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UNIDADE 07 :O sistema nervoso – uma visão geral 
A palavra “nervoso” deriva da palavra nervos, que são várias fibras fininhas (como linhas 

transparentes) que saem do cérebro e da medula espinhal. São estruturas longas e grandes o 

suficiente, sendo espalhadas por todas as partes do corpo. Por incrível que pareça, já eram 

conhecidas por povos antigos: egípcios, gregos e romanos. Mas, como a ciência não era tão 

desenvolvida naquele período, a estrutura interna dos nervos só conseguiu ser melhor 

compreendida após o desenvolvimento de bons microscópios. 

Formando o sistema nervoso temos várias células especializadas. As mais famosas são os 

neurônios (maiores células do sistema nervoso), que dão origem aos nervos. Mas essas células 

não inteiramente dentro dos nervos: uma parte delas forma os nervos e a outra se localiza no 

cérebro, na medula central, ou gânglios nervosos. Estas células são bastante especiais porque são 

responsáveis pelo impulso nervoso que é transmitido de um neurônio ao outro (ou de um neurônio 

para um músculo ou de um neurônio para qualquer outro órgão também e vice-versa), permitindo 

que a informação chegue ao sistema nervoso central. O curioso é que a comunicação química que 

ocorre entre os neurônios (chamada sinapse), parte dos dendritos. Dos dendritos, percorrem toda 

a extensão do axônio e, através de suas terminações, emitem substâncias (neurotransmissores), 

que são capturadas pelos dendritos de outro neurônio. E assim sucessivamente acontece a todo 

momento com vários neurônios. O mais intrigante é que os dendritos e axônios não se tocam. 

Portanto, a comunicação entre eles é basicamente química. Observe abaixo uma imagem de um 

neurônio e conheça suas particularidades: 

 
http://www.filosofiaadistancia.com.br/grava%C3%A7%C3%B5es%20agosto/Neuroci%C3%AAncias/Neuroc2.jpg 

O sistema nervoso é o principal responsável pela coordenação das atividades musculares, do 

funcionamento dos órgãos e permite que o corpo sinta as sensações (gosto, cheiro, toque, som 

etc.) a partir de estímulos do meio. Em parceria com os hormônios (sistema endócrino), realizam 

um trabalho fantástico na busca do equilíbrio do corpo 

Mas atenção: o sistema nervoso não é formado apenas por nervos. Ele é formado também pelo 

cérebro e outros órgãos dentro de nossa cabeça e pela medula espinhal dentro de nossa coluna. 

Por isso, classificamos o nosso sistema em: sistema nervoso central (no centro do corpo) e sistema 

nervoso periférico (na periferia, espalhado no corpo). 

http://www.filosofiaadistancia.com.br/grava%C3%A7%C3%B5es%20agosto/Neuroci%C3%AAncias/Neuroc2.jpg
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O CÉREBRO 
Um dos órgãos do nosso sistema nervoso, especificamente do sistema nervoso central, é o famoso 

cérebro. Ele é um órgão particularmente complexo e extenso. Representa cerca de 2% da massa 

total do corpo, recebendo ainda assim, em torno de 25% de todo o sangue que é bombeado pelo 

coração. Para se ter uma ideia da importância deste órgão vai uma informação: o cérebro utiliza 

cerca de 20 % da energia produzida pelo corpo. 

O cérebro se assemelha a uma noz, só que em tamanho bem maior. Divide-se em dois hemisférios: 

esquerdo e o direito. É um conjunto distribuído de milhares de células que se estende por uma área 

de mais de um metro quadrado dentro do qual conseguimos diferenciar certas estruturas 

correspondendo às chamadas áreas funcionais. Cada hemisfério contém quatro partes conhecidas 

como lobos cerebrais, como podemos observar na imagem 

 
 

As sensações em nosso corpo, os nossos sentidos (visão, olfato, audição e equilíbrio, tato etc.) 

