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FUNÇÃO DO SISTEMA NERVOSO 
O Sistema Nervoso tem a capacidade de receber, 

transmitir, elaborar e armazenar informações.  
 

• Os neurônios reagem a estímulos mecânicos e 
químicos. 
 
• O efeito do estímulo é transmitido para outras 
partes da mesma célula. 
 
• Subseqüentemente, os efeitos do estímulo são 
levados para outras células nervosas, para células 
musculares e para células glandulares. 



COMPONENTES DO SISTEMA NERVOSO 

1. O sistema nervoso periférico (SNP) 
• Neurônios 
• Células de sustenação 
 

2. O sistema nervoso central (SNC) 
• Substância Branca (fibras nervosas: 

    dentritos e axônios)  
• Substância cinzenta (corpos de neurônios) 

 



COMPONENTES DO TECIDO NERVOSO 
1.  Neurônios (células nervosas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Células de sustentação 
a)  Células da glia 
b)  Células de Schwan 
c)  Células-satélites 



NEURÔNIO 

Estrutura Básica 

Unidade celular que constitue a estrutura e a 
função do sistema nervoso 



NEURÔNIO 
• O número de 

neurônios do sistema 
nervoso é da ordem de 
9 a 15 bilhões. 

 

• Entre todas as células 
do corpo, são as 
células nervosas que 
apresentam a maior 
variação de tamanho e 
forma.  

Neurônios 

O comprimento do neurônio varia entre < 1 milímetro a > de 1 metro 

Ex: o axônio de um neurônio motor da medula espinhal que inerva o 
músculo do pé pode ter  cerca de 1 metro de comprimento.  



O NEURÔNIO 

Corpo celular 

Dentritos 

Axônio 



NEURÔNIO - DENDRITOS 

Axônio 

Dendritos 

Stowell and Craig,Neuron, Vol. 22, 525–536, March, 1999 

Células transfectadas para 
a expressão do receptor de 
glutamato 1a detectados 
nos dendritos pela 
imunomarcação para 
mGluR1a em vermelho. 
 
 O axônio foi marcado em 
verde pelo anti defosfo-
tau. 

Os prolongamentos que conduzem 
impulsos para o corpo  celular são 

chamados dentritos.  
A maioria das células nervosas possui 

numerosos dendritos, os quais aumentam 
consideravelmente a superfície celular, 

tornando possível o contato com 
numerosos telodendros de outras células.  

Impulsos 



NEURÔNIO-AXÔNIOS 

Os prolongamentos que conduzem os 
impulsos a partir do corpo celular são 

denominados axônios  
Os neurônios geralmente possuem apenas 

um axônio.  

Neurônio em cultura 

Axônios 
Axônio 



NEURÔNIO - CORPO CELULAR 
(SOMA) 

• O corpo celular é a região do neurônio 
dilatada que contém o núcleo. 
 
•O corpo celular é o centro de funções 
metabólicas e de integração do neurônio 
 

• O núcleo (N) é grande, esferoidal e 
eucromático com um nucléolo (n) 
proeminente. 
 
•O citoplasm contém  aparelho de Golgi   
e retículo endoplasmático granular bem 
desenvolvidos (corpúsculos de Nissl 
[*]), neurofilamentos, mitocôndrias e 
lisossomas. 

N 

* 

* 



TIPOS DE NEURÔNIOS 

Baseados no número de dendritos: 
 

• Bipolar - um axônio e um 
dedrito 
 
• Multipolar – um axônio e 
vários dendritos 
 
• Unipolar (Pseudo-unipolar) o 
dentrito e o axônio se fundem 
durante o desenvolvimento 
embrionário. Os neurônios não 
possuem dendritos no corpo 
celular. Em humanos está 
presente só nos embriões 



SINAPSE 
• No local da interação 

sináptica ocorre uma 
aposição íntima entre as 
células 

• Em uma sinapse um 
neurotransmissor 
químico é liberado por 
uma célula e atua sobre a 
célula adjacente. 

Componentes celulares de uma sinapse 

• O componente pré-sináptico é a região da sinapse 
que libera o neurotramissor  

•O componente pós-sináptico é o local  (receptor) na 
superficie de uma outra célula onde se liga o 
neurotransmissor 

Cerca de 1 quadrilhão de sinapses existem no cérebro humano.  
Isto é: 1,000,000,000,000,000 sinapses! 



SINAPSE 

As sinapses são pontos de contato funcionais entre dois 
neurônios ou entre um neurônio e uma célula muscular ou 

uma célula glandular 

A - Axônio Pré-sináptico 
B - Fenda Sináptica 
C - Célula Pós-sináptica  

http://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7A&feature=related 

https://www.youtube.com/embed/XfeaMbTKdV8?modestbranding=1 

A      

B      

C    

Neurotransmissores 

 

Receptores 
celulares pré 

Sinápicos 

Bomba 
 

Receptores 
celulares 

pós 
sinápicos 

Vesiculas 
sinápticas 

Densidade 
pós sináptica 

http://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7A&feature=related
https://www.youtube.com/embed/XfeaMbTKdV8?modestbranding=1


CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO DO 
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO  

Células de Schwann 

• A mielina é formada 
pela deposição em 
camadas da membrana 
plasmática da célula de 
Schwann em torno do 
axônio. 
 
• A mielina isola o axônio 
do espaço extracelular. 
 
• A mielina também 
aumenta a velocidade de 
condução do impulso 
nervoso.  

endonuero e 
axônios amielínicos 

Célula adiposa 

(lipídio) 

Bainha 
de 

mielina 

Nervo Periférico 
Ósmio 



CÉLULAS DE SCHWANN 

Nucleo Citoplasma 

Neurofibrila 
 

Axolema 

Axônio 

Neurolema 

Bainha 
de 

mielina 

A 

A A 

• As células de Schwann se localizam em 
torno dos axônios do sistema nervoso 
periférico. 
 
