
Sistema neuro-hormonal



O que é o sistema neuro-hormonal?
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Sistema nervoso Sistema hormonal



Qualquer alteração no exterior ou no interior do corpo…

corresponde a um

Estímulo

que provoca

uma resposta do sistema 

neuro-hormonal.

O que é o sistema neuro-hormonal?



Existem vários órgãos envolvidos na captação e transmissão de estímulos

e na elaboração de respostas…

Receptores

Recebem os 

estímulos do 

exterior.

Produzem estímulos 

que nos dão a sensação 

de fome, sede, …

Fibras nervosas sensitivas

transmitem os impulsos nervosos aos

Centros nervosos

Processam a 

resposta adequada.

O que é o sistema neuro-hormonal?



Existem vários órgãos envolvidos na captação e transmissão de estímulos

e na elaboração de respostas…

Resposta

Fibras nervosas motoras

transmitem o impulso nervoso aos

Órgãos efectores

efectuam

Resposta motora Resposta hormonal ou secretora

O que é o sistema neuro-hormonal?



O que é o sistema nervoso?

O sistema nervoso é composto por dois subsistemas interligados 

que coordenam a informação entre o exterior e o corpo…

O encéfalo e a espinal medula 

coordenam o corpo.

Os nervos e os gânglios levam 

a informação dos receptores 

ao centro nervoso e deste para 

os órgãos efectores.

Sistema nervoso central (SNC)

Sistema nervoso periférico (SNP)



Como funciona o sistema nervoso central?

O sistema nervoso central coordena todas as actividades do corpo.

é formado por

Está protegido pela caixa craniana, 

coordena os movimentos voluntários 

e involuntários.

Encéfalo

Cérebro, bolbo raquidiano, 

cerebelo e hipotálamo

formado por

Espinal medula

Está protegida pela coluna 

vertebral, é responsável 

pelos actos reflexos 

(reacções involuntárias).



Cérebro

Responsável pelo pensamento, 

memória, linguagem, dirige 

as reacções voluntárias…



Divide-se em dois hemisférios que 

coordenam actividades e funções 

específicas. 



É formado por milhões de neurónios.

Os axónios dos neurónios formam a 

substância branca e  os corpos 

celulares formam a substância cinzenta

(mais externa).



Como funciona o sistema nervoso central?

Está protegido pela caixa craniana e por três 

membranas – as meninges, por onde flui o 

líquido cefalorraquidiano.





Bolbo raquidiano

Localiza-se na base do cérebro.

Controla os movimentos 

involuntários do organismo.


Corpo caloso

Formado por fibras nervosas 

que estabelecem a comunicação entre os 

hemisférios cerebrais.



Como funciona o sistema nervoso central?

Cerebelo

 Também se divide em dois hemisférios.

Coordena os movimentos voluntários e o 

equilíbrio do corpo.



Hipotálamo

Estabelece a ligação com o sistema

hormonal.



Controla a fome, a sede, a actividade 

sexual e a temperatura





Como funciona o cérebro?

O cérebro divide-se em dois hemisférios:

Hemisfério direito Hemisfério esquerdo

Criativo e intuitivo Raciocínios lógicos

Formas

Fantasia

Perigos

Intuição

Análise

Matemática

Lógica

Língua



O cérebro divide-se em quatro lobos:

Processa a informação 

dos sentidos e realiza 

cálculos e raciocínios

Controla o movimento 

e alguns aspectos 

das emoções 

e da memória

Controla a memória, 

algumas emoções 

e a audição

Controla a visão

Lobo frontal

Lobo temporal
Lobo occipital

Lobo parietal

Área da fala

Área da leitura 

e compreensão

Área da audição

Como funciona o cérebro?



Como funciona o sistema nervoso central?

Espinal medula

Estrutura longa e frágil que começa na 

extremidade do bolbo raquidiano



Está protegida pelas vértebras, pelas 

meninges e pelo líquido 

cefalorraquidiano



É responsável pela condução dos 

impulsos nervosos entre os órgãos 

periféricos e o encéfalo, e vice-versa.



