
TECIDO NERVOSO







Sistema Nervoso Central (SNC): encéfalo e medula
espinhal;

Sistema Nervoso Periférico (SNP): aglomerados de corpos
celulares de neurônios (gânglios nervosos) e seus feixes
de prolongamentos (nervos).

TECIDO NERVOSO

• QUAIS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS?

• Alto grau de comunicação: células nervosas são capazes de
transmitir informações entre células distantes no corpo;

• Forma o sistema nervoso, dividido em:

















Recebe informações:

Meio externo - através dos sentidos (visão, audição,
olfato, paladar, tato);

Meio interno - temperatura, níveis de substâncias;

Processa informações e elabora respostas:

Ações - contração muscular, secreção de glândulas,
sensações (dor, prazer), informações cognitivas
(pensamento, aprendizado, criatividade);

 Armazena informações para uso posterior: memória.

TECIDO NERVOSO

FUNÇÕES







1.

2.

Neurônios = células excitáveis: respondem a estímulos do
meio com alterações do potencial elétrico de suas
membranas. Representam 10% das células nervosas.

Células da glia ou Gliócitos = diversos tipos celulares

responsáveis pela sustentação, nutrição e defesa do
tecido nervoso. Representam 90% das células nervosas.

TECIDO NERVOSO

• QUAIS SEUS COMPONENTES?



• Células especializadas na

condução de impulsos nervosos

(alterações elétricas que se propagam pela MP);

• Formado por:

 Corpo celular = centro metabólico da célula, que contém
núcleo e organelas;

 Dendritos = prolongamentos curtos/numerosos/recebem o
estímulo;

 Axônio = 1 por célula/responsável pela transmissão da
informação do neurônio para outras células (nervosas,
musculares, glandulares).

NEURÔNIO



NEURÔNIO











SNC dividido em:

1-Substância cinzenta: formada principalmente por corpos
celulares dos neurônios e células da glia. Mostra essa coloração
quando observada macroscopicamente;

2-Substância branca: constituída de prolongamentos neuronais e
células da glia. O nome se dá devido à grande quantidade de
mielina envolvendo os axônios dos neurônios.





 Neurônios Sensoriais (aferentes):

- Recebem estímulos sensoriais do meio ambiente e do próprio
organismo e conduzem para o SNC para processamento;

 Interneurônios (associativos):

- Estabelecem conexões entre outros neurônios;

- Localizados no SNC;

 Neurônios Motores (eferentes):

- Conduzem impulsos do SNC para glândulas ou músculos que
efetuam a resposta.

NEURÔNIOS

CLASSIFICAÇÃO



NEURÔNIOS

CLASSIFICAÇÃO



ARCO REFLEXO



ARCO REFLEXO



IMPULSO NERVOSO



Sentido do impulso nervoso: dendrito corpo celular axônio



GLIÓCITOS

• Responsáveis por envolver, proteger e nutrir os neurônios;

• GLIA = “cola” (mantém os neurônios unidos).

• TIPOS:

 Astrócitos

Micróglias

 Oligodendrócitos

 Células de Schwann

 Células ependimárias



ASTRÓCITOS

• Gliócitos de maior tamanho;

• Apresenta grande número de prolongamentos

citoplasmáticos – alguns ligam-se à neurônios, outros à
capilares sanguíneos;

• Funções:

 ponte nutritiva entre sangue e

neurônio

 recuperação de lesões do tecido

nervoso







MICRÓGLIAS

• São macrófagos especializados cuja

função é fagocitar detritos e restos
celulares presentes no tecido nervoso;

• Apresenta aspecto espinhoso.



OLIGODENDRÓCITOS

• Seus prolongamentos enrolam-se sobre os axônios dos
neurônios do SNCentral, formando a Bainha de Mielina;

• Função: isolante elétrico - protege o neurônio e auxilia no
desempenho de suas funções.





CÉLULAS DE SCHWANN

• Seus prolongamentos enrolam-
se sobre os axônios dos
neurônios do SNPeriférico,
formando a Bainha de Mielina
dos nervos;

• Função: isolante elétrico -

protege o neurônio e auxilia no
desempenho de suas funções.



CÉLULAS EPENDIMÁRIAS

• São células epiteliais colunares;

• Revestem as cavidades do encéfalo e da medula espinhal;

• Apresentam cílios em algumas regiões (facilita
movimentação do líquido cefalorraquidiano).