recebem informações do mundo que nos rodeia. Estas mensagens são enviadas como impulsos 

sensoriais primeiramente ao tálamo (parte do cérebro que também controla as emoções e 

comportamentos) e depois para regiões do córtex cerebral (a parte cinzenta como vimos na aula 

anterior) específicas de cada sentido. Dessa forma, o cérebro as reúne, organiza e armazena. De 

forma adequada, transmite impulsos nervosos que ditam o comportamento motor e mantém as 
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funções do corpo, como batimento cardíaco, pressão arterial, balanço hídrico e temperatura 

corporal. Ou seja, no fundo, todas as atividades do corpo, incluindo os órgãos sensoriais buscam 

o estado de equilíbrio do organismo, os quais chamamos de homeostase. 

O cérebro também produz hormônios que influenciam outros órgãos, reagindo a hormônios 

produzidos em outras partes do corpo também. Nos mamíferos, grande parte destas substâncias 

é liberada no sistema circulatório pela glândula pituitária, também conhecida como hipófise (a 

glândula mestra). 

O sistema nervoso está tão integrado ao sistema endócrino que, por exemplo, quando passamos 

por uma situação de estresse, produzimos adrenalina em nossas glândulas suprarrenais, o que 

envia mensagens ao cérebro para se preparar para o perigo. Isto revela o quanto todo o nosso 

corpo está conectado e em sintonia com o sistema nervoso. Os órgãos relacionados às sensações, 

como os olhos, o nariz, a língua, a pele e os ouvidos são fundamentais para capturar os estímulos 

do ambiente que chegarão às áreas específicas cerebrais. 

A pele, como falamos em aulas anteriores, é o maior órgão do corpo humano, correspondendo a 

cerca de 16 % em extensão. É responsável pelo tato e tem outras funções importantes, como 

manter os órgãos internos isolados do meio ambiente, ajudar no controle da temperatura do corpo 

eliminando o suor, proteger contra a invasão de micróbios que prejudicam o organismo, etc. Na 

pele que reveste os dedos há linhas bem particulares que formam as digitais, que são diferentes 

de uma pessoa para outra. 

 

Quando falamos de sensações, o ouvido é outro órgão importante para a nossa sobrevivência. Ele 

é responsável pela audição e pela manutenção do equilíbrio do corpo. 

Com relação ao sentido do paladar, o órgão responsável é a língua, que identifica o sabor dos 

alimentos através das papilas gustativas. Estas estruturas se espalham por toda a língua e em cada 

ponto dela há papilas que distinguem um sabor específico. 

O FATO DE sentir cheiro, sua percepção tem relação com o sentido do olfato. E não é propriamente 

o nariz o responsável por essa sensação, mas sim os receptores internos que distinguem o tipo de 

cheiro que sentimos e envia as informações para o cérebro. 

Finalmente chegamos ao sentido da visão, cujos órgãos responsáveis são os olhos. Nossos olhos 

são muito sensíveis e precisam de proteção contra poeira e outros elementos que podem prejudicá-

los, daí a importância das pálpebras, sobrancelhas e cílios que fazem essa proteção. 

  

RESUMINDO 

 As células do sistema nervoso são chamadas neurônios. Os neurônios possuem partes que 

são corpo celular, os axônios e os dendritos; 

 Os neurônios são responsáveis pelos impulsos nervosos; 

 A comunicação química que ocorre entre os neurônios é chamada sinapses; 

 O sistema nervoso é o principal responsável pela coordenação das atividades musculares, 

do funcionamento dos órgãos e permite que o corpo sinta as sensações; 

 O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico; 

 O sistema nervoso central está dividido em encéfalo e medula espinhal; 

 O sistema nervoso periférico em nervoso e gânglios nervosos; 

 O cérebro é dividido em dois hemisférios: esquerdo e direito; 
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ATIVIDADE 

1- As células do sistema nervoso são chamadas: 

(a) Hemácias 

(b) Neurônios 

(c) Plaquetas 

(d) Gânglios 

 

2- O sistema nervoso está dividido em: 

