
ENFERMAGEM 

Profª.  Tatiane da Silva Campos 

ANATOMIA 
 

SISTEMA  NERVOSO 

Aula 1 



SISTEMA  NERVOSO  

Sistema nervoso (SN)  
 
 controla e coordena todos os processos vitais que se 
desenvolvem involuntariamente nos órgãos internos (atividade 
visceral) e também as manifestações voluntárias que promovem 
o relacionamento do organismo com o meio ambiente (atividades 
somáticas).  

 

 É composto pelo sistema nervoso central (SNC) e pelo sistema 
nervoso periférico (SNP).  

 

 O SNC tem duas estruturas, o encéfalo (localizado na cavidade 
craniana) e a medula espinal (localizada na cavidade vertebral ou 
espinal). 
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 O SNP situa-se externamente ao SNC e é constituído de nervos 
que conectam o SNC ao resto do corpo.  
 A condução dos impulsos nervosos ocorre somente em uma 
direção e efetua-se através de sinapses, que são os ligamentos 
do axônio de um neurônio aos dendritos de outro neurônio. Isso 
permite que o sistema nervoso forme um agregado de neurônios 
interligados necessário à transmissão das informações de um 
neurônio para outro.  
 Os neurotransmissores são substâncias lançadas nas sinapses 
que permitem a passagem da informação sem interrupções.  
 A acetilcolina, a norepinefrina, a epinefrina, a serotonina e as 
endorfinas são alguns exemplos de neurotransmissores. 
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 funções básicas: sensitiva (nervos sensitivos recebem as 
informações do meio externo ou do interno do corpo e as 
conduzem ao SNC); integradora (SNC processará ou interpretará 
essas informações para, em seguida, elaborar a resposta); 
motora (nervos motores conduzem a resposta do SNC ao corpo).  

 

 Ex das 3 funções interligadas: ao ver uma bandeja de ostras, a 
informação é levada ao SNC, e o cérebro, recorda-se que na 
última vez houve sérios problemas digestivos após ingeri-las. O 
cérebro elabora resposta “não comer as ostras”, e os nervos 
motores conduzirão essa resposta aos músculos esqueléticos 
para não colocar as ostras na boca. 
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 Sistema nervoso central  
 
º Meninges  
-Camadas: dura-máter (externa), aracnoide-máter (média) e 
pia-máter (interna)  
- Espaços: subdural (entre a dura-máter e a aracnoide-máter) e 
subaracnoide (aracnoide-máter com a pia-máter)  
- Função: envolver e proteger o encéfalo e a medula espinal 
  

º Encéfalo: calota craniana protege as seguintes estruturas  
-Cérebro: dividido em 4 lobos, é a sede da inteligência e do 
comando 
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Cada hemisfério tem quatro lobos, denominados de acordo com 
o osso próximo a eles e com funções distintas:  
 
■ Frontal: localizado na parte anterior do crânio, é a área da 
atividade motora voluntária, da motricidade, da fala, da 
personalidade, da conduta, do comportamento emocional, das 
funções intelectuais e da memória armazenada  
■ Parietal: localizado na parte superior do cérebro, é responsável 
pela interpretação das sensações, com exceção do olfato, e pela 
leitura, permitindo que o indivíduo se situe com relação ao 
esquema corporal (onde está o corpo ou parte dele) 
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■ Occipital: localizado na área acima da orelha, é responsável 
pela interpretação das sensações visuais  
■ Temporal: localizado na parte posterior da cabeça, é 
responsável pela “memória a curto prazo”, por parte da área da 
fala e pela interpretação dos sentidos do paladar, do olfato e da 
audição. 
- Diencéfalo: hipotálamo regula a temperatura corporal e água, 
hormônios da hipófise, fome, sede, pressão arterial  
- Tronco encefálico: é o local de entrada e saída dos nervos 
cranianos, centro cardiorrespiratório, local de cruzamento das 
vias motoras  
- Cerebelo: responsável pela coordenação dos movimentos e pelo 
equilíbrio do corpo  
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-Ventrículos cerebrais: Os ventrículos cerebrais são cavidades 
que se comunicam entre si, e no seu interior circula o liquor 
(LCR).  
■ I e II ventrículos laterais direito e esquerdo, situados no 
interior dos hemisférios cerebrais correspondentes  
■ III ventrículo, localizado entre o tálamo direito e esquerdo, 
que se comunica com os ventrículos laterais por intermédio dos 
forames interventriculares  
■ IV ventrículo, que se localiza entre o tronco encefálico e o 
cerebelo e se comunica com o III ventrículo por meio do 
aqueduto do mesencéfalo. Sua continuação inferior é o canal 
central da medula, que se comunica com o espaço 
subaracnóideo.  


