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SISTEMA NERVOSO 

O sistema nervoso humano, além de ser o centro de nossas emoções, controla as funções orgânicas do corpo e a 

interação deste com o ambiente, recebendo estímulos, interpretando-os e elaborando respostas a eles. 

O sistema nervoso é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo.  
O sistema nervoso central é a parte que coloca o corpo em contato com o meio externo. Ele é composto por: cérebro, 
cerebelo, medula espinhal, órgãos dos cinco sentidos humanos (visão, olfato, paladar, audição, tato, pressão e 
temperatura). 
O sistema nervoso autônomo é um sistema que controla o meio interno de nosso corpo, ou seja, as funções internas 
do organismo, como por exemplo, a musculatura lisa da parte do estômago, íris dos olhos, etc. 
Ao contrário do que ocorre com o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo não tem um centro de decisão. 
Ele tem tudo distribuído, sendo assim, ele possui um “centro de decisão” relativamente grande. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes do sistema nervoso: 
  
- Encéfalo 
 
- Medula espinal 
 
- Nervos 
 
- Órgãos dos sentidos (orelha, olho, etc). 
  
Funções do sistema nervoso 
  
- Através dos impulsos nervosos, o sistema nervoso regula varias atividades do corpo humano, tais como: controle de 
batimentos cardíacos, dilatação de vasos sanguíneos, estimulo ao sistema urinário e digestório, constrição pulipar, etc. 
 

Células especializadas, denominadas neurônios, são as principais responsáveis pelo recebimento e transporte de 

informações, por meio de alterações elétricas que ocorrem na região da membrana - conhecidas por impulsos 

elétricos. Esses ocorrem, geralmente, da extremidade de um neurônio para a de outro, sendo que o local de junção 

entre estes é chamado sinapse nervosa. 

Na grande parte das sinapses, os citoplasmas apresentam mediadores químicos: os neurotransmissores. Esses 

permitem a ocorrência destes impulsos ao se ligarem a proteínas de membrana da célula seguinte. A adrenalina é 

um exemplo. 

Este sistema possui íntima relação com o sistema endócrino, podendo fornecer a ele, por exemplo, informações 

relativas ao ambiente. Nessa situação, o sistema endócrino, responsável pela produção e secreção de hormônios na 

O que são (definição) 
  
Os neurônios são células nervosas, que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Estas 
células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa as informações e 
estímulos no corpo humano. 
Características e funções dos neurônios 
- Os neurônios possuem três partes principais: dendritos (onde ocorre a recepção das informações, é parte 
receptora do neurônio); corpo celular (responsável pela integração das informações) e axônios(transporta 
o impulso nervoso de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular).  
- Os neurônios possuem as extremidades ramificadas (parte dos dendritos).  
- A transmissão dos impulsos nervosos entre neurônios, ou de um neurônio para outro tipo de célula, ocorre 
através de uma reação físico-química. 
  
Sinapse 
A sinapse é o local de contato (comunicação) entre dois neurônios. A transferência do impulso nervoso nas 
sinapses ocorre graças aos neurotransmissores. Estes são biomoléculas (substâncias químicas), produzidas 
pelos neurônios e armazenados nas vesículas sinápticas (bolsas presentes nas extremidades dos axônios).  
Curiosidades: 
- Um ser humano adulto possui cerca de 85 bilhões de neurônios em seu corpo. 
- O ramo da Biologia que estuda o sistema nervoso é chamado de Neurociência. 
- O ramo da Medicina que estuda os transtornos do sistema nervoso é conhecido como Neurologia. 

 



corrente sanguínea, atua estimulando, ou mesmo inibindo, a ação de determinados órgãos por meio destes 

mensageiros químicos. 

Glândulas exócrinas, como as responsáveis pelo suor ou pela digestão, também exercem papel importante no 

funcionamento do sistema nervoso, inclusive no que se diz respeito à homeostase corpórea. 

 

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

É um distúrbio grave do sistema nervoso. Pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria, que leva à 
isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial seguida de derrame. Os neurónios alimentados 
pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo-se uma lesão neurológica irreversível. A 
percentagem de óbitos entre as pessoas atingidas por AVC é de 20 a 30% e, dos sobreviventes, muitos passam 
a apresentar problemas motores e de fala. 
Algum dos factores que favorecem o AVC são a hipertensão arterial, a elevada taxa de colesterol no sangue, a 
obesidade, o diabetes melito, o uso de pílulas anticoncepcionais e o hábito de fumar. 

Ataques Epilépticos - Epilepsia não é uma doença mas sim um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas 
clínicas. As epilepsias aparecem, na maioria dos casos, antes dos 18 anos de idade e podem ter várias causas, 
tais como anomalias congénitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes de 
traumatismo craniano, tumores cerebrais, etc. 

