrites ou aos corpos celulares de outros 

neurónios.



Impulso nervoso / Sinapse

 A região de contacto entre dois neurónios 

chama-se sinapse.

 Existe uma fenda entre os dois neurónios –

fenda sináptica.



Impulso nervoso

 Para que o impulso 

consiga transpor esta 

fenda, a mensagem 

nervosa tem de mudar 

de linguagem.

A mensagem eléctrica transforma-se em 

mensagem química .



Substâncias químicas que transportam o sinal 

do neurónio emissor ao neurónio receptor.

Conhecem-se mais de 30 Neurotransmissores.

Impulso nervoso / Neurotransmissor



Dendrite do 
neurónio 
seguinte 

Neurotransmissores

Arborização 
terminal 

SINAPSES



Fim

Impulso Nervoso _ Sinapse.flv