(a) Gânglios e nervos 

(b) Central e periférico 

(c) Primário e secundário 

(d) Neurônio e axônio 

 

3- A comunicação entre os neurônios por onde passam os neurotransmissores é chamada: 

(a) Sinapses 

(b) Gânglios 

(c) Nervos 

(d) Neurônios 

Gabarido 

1- B, 2- b , 3-a  

 

Drogas e adolescência 

O que são drogas afinal? Estamos rodeados por diferentes tipos delas. Os medicamentos que 

fazemos uso quando estamos doentes, os produtos de limpeza, os produtos de higiene, etc. Em 

todos eles há diferentes tipos de drogas. De forma geral, a palavra droga define toda substância 

natural ou não, que modifica as funções normais de um organismo. Elas também são chamadas 

de entorpecentes ou narcóticos. Tanto que o tráfico de drogas é conhecido legalmente como 

narcotráfico. 

A maioria das drogas são produzidas à partir de plantas (drogas naturais), como por exemplo a 

maconha, que é feita com Cannabis sativa e o Ópio, proveniente da flor da Papoula. Outras são 

produzidas em laboratórios (drogas sintéticas), como o Ecstasy e o LSD. A maioria causa 

dependência química ou psicológica, agindo diretamente no sistema nervoso central 

(principalmente no cérebro), sendo por este motivo conhecidas também como drogas psicotrópicas 

e alterando claramente as funções mentais, como o raciocínio e o bom senso. E é justamente nessa 

questão que mora o perigo: o seu uso pode gerar super dependência e levar a óbito (morte) por 

overdose, como podemos ver na televisão com vários artistas. 

Drogas como o craque e a cocaína tem se espalhado muito entre os jovens de sua geração. No 

entanto, o álcool e o fumo na juventude parecem ser as drogas mais consumidas e, portanto, 

precisam de atenção especial. 

As drogas estão divididas em dois grandes grupos: LÍCITAS E ILÍCITAS. 

DROGAS ILÍCITAS 
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Por serem proibidas, as drogas ilícitas entram no país de forma ilegal através do tráfico que 

promove a comercialização negra, ou seja, a comercialização feita sem a autorização das 

autoridades. Dentre as consequências que as drogas ilícitas trazem pode-se dar ênfase à violência 

gerada por elas em todas as fases de produção até o consumidor final. As demais consequências 

são: arritmia cardíaca, trombose, AVC, necrose cerebral, insuficiência renal e cardíaca, depressão, 

disforia, alterações nas funções motoras, perda de memória, disfunções no sistema reprodutor e 

respiratório, câncer, espinhas, convulsões, desidratação, náuseas e exaustão. 

É importante esclarecer que a dependência das drogas é tratável, ou seja, através do auxílio médico 

e familiar uma pessoa pode deixar o vício e voltar a ter uma vida normal sem que necessite 

depositar substâncias que criam falsas necessidades no organismo.. 

 

 

 

 

DROGAS LÍCITAS 

 

 

Podemos citar: ataque cardíaco, doenças respiratórias, enfisema, câncer, impotência sexual, 

alterações na memória, perda do autocontrole, gota, rompimento das veias, danos no fígado, rins 

e estômago, cirrose hepática, úlceras, gastrites, irritabilidade, dor de cabeça, insônia, ansiedade, 

agitação e outros. 

As drogas permitidas por lei são as mais consumidas e as que mais resultam em fatalidades diárias, 

já que através das alterações realizadas no organismo um indivíduo perde o controle e acaba por 

As drogas ilícitas são substâncias proibidas de serem 

produzidas, comercializadas e consumidas. Em alguns 

países, determinadas drogas são permitidas sendo que 

seu uso é considerado normal e integrante da cultura. Tais 

substâncias podem ser estimulantes, depressivas ou 

perturbadoras do sistema nervoso central, o que 

perceptivelmente altera em grande escala o organismo 

São drogas ilícitas: maconha, cocaína, crack, ecstasy, 

LSD, inalantes, heroína, barbitúricos, morfina, skank, chá 

de cogumelo, anfetaminas, clorofórmio, ópio e outras. 

