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Aula 3-Fisiologia
Fisiologia do Sistema Nervoso Central

Sidney Sato, MSC

Encéfalo

Recebe informações 
da periferia e gera 
respostas motoras e 
comportamentais. 
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Áreas de Brodmann

Obs: Áreas 1,2,3 : área somatossensorial primária
Áreas 5, 7: área de associação somatossensorial: interpreta o significado.
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Homunculus

Funções do encéfalo
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Corpo Caloso:
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Córtex cerebral

Controle das funções encefálicas superiores

Áreas funcionais no córtex cerebral
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Sentidos especiais

• Visão: córtex visual: recebe informações dos olhos;

• Audição: córtex auditivo: recebe informações das orelhas.

• Córtex olfatório: recebe aferências dos quimiorreceptores 
do nariz.

• Córtex gustatório: perto da borda do lobo frontal: recebe 
informações sensoriais dos botões gustatórios.

Áreas funcionais motoras e somatossensoriais do córt ex 

Padrões mais complexos de movimento

Movimentos bilaterais

Recebe projeções 
nervosas da pele, sistema 
músculoesquelético e das 
vísceras.

Conduz informações sobre 
tato, temperatura, dor e 
posição do corpo.
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312Áreas funcionais do Córtex Cerebral

Córtex: centro integrador para a informação sensorial e define 
respostas motoras.

Áreas sensoriais: recebem estímulos sensoriais e 
geram a percepção (consciência).

Áreas motoras: comandam os movimentos dos 
músculos esqueléticos.

Áreas de associação: integram informações de 
áreas motoras e sensoriais e comandam 
comportamentos voluntários.

A informação sensorial é integrada na medula e 
no encéfalo
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Sistema motor do SNC 

� Controle dos sinais eferentes do SNC

� Movimento dos músculos esqueléticos: controlado pela 
divisão motora somática;

� Sinais neuroendócrinos: hormônios secretados pelo 
hipotálamo e medula suprarrenal.

� Respostas viscerais: ação do músculo liso, cardíaco, 
glândulas exócrinas e endócrinas: SNA

Movimentos voluntários
Iniciados pelo sistema cognitivo e originados no córtex 
motor primário e na área motora de associação no lobo 
frontal do cérebro.

Sistema piramidal: Trato 
Córtico Espinhal
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Funções especiais de controle do 
tronco cerebral

�Controle da respiração
�Controle do sistema cardiovascular
�Controle de movimentos estereotipados do 

corpo
�Controle do equilíbrio
�Controle dos movimentos oculares
�Estação de passagem para sinais de 

comando de centros neurais superiores

Tronco encefálico 

Funções motoras e sensoriais da face e da cabeça
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Bulbo Ponte
• Controle da PA
• Respiração
• Deglutição
• Vômito

Substância cinzenta 

• Retransmite informações 
entre o cerebelo e o cérebro

• Atua junto com o bulbo no 
controle da respiração

Cerebelo 
• Atua no ritmo das atividades motoras
• Controle da intensidade da contração muscular
• Controle da atividade entre os músculos agonistas e 

antagonistas
• COORDENAÇÂO MOTORA
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Núcleos ou gânglios da base

Funções dos Gânglios da Base

• Controlar padrões complexos de atividade 
motora; direção dos movimentos.

• Controle da temporização e intensidade 
dos movimentos;
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Resumo: Controle global dos 
movimentos

• Nível espinhal
�Padrões locais de movimento:Reflexos de 

retirada;
�Padrões complexos de movimentos 

rítmicos;
• Nível do córtex motor:ativa sinais motores 

para a medula espinhal;
• Nível cerebelar;
• Nível dos gânglios da base.

Tálamo
Retransmissão de informações no SNC
Centro integrador

Hipotálamo

• Centro da homeostase: 
controle de comportamentos 
motivados como fome e sede

• Atua no SNA
• Atua em funções endócrinas
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Controle da 
atividade cerebral 
por sinais 
excitatórios 
contínuos: Área 
Reticular 
excitatória do 
Tronco Cerebral

Influencia o estado de 
alerta

EEG nos estados de 
alerta, vigilia e sono, 
morte.

Sistema límbico
Circunda o tronco cerebral
Comando motivacional para o processo de aprendizagem

Controle do 
comportamento 
emocional 
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Funções do hipotálamo

Estados de Atividade Cerebral: 
SONO e VIGÍLIA

• SONO X COMA: Ambos estados de 
inconsciência;

TIPOS DE SONO

Sono de ondas lentas

Sono REM:Movimento
Rápido dos Olhos
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Teorias básicas do sono

• Sono causado por um processo inibitório 
ativo: Centros localizados no tronco 
cerebral;

• Papel da serotonina: Substância 
transmissora associada a produção do 
sono;

• Estimulação de áreas específicas do 
encéfalo.

Sistema Nervoso Autônomo

• Controle das funções viscerais do 
organismo;

• Ativado por centros localizados na medula 
espinhal, tronco cerebral e hipotálamo.

• Recebe influência do córtex límbico;

• Também atua via reflexos viscerais.
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SISTEMA NERVOSO
SIMPÁTICO

Via simpática da medula: um 
neurônio pré-ganglionar e 
um neurônio pós ganglionar

Aproximadamente 75% de todas as fibras 
nervosas parassimpáticas estão no nervo 
vago (X par craniano)
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Fibras Colinérgicas e Adrenérgicas

Fibras Colinérgicas: secretam acetilcolina

Fibras Adrenérgicas: secretam adrenalina
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Características das Funções Simpática e 
Parassimpática
Acetilcolina: fibras pré e pós-ganglionares do 
parassimpático. Fibra pré-ganglionar do simpático.

Norepinefrina: fibra pós-ganglionar do simpático.

De forma geral: A acetilcolina é chamada 
de transmissor parassimpático e a 
norepinefrina de transmissor simpático

As fibras nervosas pós ganglionares simpáticas 
para as glândulas sudoríparas, para os músculos 
piloeretores dos pêlos e para alguns vasos 
sanguîneos são colinérgicas.
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Receptores de acetilcolina

Receptores muscarínicos: Encontrados nas 
células efetoras estimuladas pelos neurônios 
colinérgicos pós-ganglionares, tanto do SNS e 
SNP.

Receptores nicotínicos: Encontrados nos gânglios  
autônomos nas sinapses entre os neurônios pré-
ganglionares e pós ganglionares tanto do sistema 
simpático como do parassimpático.

Receptores adrenérgicos

Receptores alfa e beta: 

A norepinefrina excita principalmente receptores 
alfa

A epinefrina excita ambos os receptores de forma 
igual


