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Sistema nervoso 
 

 Sistema nervoso somático 

Relação do organismo com o meio 

 

 

 

 Sistema nervoso autonômico 

Inervação de estruturas viscerais = Homeostase 
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Sistema nervoso eferente 



Sistema nervoso autônomo 
 

 

 

O sistema nervoso autônomo distingue-se em uma parte 

aferente e outra eferente 

 

O componente  aferente conduz impulsos oriundos dos 

receptores das vísceras para áreas específicas do sistema 

nervoso central  

 

O componente eferente traz impulsos de certos centros 

nervosos até as estruturas viscerais 

 

Por definição, denomina-se sistema nervoso autônomo apenas 

o componente eferente do sistema nervoso visceral 

 

 



Funções do sistema nervoso autônomo 
 

 

 

 

1. Auxiliar o corpo a manter um ambiente interno constante ou 

balanço fisiológico global das funções corpóreas 

(homeostase), através de comandos que levam a ações 

compensatórias 

Ex: aumento súbito da pressão arterial 

regulação do tamanho da pupila a diferentes intensidades 

luminosas 

constrição dos vasos sanguíneos da pele em resposta ao frio 

aumento da frequência cardíaca durante o esforço 

 

2. Propiciar ajustes neurovegetativos que dão suporte a 

execução de comportamentos motivados: comportamento 

defensivo, alimentar, sexual 
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Diferenças entre  os sistemas  simpático e parassimpático: 

1. Anatômicas:  

- localização dos neurônios pré-ganglionares e dos gânglios 

autonômicos 

- extensão das fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares 

2. Farmacológicas:  

- fibras colinérgicas (Ach)  

- fibras noradrenérgicas (NE) 

3. Fisiológicas:  

- agem antagonicamente e sinergicamente no controle 

harmônico da atividade visceral 
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 Sistema nervoso autônomo simpático 

Função fisiológica:  mobilizar o corpo para a atividade 

 
 

 

 

 

 

   

 

 



 Sistema nervoso autônomo 

parassimpático 

Função fisiológica:  restauradora para conservar energia 

 
 

 

 

 

 

   

 

 



 Sistema nervoso autônomo 

parassimpático 
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 Sistema nervoso autônomo 

SIMPÁTICO 

 ↑ frequência cardíaca e pressão arterial 

 dilatação bronquíolos 

 ↑metabolismo de glicose = disponibilização 

de energia 

  vasodilatação da musculatura esquelética; 

vasoconstrição de vasos da pele e intestinais 

 dilatação pupilar 

 

PARASSIMPÁTICO 

 ↓ frequência cardíaca e pressão arterial 

 broncoconstrição 

 ↓metabolismo de glicose = preservação 

de energia 

 constrição pupilar 



 Sistema nervoso autônomo 



 Inervação autônoma dos orgãos 



Inervação autônoma dos orgãos 
 

Reflexo baroceptor 

 

Alterações na pressão arterial 

reflexivamente modulam a atividade 

simpática e parassimpática para 

manutenção da pressão arterial 

 

Aumento da pressão arterial provoca 

ativação dos baroceptores = inibe a 

atividade da via simpática e aumenta a 

atividade da via parassimpática, 

resultando em bradicardia 

 

Queda da pressão arterial provoca 

aumento da atividade simpática e inibe 

a atividade parassimpática resultando 

em taquicardia e aumento da força 

contrátil do coração 



Inervação autônoma dos orgãos 
 

Função sexual masculina 

 

Aumento da atividade 

parassimpática promove 

dilatação das artérias do 

pênis e relaxamento dos 

músculos lisos do corpo 

cavernoso = ereção 

 

Aumento da atividade 

simpática promove o 

reflexo ejaculatório 



 Medula adrenal 



 80% de adrenalina 

 

 20% de noradrenalina 

 

 Mesmos efeitos da estimulação simpática direta 

 

 Efeitos duram 5 a 10 vezes mais  remoção sanguínea lenta 

       

 Estimulação de estruturas sem inervação simpática direta 

 

 Mecanismo duplo de estimulação simpática = Fator de 

segurança 

 

 Medula adrenal 



1) Quanto ao sistema nervoso eferente, compare as vias 

somáticas e autônomas. 

 

2) Quais características anatômicas, farmacológicas e 

fisiológicas diferenciam o sistema autônomo simpático do 

parassimpático? 

 

3) Qual a ação do sistema autônomo simpático e do 

parassimpático sobre os vasos sanguíneos, coração e vias 

aéreas? 

 

4) Como o barorreflexo e a função sexual masculina são 

controlados pelos sistemas simpático e parassimpático? 

 

5) Como se organiza a inervação da medula adrenal? 

 

6) Qual a função da medula adrenal? 

 

 Questões de revisão 