As drogas lícitas são substâncias que podem ser produzidas, 

comercializadas e consumidas sem problema algum. Apesar de 

trazerem prejuízos aos órgãos do corpo são liberadas por lei e 

aceitas pela sociedade. É considerada droga lícita qualquer 

substância que contenha álcool, nicotina, cafeína, medicamentos 

sem prescrição médica, anorexígenos, anabolizantes e outros. 

Sobre as consequências promovidas pelas drogas lícitas, 

pode-se relatar que, ao depositar qualquer substância no 

organismo, criam-se nesse, necessidades falsas, alterando 

todo o funcionamento físico e psíquico. 
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fazer coisas que no normal não seriam feitas. Além disso, o organismo tende a ficar mais 

preguiçoso já que as drogas lícitas relaxam o organismo de forma exagerada. 

REPRODUÇÃO HUMANA 

A reprodução humana ocorre de diferentes formas. Nós nos reproduzimos a cada instante. Por 

exemplo, nossas células se dividem e geram outras, que nascem em questão de minutos. Isso é 

uma forma de reprodução, chamada de reprodução celular. As células que dão origem aos 

espermatozoides dos meninos também se reproduzem, gerando vários espermatozóides parecidos 

(mas não iguais). Dizemos então que essas células também se reproduzem. E nós mesmos, 

podemos ter filhos, passando adiante parte de nosso material genético para eles. Nesse caso, tanto 

a mãe quanto o pai contribuem com uma parte do material genético (50% de cada um) para que 

esse novo ser surja na natureza. Então, um ser do sexo masculino, juntamente com um ser do sexo 

feminino podem produzir seres parecidos com eles. Isso quer dizer que seus filhos (descendentes), 

carregam parte de seus materiais genéticos: nesse caso, falamos em reprodução da espécie, 

gerando descendentes. Reprodução da espécie como um todo e não apenas de suas células 

isoladas. Trata-se da reprodução sexuada, onde ocorre a troca de material genético para gerar um 

descendente com mistura dessa carga genética. 

Muita gente quando vê uma criança muito parecida com o pai, costuma dizer que aquela criança 

puxou mais ao pai que a mãe. Mas isso não é uma verdade. As pesquisas genéticas nos mostraram 

que cada um de nós tem exatamente a metade do material genético de nossa mãe e a metade do 

nosso pai. Então, mesmo que alguém se pareça mais com um ou com outro, na realidade tem a 

mesma proporção de material genético dos dois. E esse material genético que falamos são os 

genes, que carregam as informações como o tipo de cabelo, cor de olhos, formato do nariz, altura, 

etc. Em todas as células de nosso corpo, portanto, temos genes maternos e paternos, localizados 

dentro do núcleo da célula e organizados na forma de cromossomos (quando o DNA fica bem 

enroladinho para caber na célula e se dividir de forma mais organizada). 

 

Entre os animais, um dos exemplos mais conhecidos é o da estrela-do-mar que, ao perder um dos 

braços, pode regenerar os restantes, formando-se uma nova estrela-do-mar do braço cortado. Nas 

plantas, a reprodução assexuada é também frequente, utilizando-se desta capacidade reprodutiva 

na agricultura. Essa clonagem também pode ser realizada artificialmente. Alguns animais já foram 

clonados, como a ovelha Dolly e diferentes outros animais. 

Como você pode perceber na imagem acima, o DNA é o que compõe 

os cromossomos que estão no interior das células. No caso de nossa 

espécie humana, temos 23 pares, o que significa dizer que temos 46 

cromossomos, de onde 23 deles são cedidos pelo óvulo e os outros 

23 cedidos pelo espermatozóide. 

Mas nem todos os seres se reproduzem dessa forma sexuada. Alguns 

vegetais, animais, muitas bactérias, fungos e outros microrganismos 

se reproduzem assexuadamente. Ou seja, quer dizer que eles não 

trocam material genético com outra e reproduzem uma cópia 

exatamente idêntica. Em outras palavras, elas produzem clones de si 

mesmas. 
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 O que é essa tal de DST?  