Vértebra

Disco

intervertebral

Nervo raquidiano

Espinal medula

Gânglio



O que é o sistema nervoso?

A transmissão das informações no sistema nervoso ocorre sob a forma 

de impulsos nervosos.

propagam-se através

Local da célula 

onde está a 

maioria dos 

organitos.

Prolongamento 

ramificado do 

corpo celular.

Estrutura ao longo 

da qual se propaga 

o impulso nervoso.

Corpo celular

DendriteAxónio

Neurónio

Arborização 

terminal



Como se transmitem os impulsos nervosos?
Entre os axónios de um neurónio e as dendrites de outro existem zonas 

de separação…

Quando o impulso nervoso passa 

de um neurónio para outro 

ocorre

Sinapse

Neurotransmissores

Terminação 

do axónio

Fenda 

sináptica

Nos neurónios a propagação das mensagens 

nervosas ocorre por processo electroquímico



De acordo com a sua função e com a direcção de propagação do impulso nervoso, 

temos diversos tipos de neurónios:

Neurónio sensitivo

Neurónio conector/associação

Neurónio motor

Transmite os impulsos nervosos 

do órgão receptor ao centro nervoso.

Liga os neurónios 

sensitivos aos 

neurónios motores.

Transmite os impulsos nervosos 

do centro nervoso ao órgão efector.

Como se transmitem os impulsos nervosos?



Como funciona o sistema nervoso periférico?

É constituído por nervos e gânglios que estabelecem a comunicação com o 

sistema nervoso central.

Nervos cranianos – partem do encéfalo

Nervos raquidianos – partem da espinal

Medula e ramificam-se pelo organismo

Gânglios – pequenos agregados do

corpo celular dos neurónios

Fibra

Nervo



O que são actos voluntários e actos reflexos?

O nosso corpo recebe constantemente estímulos que podem originar 

uma resposta.

através de um acto inconsciente

Pode ser

através de um acto consciente

Acto voluntário Acto reflexo

Pode ser voluntariamente 

interrompido.

É comandado pelo cérebro.

Depende da nossa vontade.

O centro de resposta é a espinal 

medula.

É um processo muito rápido.

Ex.: Ex.:

Não depende da nossa vontade.



O que são actos reflexos?

Actos reflexosAlguns nascem 

connosco, ou seja, não 

resultam de 

aprendizagens. 

Alguns resultam da 

aprendizagem ao longo da 

vida e variam de pessoa 

para pessoa.

Reflexos 

condicionados
Reflexos inatos

Alguns envolvem também 

o sistema hormonal.



Arco Reflexo

Mecanismo automático 

determinado pela espinal 

medula

Trajecto:

Órgão receptor

Neurónio sensitivo/ fibra 

sensitiva

Neurónio de associação

Espinal medula

Neurónio motor

Órgão efector



Sistema 

simpático

Sistema 

parassimpático

Prepara o organismo

para situações de stress.

Mantém as funções vitais —

conserva a energia.



Como é formado o sistema nervoso autónomo?



Estrutura e função do sistema nervoso autónomo

Funções opostas e complementares



Sistema neuro-hormonal

é constituído por

Sistema hormonal

Sistema nervoso 

central
divide-se 

em

Sistema nervoso

Será que aprendi?

formado por

Centros 

nervosos

Sistema nervoso 

periférico

Sistema nervoso 

somático

controla
divide-se 

em

Sistema

parassimpático

actua 

em

actua 

em

Movimentos 

voluntários

Sistema nervoso 

autónomo

Situações 

de repouso

Situações 

de stress
Sistema

simpático

divide-se 

em



Quais são as doenças mais frequentes do 

sistema nervoso?

As doenças do sistema nervoso podem ser: Físicas

Podem resultar de:

 Infecções;

 Lesões da espinal medula;

 Degeneração das células nervosas;

 …

Paraplegia ou 

tetraplegia

Parkinson

Alzheimer

Meningite





As doenças do sistema nervoso podem ser: Psicológicas

Podem manifestar-se como:

 Perturbações alimentares;

 Perturbações de comportamento.
Anorexia

Bulimia

Depressão
Ansiedade

Esquizofrenia 

Quais são as doenças mais frequentes do 

sistema nervoso?



