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RESUMO FISIOLOGIA – SN 

 

O SN é entendido como a sede do pensamento, é o elemento coordenador das actividades de 
todo o organismo, sendo a sua estrutura extremamente complexa. 

Tendo em conta que o nosso organismo necessita de executar simultaneamente uma grande 
diversidade de funções, requer assim a existência de grandes sistemas reguladores, sendo eles 
o SN e o SE. 

Apesar de ambos terem função de regulação, têm diferenças significativas entre si. 

Uma das principais diferenças é o tempo de actuação de cada um deles. O SE é mais lento que 
o SN, a sua actividade só se faz sentir quando a hormona atinge o órgão alvo, visto que as 
glândulas endócrinas actuam por secreção de substâncias químicas, as hormonas. Em 
compensação, o seu efeito dura mais tempo enquanto hormona circular na corrente 
sanguínea e atingira tecidos onde as terminações nervosas não chegam. 

O SN actua por impulsos electroquímicos, que permite uma intervenção imediata, precisa e de 
curta duração. 

O SE é responsável pelas funções metabólicas do organismo, e o SN controla de uma forma 
geral as actividades rápidas, como as contracções musculares, fenómenos visceros rápidos, 
etc. 

O SN é hierarquicamente superior ao SE. 

 O SNS ou SNV é responsável pela relação do individuo com o seu envolvimento, com os outros 
e com o próprio corpo. É a porção do SN mais relacionada com o aparelho locomotor. 

O SNA também designado como sistema nervoso vegetativo, tem a seu cargo as funçºões 
viscerais, relacionadas com o aparelho circulatório, digestivo e urinário. 

O funcionamento do sistema nervoso pode distinguir-se em 3 etapas~: 

- recepção de informação sensorial ou input (Receptores) 

- Processamento de informação, decisão e elaboração de resposta (S.N.C) 

- Execução da resposta decididade ou output (efectores) 

No SNC localizam-se os centros de decisão.  

O canal de comunicação entre o SNC e a periferia, é estabilicidado pelo SNP, que é constituído 
por: 

- nervos sensitivos(fibras sensitivas que fazerm o percurso entre os receptores e o SNC) 

- nervos motores(fibras motoras que fazem a ligação entre o SNC e os efectores) 
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Um receptor é uma célula ou um conjunto dumas com capacidade de transformar um 
determinado tipo de estimulo em influxo nervoso. 

Cada modalidade de sensação é recebida por um receptor especifico. 

Mecanoreceptores-  estímulos físicos(tacto, audição, tensão artrial, equilíbrio) 

Receptores electromagnéticos- estímulos electromagnéticos (visão) 

Termoceptores- frio e calor 

Quimioreceptores- estímulos químicos como o paladar e olfacto 

Nocirecptores- dor 

Corpúsculo de Meissner: é situado nas pontas dos dedos e lábios e permitem avaliar a textura 
precisa e detalhes dos objectivos que tocamos. 

Órgão terminal de ruffini- detecta o estiramento dos tecidos e da capsula das articulações, 
determinado o grau angular; 

Informação dos receptores: 

 Exteroceptiva- referente ao mundo exterior 

 Interoceptiva- referente a informação sobre a vida orgânica 

Proprioceptiva- referente ao estado do aparelho locomotor 

O efector é o responsável pela execução da acção que foi decidida no SNC. 

Tipos de efectores: 

Musculo esquelético- encontra-se no aparelho locomotor e é através deste mesmo que o 
individuo se desloca e relaciona com o meio ambiente. 

Glandulas- a sua acção em consequência da estimulação, é a libertaçlão das hormonas ate 
atingirem os tecidos alvo. 

Enquanto o musculo esquelético é inervado pelo SNS, encontrado-se dependente da vontade, 
os outros efectores são controlados pelo SNA, de forma involuntária. 

O SNC tem como funções o processamento e armazenamento de informação, embora também 
tem a capacidade de a conduzir no seu interior. 

O neurónio é a célula constituinte do SN. Duma forma geral, apresenta-se constituído por um 
corpo celular, onde se encontra o núcleo, axónio mais longo e os dendreitos normalmente 
mais curtos.  

Caso um axónio seja envolvido por uma bainha de mielina, os processos de excitação e 
condução de estímulos so acontecem nos nódulos de ranvier, visto que a bainha é isoladora. 
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Corpo celular e dendritas são responsáveis pela recepção de estímulos. 