DST? Essa sigla significa “Doença sexualmente transmissível”. Engloba, portanto, todas as 
doenças transmitidas por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja 
infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. No 
entanto, embora sejam DSTs, a via sexual não é o único meio de contaminação. A troca de 
secreções, como uma transfusão de sangue ou uso compartilhado de um material cortante (como 
uma tesoura ou alicate, por exemplo) também podem ser formas de propagação dessas doenças.  
Existem muitas DSTs atualmente. As mais conhecidas são a AIDS, a gonorreia, a sífilis e a hepatite. 
Mas existem muitas outras e nem todas com sintomas (nem no homem, nem na mulher), o que 
dificulta mais ainda a identificação da doença no início. Por isso é tão importante o uso do 
preservativo para transar. Além disso, é necessário que tanto os meninos quanto as meninas 
tenham o hábito de visitar regularmente um médico, mesmo que seja um médico generalista como 
um clínico. Assim, sempre que ocorrer algo de diferente em seu corpo ele poderá pedir exames 
para estudar a sua situação e diagnosticar (identificar) qualquer doença que você apresente, 
podendo tratá-la a tempo evitando complicações, como infertilidades, câncer e até a morte.  
Acreditem ou não, mas um número grande de jovens entre 16 e 28 anos têm sido contaminados 
com DSTs nos últimos anos, principalmente contaminações pelo vírus HIV, que falaremos melhor 
na próxima aula. Usar preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a 
redução do risco de transmissão das DSTs. E não ache que o preservativo deva ser usado apenas 
no sexo vaginal. O sexo oral e o anal (penetração no ânus), também é uma grande forma de 
infecção. Para você ter ideia, devido ao grande número de vasinhos sanguíneos que temos dentro 
do   

ânus, os vírus e as bactérias que ali penetram (junto com o sêmen) são rapidamente absorvidos 
nessa região e passam para o sangue em questão de minutos.  
Muitos jovens acham que sabem colocar o preservativo, mas colocam de forma inadequada. 

Alguns se envergonham de falar que não o sabem, principalmente os meninos. Dê uma olhada 

e veja a forma adequada de colocá-lo. Assim, se ouvir algum colega dizer que coloca de forma 

diferente, diga qual a forma correta. Veja abaixo: 
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ânus, os vírus e as bactérias que ali penetram (junto com o sêmen) são rapidamente absorvidos 
nessa região e passam para o sangue em questão de minutos.  
Muitos jovens acham que sabem colocar o preservativo, mas colocam de forma inadequada. Alguns 

se envergonham de falar que não o sabem, principalmente os meninos. Dê uma olhada e veja a 

forma adequada de colocá-lo. Assim, se ouvir algum colega dizer que coloca de forma diferente, 

diga qual a forma correta. Veja abaixo: 

 

É curioso, mas as DSTs, como a AIDS e a Sífilis, por exemplo, também podem ser transmitidas da 

mãe infectada, sem tratamento, para o bebê durante a gravidez, no parto. E, no caso da AIDS, 

também na amamentação. Por isso que mães infectadas, não devem amamentar seus bebês, pois 

podem infectá-los durante a amamentação. 

O vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana) é o responsável pela Síndrome da 
imunodeficiência adquirida (SIDA), também chamada de AIDS, uma condição que detona as 
defesas do corpo, reduzindo progressivamente a eficácia do sistema imunológico e deixando as 
pessoas mais frágeis para desenvolverem infecções oportunistas e tumores. Essa doença é 
extremamente complexa, pois ela ataca justamente uma célula especial: os glóbulos brancos 
(linfócitos) T CD4, grandes responsáveis pela imunidade do corpo. E mesmo só atacando esse tipo 
de célula, já é o suficiente para causar o estrago que provoca. Assim como a maioria das DSTs, o 
HIV é transmitido através do contato direto de uma membrana mucosa ou na corrente sanguínea 
com um fluido corporal que contêm o HIV, tais como sangue, sêmen, secreção vaginal, fluido pré-
seminal e leite materno.  
O vírus HIV ataca os glóbulos brancos T CD4 e aloja seu genes no DNA da célula atingida, 

passando a utilizá-la para se multiplicar e com isso, contaminar novas células. 