Como é constituído o sistema hormonal?

O sistema hormonal é composto por glândulas endócrinas, produtoras de hormonas.

Tiróide

Produção de calor, 

crescimento dos 

ossos, metabolismo. 

(Tiroxina)

Paratiróides

Manutenção dos 

níveis de cálcio.

Supra-renais

Influenciam o 

metabolismo, 

respondem a 

estímulos de 

medo ou stress. 

(Adrenalina) 

Pâncreas

Produz insulina e 

glucagon, controlam 

os níveis de glucose

no sangue.

Hipotálamo

Faz a ligação com o sistema 

nervoso. Regula o sono e o 

apetite, controla os 

movimentos involuntários.

Hipófise

Regula as outras glândulas, 

interfere no funcionamento 

de alguns órgãos.

Ovários
Regulam o ciclo 

uterino, determinam 

as características 

femininas. 

(Estrogénios e 

Progesteronas)

Testículos

Determinam as 

características masculinas. 

(Testosterona)



Hipófise e hipotálamo

Regulam os níveis de 

hormonas no sangue.

Quando há 

hormonas 

em excesso

inibem as

Glândulas

Mecanismo de retroacção ou feedback.

Como funcionam as hormonas?



Como funciona o sistema hormonal?

O sistema hormonal é responsável pelos processos mais lentos do organismo.

Funcionamento dos órgãos sexuais

Digestão

Temperatura corporal

Humor e disposição

Excreção



Os sistemas nervoso e hormonal funcionam de forma articulada, 

controlando as funções vitais do organismo.

+

Como funciona o sistema neuro-hormonal?



Hormonas Receptores

Como funcionam as hormonas?

As hormonas são mensageiros químicos.

Estimulam ou inibem a actividade de alguns órgãos.

Cada hormona afecta 

apenas os tecidos 

programados para 

a receber.

Os receptores podem localizar-se em órgãos 

ou estar dispersos no corpo.

Ovário Corpo



Quais as funções das hormonas segregadas

pela hipófise?



Como funcionam as hormonas?



Quais são as doenças mais frequentes do 

sistema hormonal?

O excesso ou a carência de uma hormona pode afectar o equilíbrio do organismo.

Glândula endócrina

Hiperfunção Hipofunção

Acromegalia — Quando há produção em 

excesso da hormona do crescimento, 

após a adolescência.

Nanismo — Quando há deficiente produção 

da hormona do crescimento, na infância.



Comportamentos aditivos.

Hiperactividade, 

exaltação, delírio, …

Torna as reacções mais lentas, 

provoca desinibição, coma, morte, …

Afecta o cérebro, 

altera a percepção.

Perturbação do sistema nervoso central, 

cardiorrespiratório e digestivo.

Quais são os comportamentos que 

afectam o sistema neuro-hormonal?



O que é o stress?

Stress

Reacção do organismo a estímulos desfavoráveis, preparando o nosso 

corpo para reagir ao perigo.

Produção de 

adrenalina

 Dilatação dos brônquios;

 Maior captação de oxigénio;

 Aumento dos batimentos cardíacos;

 …



Como evitar o stress?

O excesso de situações de stress provocam:

 Alterações no funcionamento da tiróide;

 Perturbações dos sistemas circulatório, digestivo e reprodutor;

 Doenças neurológicas;

 …

Pode ser evitado!

Planear as 

actividades diárias.
Fazer exercício 

físico.

Comer bem e dormir oito horas diárias.

Evitar comportamentos aditivos.



Será que aprendi?
Sistema neuro-hormonal

Sistema nervoso

é constituído por

Sistema hormonal

Sistema nervoso 

central

formado por

Centros 

nervosos

Sistema nervoso 

periférico

divide-se 

em

Níveis 

altos

Neurónios

Órgãos 

efectores

formado por

segregam

circulam

quando 

atingem

inibem

formados por

actuam 

sobre

de onde 

partem

transmitem

emitem

para

formado por

para

Nervos

Impulsos nervosos

Glândulas 

endócrinas

Sangue

Hormonas


