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O liquor forma-se a partir do sangue, nos plexos corioides 
localizados nos ventrículos. O plexo corioide é uma estrutura 
vascular, que através das suas paredes, faz a água e as 
substâncias dissolvidas no sangue saírem para o interior dos 
ventrículos. O liquor deixa os ventrículos e flui para o interior do 
espaço subaracnóideo: parte dele para a medula espinal por 
meio de um orifício chamado canal central e a outra parte para o 
encéfalo por meio de pequenos orifícios. Após circular por todo o 
espaço subaracnóideo ao redor do encéfalo e medula espinal, o 
liquor é reabsorvido pela circulação venosa da dura-máter.  
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Em estado de equilíbrio, o volume e a pressão do tecido cerebral, 
do sangue circulante no cérebro e do liquor são responsáveis pela 
manutenção da pressão intracraniana (PIC), que oscila entre 10 
e 20 mmHg (milímetros de mercúrio). 
 

- Sistema límbico: atua no comportamento emocional e na 
memória  
- Formação reticular: relacionada com o ciclo sono/vigília e 
consciência 
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º Liquor (LCR)  
- Função: proteger o sistema nervoso central, amortecer 
choques, equilibrar as pressões internas entre a cavidade 
craniana e o encéfalo  
- Local de formação: ventrículos cerebrais  
- Percurso: ventrículos cerebrais e espaço subaracnóideo  
-Pressão intracraniana: mantida pelo equilíbrio entre o volume e 
a pressão do tecido cerebral, do sangue circulante no cérebro e 
do liquor 
  
º Medula espinal: passa na cavidade vertebral ou espinal da 
coluna vertebral 
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■ Sistema nervoso periférico  
 

º Função: transmissão de estímulos ao encéfalo e vice-versa º 
Classificação anatômica: 12 pares de nervos cranianos e 31 pares 
de nervos espinais  
 
12 pares de nervos que saem do encéfalo e podem ser 
sensitivos, motores, autônomos ou mistos; alguns nervos 
possuem gânglios, e outros não. Inervam principalmente os 
órgãos da cabeça e do pescoço 
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funções:  
■ Olfatório: olfação  
■ Óptico: visão  
■ Oculomotor: movimentos do olho e constrição pupilar  
■ Troclear: movimentos do olho  
■ Trigêmeo: sensibilidade da cabeça e face e movimentos da 
mandíbula  
■ Abducente: movimentos do olho  
■ Facial: gustação, movimentos faciais e secreção de lágrimas e 
saliva  
■ Vestibulococlear: audição e equilíbrio  
■ Glossofaríngeo: gustação, sensibilidade e movimento da 
laringe, secreção da saliva e reflexos viscerais 
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■ Vago: sensibilidade para a regulação reflexa da pressão 
arterial e os movimentos da musculatura visceral. É o 
representante principal da parte parassimpática do sistema 
nervoso autônomo  
■ Acessório: deglutição, movimentos da cabeça e ombros, 
fonação  
■ Hipoglosso: movimentos da língua durante a deglutição e a 
fonação.  
 
Os nervos espinais totalizam 31 pares que mantêm conexão com 
a medula e são formados pela fusão das raízes motoras (anterior 
ou ventral) e sensitivas (posterior ou dorsal).  
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oito cervicais (C), 12 torácicos (T), cinco lombares (L), cinco 
sacrais (S) e um coccígeo (Co).  
 

Após saírem da coluna vertebral, os nervos espinais dividem-se 
em várias fibras. Quando essas fibras se juntam novamente, 
formam os plexos nervosos que são:  
■ Plexo cervical: origina-se dos nervos cervicais (C1 a C4), e seu 
principal nervo é o frênico que inerva o diafragma  
■ Plexo braquial: origina nervos cervicais (C5 a C8) e 
torácico(T1); principais nervos axilar e radial inervam MMSS 
■ Plexo lombossacral: origina-se dos nervos torácico (T12), 
lombares (L1 a L5) e sacrais (S1 a S4), e seus principais nervos 
são femoral e isquiático que inervam os MMII 
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º Classificação fisiológica: sistema nervoso autônomo  
 
- Função: regular de maneira automática atividades digestiva, 
respiratória, circulatória etc. Trabalha em conjunto com SNC, 
principalmente o hipotálamo  
- Composição: simpático e parassimpático, que são de ações 
antagônicas  
- Formação do simpático e do parassimpático: fibras pré e pós-
ganglionares e gânglios. 