Cefaleias - As Cefaleias são dores de cabeça que se podem propagar pela face, atingindo os dentes e o pescoço. 
A sua origem está associada a diversos factores como tensão emocional, distúrbios visuais e hormonais, 
hipertensão arterial, infecções, sinusites, etc. 
A enxaqueca é um tipo de doença que ataca periodicamente a pessoa e se caracteriza por uma dor latejante, que 
geralmente afecta metade da cabeça. As enxaquecas são frequentemente acompanhadas de foto fobia (aversão 
a luz), distúrbios visuais, náuseas, vómitos, dificuldades em se concentrar, etc. As crises de enxaqueca podem 
ser desencadeadas por diversos factores, tais como tensão emocional, tensão pré-menstrual, fadiga, actividade 
física excessiva, jejum, etc. 

Doenças degenerativas do sistema nervoso 

Existem vários factores que podem causar morte celular e degeneração. Esses factores podem ser mutações 
genéticas, infecções virais, drogas psicotrópicas, intoxicação por metais, poluição, etc. As doenças nervosas 
degenerativas mais conhecidas são a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a 
doença de Alzheimer. 

Esclerose Múltipla - Manifesta-se por volta dos 25 a 30 anos de idade e é mais frequente nas mulheres. Os 
primeiros sintomas são alterações da sensibilidade e fraqueza muscular. Pode ocorrer perda da capacidade de 
andar, distúrbios emocionais, incontinência urinária, quedas de pressão, sudorese intensa, etc. Quando o nervo 
óptico é atingido, pode ocorrer diplopia (visão dupla ).  

Doença de Parkinson - Manifesta-se geralmente a partir dos 60 anos de idade e é causada por alterações nos 
neurónios que constituem a "substância negra" e o corpo estriado, dois importantes centros motores do cérebro. 
A pessoa afectada passa a apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, tremor incontrolável, além de 
acentuada redução na quantidade de dopamina, substância neurotransmissora fabricada pelos neurónios do 
corpo. 

Doença de Huntington- Começa a manifestar-se por volta dos 40 anos de idade. A pessoa perde 
progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários, a capacidade intelectual e a memória. Esta doença 
é causada pela morte dos neurónios do corpo estriado. Pode ser hereditária, causada por uma mutação genética. 

Doença de Alzheimer -  Esta doença manifesta-se por volta dos cinquenta anos e caracteriza-se por uma 
deterioração intelectual profunda, desorientando a pessoa que perde, progressivamente a memória, as 
capacidades de aprender e de falar.Esta doença é considerada a primeira causa de demência senil. A expectativa 
média de vida de quem sofre desta moléstia é entre cinco e dez anos, embora actualmente muitos pacientes 
sobrevivam por 15 anos ou mais.Através do Alzheiner, ocorrem alterações em diversos grupos de neurónios do 
cortex-cerebral e é uma doença hereditária.  
Não existe uma prevenção possível para esta doença. Só um tratamento médico-psicológico intensivo do 
paciente, que visa mantê-lo o maior tempo possível em seu tempo normal de vida. Com a ajuda da família e a 
organização de uma assistência médico-social diversificada é possível retardar a evolução da doença.Em 1993, 



a Food and Drug Administration autorizou a comercialização nos Estados Unidos, do primeiro remédio contra a 
doença - THA (tetrahidro-amino-acrime) ou tacrine. 

Doenças infecciosas do sistema nervoso 

Vírus, bactérias, protozoários e vermes podem parasitar o sistema nervoso, causando doenças de gravidade que 
depende do tipo de agente infeccioso, do seu estado físico e da idade da pessoa infectada.Existem diversos tipos 
de vírus podem atingir as meninges (membranas que envolvem o sistema nervoso central), causando as 
meningites virais. Se o encéfalo for infectado, fala-se de encefalites. Se a medula espinal for infectada, fala-se de 
poliomielite. Infecções bacterianas também podem causar meningites.O protozoário Plasmodium 
falciparum causa a malária cerebral, que se desenvolve em cerca de 2 a 10% dos pacientes. Destes, cerca de 
25% morrem em consequência da infecção. O verme platelminto Taenia solium (a solitária do porco) pode, em 
certos casos, atingir o cérebro, causando cisticercose cerebral. A pessoa adquire a doença através da ingestão 
de alimentos contaminados com ovos de tênia. Os sintomas são semelhantes aos das epilepsias. 

OBS: AS RESPOSTAS DEVERÃO SER FEITAS EM FOLHA SEPARADA PARA ENTREGAR. 

1- Como está dividido o sistema nervoso? 
2- Quais são os órgãos que compõem o sistema nervoso central? 
3- O que são os neurônios? 
4- Como os impulsos nervosos se propagam pelos neurônios? 
5- O que são sinapses? 
6- O que são os neurotransmissores? Dê um exemplo; 
7- Cite os fatores que favorecem o AVC; 
8- Que é a cefaleia? 
9- O que são doenças degenerativas? Cite as principais; 
10-  Uma doença que tem se propagado muito na atualidade é Doença de Alzheimer. Fale um pouco sobre a 

doença; 
11- Cite três doenças infecciosa do sistema nervoso; 

 

 