O neurónio apresenta também 2 propriedades: 

Excitabilidade- capacidade de alterar o seu estado de repouso 

Condutibilidade- capacidade de conduzir estímulos 

POTENCIAL DE REPOUSO: 

Sodio(Na+) 

Potassio(K+) 

Potencial de repouso é quando existe uma maior concentração de iões positivos no meio 
extracelular, existindo uma maior positividade no exterior do que no interior da membrana. 

Funções de alguns neurotransmissores: 

Endorfina e encefalina: bloqueiam a dor, agindo naturalmente no corpo como analgésicos. 

Dopamina- produz sensações de satisfação e prazer. 

Serotonina- regula o humor, o sono, o apetite, temperatura corporal e actividade sexual, etc. 

GABA- principal neurotransmissor inibitório do SNC. 

 

A velocidade e condução do estimulo depende: 

Da bainha de mielina- não permite trocas iónicas ou eléctricas- 

Diametro da fibra- quando maior for a espessura da fibra, maior é a velocidade d econdução 
do estimulo nervoso. 

 

O axónio é responsável pela condução do estímulo, o que ocorre por despolarização da 
membrana. A sinapse transmite o estímulo apenas num sentido. Apenas na despolarização o 
sentido se dirige para os botões terminais da sequencia, 

Tipos de tecido nervoso: 

Substancia cinzenta-é onde se verifica o processamento de informação, constituída por 
grandes concentração de sinapses e corpos celulares, assim como axónios não mielinizados 
que conduzem de a uma velocidade reduzida. 

Substancia Branca- constituída por fibras mielinizadas, onde a informação é conduzida a 
grande velocidade. É mais utilizada quando o sinal do SNC tem que percorrer maiores 
distancias. 
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Interneuronios- são pequenas neurónios que se encontram por toda a substancia cinzenta, a 
sua função é determinarem a direcção e potência do sinal entre a entrada e saída de 
informação. A existência de interneuronios inibitórios e excitatórios permite seleccionar os 
estímulos que devem ou não atingir os motoneuronios. 

Cortex Cerebral: é responsável pelas funções mais evoluídas do SN e atinge no homem o seu 
máximo desenvolvimento. É o grande desenvolvimento do córtex cerebral que permite ao 
humano cpacidadee s como: linguagem, memoria, criatividade, consciência, etc. Podemos 
considerar no córtex cerebral 3 tipos de áreas: sensitivas (relacionadas com a interpretação), 
motoras(responsáveis pela organização e iniciação das respostas) e associativas(implicadas nas 
tomadas de decisão). 

Diferenças entre os hemisférios do córtex cerebral: 

Direito- esta relacionado com o pensamentento intuitivo e com o comportamento emocional 

Esquerdo- associado com o pensamento critico, racocinio e linguagem. Tem também como 
função, leitura e escrita, fala. 

Encefalo: 

O encéfalo encontra-se envolvido por 3 membranas, as meninges, que assumem funções 
importantes de suporte, manutenção e metabolismo. 

Cerebelo: 

A sua função é corrigir a execução e ajustamento dos objectivos pretendidos. 

 

Como é que o SNC sabe o local preciso onde determinado estímulo chega, e como é que 
transmite ordens com capacidade para descriminar, com precisão, a intervenção deste ou 
daquele musculo? 

Tal so eh possível graças á organização espacial precisa que se encontra no SN. Por exemplo, 
um tipo de sensação especifico vai ser transportado por um determinado conjunto de fibras 
nervosas para compartimentos do SNC. Podemos dizer que cada ponto do nosso corpo esta 
representado em varias áreas do SNC e apresenta um canal de comunicação que lhe é próprio. 
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Quais as estruturas que compõem o encéfalo?  

O encéfalo encontra-se envolvido por 3 membranas, e é composto por: cérebro, tálamo, 
hipotálamo, pendunculos cerebrais, corpos quadrigémeos, cerebelo, bulbo raquidiano e 
substancia reticulada. 

Descreva a localização e função dos fusos neuro-musculares e dos órgãos tendinosos de 
Golgi.  

Os órgãos tendinosos de Golgi localização se nas inserções das fibras musculares, a sua função 
é detectar a tensão global que é aplicada no tendão, e portanto, avisa o SN sobre a força 
efectiva da contracção muscular. Os fusos neuro-musculares são formados por fibrilas 
nervosas enroladas em delgadas fibras musculares, a sua função é detectar o grau de 
estiramento do músculo. (Localiza-se nas fibras musculares ou no musculo(Duvida a retirar ao 
prof) 

 

Explique o papel da bomba de sódio-potássio na manutenção do potencial de repouso e no 
processo inibitório. 