Durante o processo, as células CD4 acabam morrendo e, com a redução do número desses 

glóbulos brancos, o organismo começa a perder a capacidade de combater doenças até atingir o 

ponto crítico que caracteriza a AIDS. Abaixo, a imagem 1 mostra como essa infecção acontece no 

interior das células de defesa: 

 

O mais curioso é que já se conhece o vírus HIV e a AIDS há mais de 30 anos e até hoje não temos 

uma cura para ela, embora milhões e milhões já tenham sido gastos até hoje, numa luta conjunta 
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de todas as esferas de pesquisa para dar um fim a essa doença. Ela foi identificada pela primeira 

vez em 1981, nos Estados Unidos. Os primeiros casos foram percebidos em um grupo de usuários 

de drogas injetáveis e de homens homossexuais que estavam com a imunidade comprometida sem 

causa aparente. Esses pacientes desenvolveram um tipo de pneumonia muito comum em pessoas 

com sistema imunológico muito fraco. Um tempo depois, um número inesperado de homens gays 

desenvolveu um tipo de câncer de pele chamado Sarcoma de Kaposi, que para a época, era 

considerado um câncer muito raro. A partir desses acontecimentos o sistema de Saúde americano 

se preocupou e investiu a fundo para tentar descobrir o que estava acontecendo com essas 

pessoas. Foi a partir daí que descobriu-se a AIDS e todas as consequências desastrosas para o 

sistema de defesa. 

Métodos Contraceptivos 

Há vários tipos de métodos contraceptivos, mas a escolha de qualquer um deles deve ser feita 

com o auxílio de um médico. 

 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/78b1452cea4c2733434fc07b46e1dcc3.jpg 

Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar 

uma gravidez. Além disso, a camisinha, por exemplo, protege de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). 

Há vários tipos de métodos contraceptivos disponíveis no mercado, como a camisinha masculina, 

camisinha feminina, o DIU (dispositivo intrauterino), contracepção hormonal injetável, contracepção 

hormonal oral (pílula anticoncepcional), implantes, espermicida, abstinência periódica, 

contracepção cirúrgica, contracepção de emergência, entre outros. 

Dentre tantos métodos disponíveis, torna-se necessário o auxílio de um médico para definir a 

escolha de qual método utilizar, pois ele levará em consideração a idade da pessoa, a frequência 

com que mantém as relações sexuais, necessidades reprodutivas, saúde, etc. 

É muito importante ter consciência de que qualquer método escolhido só funcionará se for 

utilizado da maneira correta. 

Dentre os métodos contraceptivos há os que são reversíveis e os que são irreversíveis. 

Os métodos reversíveis, também chamados de temporários são aqueles que ao deixarem de ser 

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/78b1452cea4c2733434fc07b46e1dcc3.jpg
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utilizados, permitirão uma gravidez. Os métodos irreversíveis, também conhecidos como 

definitivos, são aqueles que exigem uma intervenção cirúrgica, como vasectomia, para os homens; 

e laqueadura tubária, para as mulheres. 

Os métodos contraceptivos são classificados em cinco grupos: 

 Métodos comportamentais 

- Tabelinha; 

- Temperatura basal; 

- Muco cervical (método Billings); 

- Coito interrompido. 

 Métodos de barreira 

- Camisinha; 

- Diafragma; 

- Esponjas; 

- Espermicidas; 

 Dispositivo intrauterino (DIU) 

 Contracepção hormonal 

- Contraceptivos orais; 

- Contraceptivos injetáveis; 

- Implantes; 

- Anel vaginal; 

- Adesivos cutâneos; 

- Contracepção de emergência (pílula do dia seguinte); 

 Contracepção cirúrgica. 
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