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Tecido Nervoso

Histologia

TECIDO NERVOSO
Principais funções

Função sensorial

Função integrativa

Função motora

Percepção do ambiente e do interior do corpo.

Processamento das informações.

Ativação dos efetores (músculos e glândulas).

Características gerais

▪ Forma o diversos componentes do sistema nervoso.

▪ Composto pelos neurônios e pelos gliócitos (células gliais).

▪ Origem embrionária: ectodérmica.
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TECIDO
NERVOSO

Capacidade de responder

a um estímulo e convertê-lo

em um potencial de ação.

Neurônio

PARTES DE UM NEURÔNIO
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De acordo com o número e com o arranjo de suas neurofibras

CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA Neurônios

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Neurônios
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Axônios 

mielinizados e 

amielínicos de 

muitos 

neurônios.

Corpos celulares 

neuronais, 

principalmente.

SUBSTÂNCIA BRANCA E SUBSTÂNCIA CINZENTA

Principais características

▪ Gliócitos de maior tamanho

▪ Gliócitos mais numerosos e de maior diversidade funcional

▪ Grande número de prolongamentos citoplasmáticos

Principais funções

▪ Ponte nutritiva entre o sangue e os neurônios

▪ Sustentação física do tecido nervoso

▪ Recuperação de lesões (preenchimento de espaços deixados pelos neurônios )

CÉLULAS GLIAIS Astrócitos
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Principais características

▪ Assemelham-se aos astrócitos, mas são menores e contêm menos prolongamentos

celulares

▪ Apresentam prolongamentos que se enrolam em volta de vários axônios

Principais funções

▪ Constituem o estrato mielínico dos neurônios do SNC

▪ Protegem os neurônios e aumentam a velocidade de

condução do impulso nervoso

CÉLULAS GLIAIS Oligodendrócitos

Principais características

▪ Mesma função dos oligodendrócitos

▪ Apresentam prolongamentos que se enrolam

em volta de um segmento de um único axônio

Principais funções

▪ Constituem a estrato mielínico dos neurônios do SNP

▪ Protegem o neurônio e aumentam a velocidade de condução do impulso nervoso

CÉLULAS GLIAIS Célula de Schwann
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Principais características

▪ Células pequenas e alongadas

▪ Prolongamentos curtos e irregulares (geralmente ramificados)

Principais funções

▪ Atuam como fagócitos (macrófagos modificados)

▪ Realizam fagocitose de microrganismos e do tecido nervoso danificado

CÉLULAS GLIAIS Micróglia

Principais características

▪ Células que variam de colunares a cúbicas

▪ Dispostas em uma única camada

▪ Possuem cílios ou microvilosidades

▪ Revestem cavidades internas do encéfalo e da medula espinal

Funções principais

▪ Produzem e auxiliam na movimentação/reabsorção do líquido cerebrospinal

CÉLULAS GLIAIS Células ependimárias
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Propagação de um sinal elétrico ao longo do neurônio.

IMPULSO NERVOSO

Axônio

IMPULSO NERVOSO
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IMPULSO NERVOSO

Sinapses Elétricas

▪ Os potenciais de ação passam diretamente entre células adjacentes

▪ As membranas das células que se comunicam unem-se por meio de junções

comunicantes (gap)

▪ Vantagem: comunicação mais rápida

Sinapses Químicas

▪ Tipo mais comum de sinapse nervosa

▪ As membranas dos neurônios adjacentes não se tocam

▪ A comunicação ocorre por meio de mediadores químicos (neurotransmissores)

TRANSMISSÃO DOS SINAIS
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