A despolarização e a repolarização de um neurónio ocorrem devido às modificações na 
permeabilidade da membrana plasmática. Num primeiro instante, abrem-se "portas de 
passagem" de Na+, permitindo a entrada de grande quantidade desses iões na célula. Com 
isso, aumenta a quantidade relativa de carga positiva na região interna na membrana, 
provocando sua despolarização. Em seguida abrem-se as "portas de passagem" de K+, 
permitindo a saída de grande quantidade desses iões. Com isso, o interior da membrana volta 
a ficar com excesso de cargas negativas (repolarização). 

  

Distinga motoneurónios alfa de motoneurónios gama.  

Os motoneuronios alfa apresentam características que permitem ser um ponto de 
convergência de informação de  fontes muito diversas: encéfalo, receptores e interneuronios. 
É de toda essa informação que resulta a resposta que o motoneuronio envia para o musculo. 
Nos alfa, 70% das fibras que saem pelas raízes anteriores são axónios. São também 
constituídos por grandes corpos celulares e originam axónios espessos. Por outro lado, os 
motoneuronios gama apresentam corpos celulares de dimensões mais reduzidas, com limiares 
de excitabilidade baixos. 

Descreva detalhadamente o processo de captação, condução e transmissão do impulso 
nervoso. 

Os impulsos nervosos é o nome dado aos sinais que os nervos transmitem ao encéfalo, através 
dos nervos e da medula espinhal. é um impulso elétrico que se origina das alterações nas 
cargas elétricas das superfícies interna e externa da membrana celular.  
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Explique o processo de reflexo medular, assumindo que o sujeito em causa se queimou ao 
colocar a mão no fogão.  

Reflexo medular é uma resposta a um estimulo sensitivo que é decidida na própria medula. É 
uma reacção instantânea que realizamos sem pensar, um exemplo é quando metemos a mao 
num fogão, no fogo, e logo de seguida tiramos a mesmo sem sequer pensar, sendo instaneo. 
Isso deve-se porque a decisão da resposta a dar a um estimulo se faz na medula, actos reflexos 
medulares, sendo a resposta conduzida para os andares superiores do SNC. 

 

 

Explique a importância dos processos inibitórios. Dê exemplos. 

Os processos inibitórios são importantes porque reside no facto de, apartir da reobase, o 
neurónios responde sempre da mesma maneira, seja qual for a intensidade do estimulo.  Por 
exemplo, apos a queda do estimulo, a resposta não é imediata, dado que têm de acontecer um 
variado conjunto de processos.  A dita lei de Tudo ou Nada rege a estimulação da célula, e 
postula 2 possibilidades: o estimulo não atinge o limiar de excitabilidade da célula e não 
responde, ou, o estimulo atinge esse valor e a célula responde de forma maxima, 
despolorizando-se. O SN não funciona só com processos de excitação, só é possível funcionar 
correctamente com processos de inibição, daí a sua importância.  

Quais os efectores do Sistema Nervoso Central? 

Os efectores do SNC sãos os responsáveis pela execução da acção que foi decidida e 
programada no SNC, ou seja, são meros órgãos executores, uma vez que a resposta é decidida 
e organizada pelo SNC. Existem também vários tipos de efectores, o musculo esquelético, o 
musculo liso, o musculo cardíaco e as glândulas. 

 

  

Relaciona os andares do Sistema Nervoso Central com as funções que desempenham. 

O SNC encontra-se dividido em 3 andares, o andar superior, médio e inferior. O andar superior 
é o mais recente desenvolvido, representa o aperfeiçoamento máximo do SN e conferindo-lje 
cpacidades novas, corresponde ao Cortex Cerebral. É também ai que estão sediadas as funções 
mais complexas e evoluídas do SN, sendo o principal responsável pela actividade consciente. O 
andar médio encontra-se logo abaixo do córtex cerebral, é constituído pelo tronco cerebral, 
cerebelo, tálamo, hipotálamo, entre outros. É no andar meio que se localizam os centros 
reguladores de actividades automáticos fundamentais para a sobrevivência do individuo, como 
a respiração, pressão arterial, e também a fome e sede, etc. Por ultimo, o andar inferior, a 
medula, é responsável pela forma mais rápida e simples de respondar a um estimulo, é 
portanto, o andar mais “antigo”. 
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LEGENDAS: 

 