• Cada célula de Schwann forma mielina 
em torno de um segmento de um único 
axônio. 



CÉLULAS DE SCHWANN  

Microscopia eletrônica de um 
único axônio finamente 

mielinizado circundado por 
células de Schwann dispostas 

concentricamente formando um 
bulbo de cebola.  

Corpo 

Dendrócito 

Axônio 

Bainha 
de 

mielina 

Axônio 

Nodulo de 
Ranvier 

m ax 

Nodulo de Ranvier 
 



CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO DO 
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO  

Células-satélites 

• Formam uma 
camada epitelióde 
em torno dos 
corpos das células 
nervosas  

• Geralmente as 
células-satélites 
não formam 
mielina  

C 



O SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

• Substância Branca 
• Presença de grandes 

fibras mielinizadas 
(axônios) 
• Ausência de corpos de 
células nervosas 
 

• Substância Cinzenta 
• Presença de muitos 
corpos de células 
nervosas e dendritos 
• Ausência de 
prolongamentos 
nervosos fortemente 
mielinizados 

Cerebro 

Medula espinhal 

Substância cinzenta 

Substância branca 

Encéfalo 

Medula 

 espinhal 



 SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
 Substância Branca 

Axônios Mielínicos 

Núcleo de 
Células Gliais 



O SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
 Substância Cinzenta 

Medula espinhal 

Cerebelo 

Células 
de 

Purkinje 
Cérebro 

Corpo 
 de 

Neurônio 

Corpos 
 de 

Neurônios 



CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

As células de sustentação do SNC não-neurais 
são as células da glia: 

 

 

Oligdendrócitos 

Astrócitos 

Micróglia 

Células ependimárias 

Oligodendrocíto 

Axônio mielinado 

Bainha do mielina 

Astrócito 

Capilar 

Neuronio 

Micróglia 

Células 
ependimárias 

Ventricula 
de cerebro 



CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO 
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 Oligodendrócito 

• Tem poucos prologamentos 
• Os oligodendrócitos frequentemente estão dispostos em 
fileiras entre os axônios na substância branca 

N 



OLIGODENDRÓCITOS 

Produzem mielina no sistema nervoso central 



CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 Astrócitos 

• Tipo celular mais encontrado 
no sistema nervoso 

• Os astrócitos caracterizam-
se por possuirem muitos 
prolongamentos. 

• Os prolongamentos dos 
astrócitos formam pés 
terminais na junção do 
tecido nervoso com o tecido 
não-nervoso. 

• As área nuas dos axônios 
mielínicos adquirem, no 
plano dos nódulos de Ranvier 
e das sinapses, uma bainha 
de astrocítos. 

• As astrócitos regulam a 
concentração de potássio no 
tecido nervoso. 

Neuronio 



CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO  
SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 Micróglia 
• As células da micróglia são as menores células da glia. 

• Possuem prolongamentos bem curtos e menos elaborados. 

• As células da micróglia pertencem ao sistema mononuclear 
fagocitário. 

Micróglia 

Astrócitos 



Célula ependimária 

CÉLULAS DE SUSTENTAÇÃO  
SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 Células ependimárias 

As células ependimárias são células gliais 
epiteliais que revestem os ventrículos 

encefálicos e o canal central da medula espinhal 

Células 
ependimárias 

cílios 



NERVOS PERIFÉRICOS 

 

 

Nervos periféricos são compostos de 
várias fibras nervosas reunidas em 

vários fascículos (feixes) 

Nervo Periférico 

Nervo 
Periférico 

Gânglio 



GÂNGLIO 

Gânglio é uma intumescência que contém corpos de 
neurônios.  

Gânglio 

Células 
Satélites 

Corpos de 
Neurônios 

Medula espinhal 



NERVOS PERIFÉRICOS  
EPINEURO 

EPINEURO 
•  uma camada de tecido 
conjuntivo que envolve o 
nervo dando rigidez e 
resistência 
 

1. Epineuro 
2. Perineuro 
3. Endoneuro 

Cada nervo é 

envolvido por um 

epineuro 



NERVOS PERIFÉRICOS  
PERINEURO 

Cada fascículo dentro do epineuro 
é envolto pelo perineuro 
Consiste em uma camada externa 
de tecido conjuntivo e uma 
interna de células epitelióides 
achatadas 

Perineuro 



NERVOS PERIFÉRICOS  
ENDONEURO 

Cada fibra nervosa envolta por 

célula de Schwann possui sua 

própria bainha de tecido 

conjuntivo frouxo denominada: 

endoneuro 

P
e
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Endoneuro 

Endoneuro 



NERVOS PERIFÉRICOS 

Endoneuro 

Axônio de Fibra 
Mielinazada 

Axônio de Fibra 
amielínica 



INTERVALO 

Coffee Break 



Tecido Nervoso  

Lâmina No. 96 e 21*:  Medula espinhal 

Observar o corte mais próximo do rótulo 

Identificar: Substância cinzenta - corpo celular e núcleo 

dos neurônios e as células gliais 

    Substancia branca – axônios mielínicos 

  

Lâmina No. 32:  Pescoço 

Observar: O nervo e o tecido conjuntivo, fibras nervosas 

mielínicas 

Identificar: o gânglio nervoso, tecido conjuntivo, o corpo 

celular dos neurônios, células satélites 

 

Lâmina No. 95:  Encéfalo 

    Coloração:  Método de Cajal (cloreto de ouro-

sublimado) 

       Identificar: os astrócitos e os neurônios        * Caixa B 


