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DIVISÃO 

ANATÔMICA DO 

SISTEMA NERVOSO



SISTEMA NERVOSO CENTRAL



SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO



Planos e Cortes do SNC

A: Vista superior.

B: Vista posterior.

C: Vista lateral.

D: Vista lateral do 

corte sagital.



Planos e Cortes do SNC



A - Imagem da superfície do córtex 

cerebral de um indivíduo vivo, similar 

ao que se apresenta em um campo 

cirúrgico. 

B - Imagem de um encéfalo 

fixado em formol, com as 

membranas de cobertura e os 

vasos removidos.



Córtex Cerebral

Diencéfalo

Mesencéfalo

Cerebelo

BulboPonte







































NEURÔNIO E NEURÓGLIAS (GLIAS)









a) Neurônios Aferentes ou Sensitivos
b)  Neurônios Eferentes ou Motores

c)  Neurônios de Associação ou Interneurônios







Diversos tipos morfológicos, localizados em diferentes regiões do sistema nervoso: 

Pseudounipolar (A), Estrelado (B), de Purkinje (C), Unipolar (D) e Piramidal (E).

interneurônio



*A palavra “glia” vem do grego e significa cola.
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2 FORMAÇÕES

• Nódulos de Ranvier

• Condução



Ação das Glias no SNC (Tipos)

Aperte o play



Ação das glias no SNC (Função)

Aperte o play



O termo é usado para tumores originados em células 

da glia: astrocitomas, glioblastomas, oligodendrogliomas

e ependinomas.



Variam de aspecto e comportamento biológico conforme o 

local de origem no SNC.

Os astrocitomas mais 

malignos são chamados de

glioblastoma multiforme

(grau IV). 



-Glioblastomas têm alto poder 

infiltrativo e podem propagar-se à 

distância no mesmo hemisfério 

através de tratos da substância 

branca. 

- Podem também propagar-se ao 

outro hemisfério pelo corpo caloso, 

como demonstrado aqui. 

- A isto se chama 'tumor em asa de 

borboleta'. Apesar da tendência a 

infiltrar o tecido nervoso, 

glioblastomas praticamente 

nunca dão metástases fora do SNC. 





São tumores de hemisfério 

cerebral de adultos, com 

incidência menor que os 

astrocitomas e 

glioblastomas.

Macroscopicamente, 

formam massas

acinzentadas, geralmente 

melhor delimitadas que os 

astrocitomas.



São neoplasias de células 

ependimárias,

portanto em relação topográfica 

com os ventrículos. 

Podem originar-se nos 

ventrículos laterais

ou no IVº ventrículo.

A distribuição etária é ampla, 

indo de crianças até a idade 

adulta.



Aperte o play





Mistos

Eferentes

Aferentes





Mielínicas

Amielínicas







FIQUE DE OLHO !

Fim da Unidade I


