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Histologia Animal
Tecido Nervoso

 Propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo 

responder a alterações do meio.

 Composto pelos neurônios e células da glia (neuroglia)

 Os neurônios são capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células 

através do impulso nervoso.

 Os neurônios tem forma estrelada e são células alongadas e especializadas.

 O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinal.

Tipos celulares relacionados à 
sustentação, nutrição e 
proteção do neurônio



Histologia Animal
 Morfologia clássica do Neurônio:

 Formado por  um corpo celular e numerosos prolongamentos:

a) Corpo celular: é a parte onde ficam o núcleo e diversas organelas, como mitocôndria.

b) Dendritos: prolongamentos bastante ramificados que têm a função de captar estímulos.

c) Axônio: é um prolongamento maior, com ramificações em sua porção final. Sua estrutura 

é especializada para transmitir os impulsos nervosos para outros neurônios .



Histologia Animal
Tecido Nervoso

 Os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua MORFOLOGIA, como veremos 

a seguir:

MultipolarPseudoUnipolar
Bipolar



Histologia Animal
Tecido Nervoso

 Os neurônios podem ser classificados de acordo com a sua FISIOLOGIA, como veremos a 

seguir:

a) Neurônio Sensitivo: Conduzem impulsos de órgãos dos sentidos e células sensoriais até o 

Sistema Nervoso Central (SNC). 

b) Neurônio Motor: Conduzem impulsos do SNC para músculos ou glândulas.

c) Neurônio Associativo: Fazem a conexão entre diversos tipos de neurônios.



Histologia Animal
 Impulso nervoso:

 Propagação de uma “onda” de despolarização ao longo da membrana plasmática de um 

neurônio para outro 

 Sentido do Impulso Nervoso:

Dendrito Corpo Celular Axônio               Terminação dos axônios



Histologia Animal
 Impulso nervoso:

 Bainha de Mielina: 

- Para que uma fibra nervosa tenha um bom desempenho na condução dos impulsos elétricos, 

é necessário que o axônio seja revestido por uma estrutura de composição lipoproteica.

- Função: Isolar a fibra nervosa para aumentar a velocidade dos impulsos nervosos.



Histologia Animal
 Impulso nervoso:

 Neurotransmissores são liberados durante o impulso nervoso para a conexão entre dois 

neurônios 

 Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios e armazenadas 

em vesículas dentro dos axônios



Histologia Animal
 Sinapse nervosa:

 Região de comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio com células dos 

músculos e glândulas.

 A porção terminal do axônio contém vesículas com neurotransmissores (que são 

substâncias químicas), enquanto que a membrana pós-sináptica possui receptores para 

os vários tipos de neurotransmissoes.  



Histologia Animal
 Sinapse nervosa:
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