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1. Introdução
O  Sistema  Nervoso  Vegetativo,  também  chamado  de 
sistema neurovegetativo, ou sistema nervoso autónomo, é a 
parte  do  sistema  nervoso  que  regula  funções  vitais 
fundamentais, em grande parte independentes da consciência 
e relativamente autónomas,  ou seja,  as  funções vegetativas 
(aparelho  cardio-respiratório,  glândulas  endócrinas, 
musculatura lisa, aparelho polissebáceo e sudoríparo, etc...)

Para a descrição anatómica, o Sistema Nervoso Vegetativo é 
subdividido em três partes, ligadas estreitamente entre si por 
numerosas fibras aferentes e eferentes:

● centros neurovegetativos superiores  (corticais e 
diencefálicos);

● centros  neurovegetativos  intermédios 
(mesencéfalo-bulbo-espinhais),  com  as  vias  aferentes  e 
eferentes e os respectivos gânglios (seriam as duas secções do 
ortossimpático e do parassimpático dos tratados clássicos);

● sistema  polissináptico  reticular  viscelar,  ou 
intramural,  que  conserva  ainda  a  designação  de 
metassimpático.  Compreende  a  espessa  rede  de  fibras 
vegetativas  dos  dois  sistemas,  constituindo  um  extenso 
complexo plexiforme situado na extrema periferia do sistema, 
na superfície  ou na espessura  das vísceras e  no qual  estão 
intercalados  pequenos  gânglios,  constituídos  por  poucas 
células,  que  têm a  característica  de  estar  em conexão  com 
fibras tanto simpáticas como parassimpáticas.

As fibras simpáticas derivam fundamentalmente dos gânglios 
da cadeia toracolombar; as fibras parassimpáticas originam-se 
directamente  dos  centros  viscerais  do  rombencéfalo  e  da 
medula sagrada.
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A  imagem descreve  os  ramos  nervosos  que  compõem o  Sistema 
Nervoso Vegetativo e os órgãos a que são destinados.

Os dois próximos capítulos vão versar sobre duas das partes 
que compõem o Sistema Nervoso Vegetativo.
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2. Centros 
neurovegetativos 

superiores

Sistema neurovegetativo cortical 

A integração mais elevada das várias actividades vegetativas é 
feita no hipotálamo. Além deste, também em certas zonas do 
cortex cerebral, das quais as mais importantes são a região do 
lobo  frontal  colocada  adiante  da  zona  cortical  motora  e  o 
chamado sistema límbico.

A  primeira  regula  as  funções  vegetativas  (vasomotoras, 
sudoríparas, etc...), que acompanham a actividade motora dos 
músculos esqueléticos e toma também parte nos processos de 
integração recíproca entre actividades vegetativas e psíquicas.

No sistema límbico faz-se a integração entre estado emocional 
e certas funções vegetativas (motilidade gástrica, emissão de 
urina e fezes, regulação da pressão arterial, por exemplo).

Sistema neurovegetativo diencefálico

No diencefálico encontram-se numerosos agregados celulares, 
os  núcleos  hipotalâmicos,  em  relação  com  funções 
metabólicas   particulares  e  com  o  sistema  endócrino, 
essencialmente a hipófise. 

Existem depois outras formações, representadas pelo sistema 
reticular hipotalâmico e subtalâmico, continuação do bulbar e 
mesencefálico que, além de constituírem um centro integrativo 
das emoções, presidem a algumas manifestações fundamentais 
da vida, como o sono, a vigília, a fome e a sede.

Sistema reticular do tronco encefálico

Complexo anátomo-funcional que se estende do bulbo ao 
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diencéfalo,  constituído por  uma rede  de substância  cinzenta 
(que em alguns pontos se reúne em núcleos: núcleo reticular 
lateral  da  oliva  inferior;  núcleo  lateral  e  núcleos  reticulares 
caudal  e  oral  da  protuberância;  núcleos  reticulares  parvo  e 
gigantocelulares), e de substância branca formada por fibras 
nervosas.

Existem  também  amplas  conexões  com  outras  secções  do 
sistema  nervoso  central,  através  de  fibras  aferentes  e 
eferentes. 

Se considerarmos estas relações do ponto de vista funcional, 
distingue-se  um  sistema  reticular  ascendente e  um 
sistema  reticular  descendente,  cujas  funções  para  a 
homeostase do organismo são de notável importância.

De  facto,  o  primeiro  controla  o  estado  de  vigília  e  o 
comportamento,  o  segundo  harmoniza  as  actividades 
circulatórias  e  respiratórias,  além  das  reacções  tónicas 
musculares  posturais  e  algumas  reacções  em  relação  com 
estados afectivos particulares (vómito, reacção de alarme ou 
de fuga ou de defesa).
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3. Centros 
neurovegetativos 

intermédios

O centros neurovegetativo intermédio compreende os centros 
nervosos vegetativos situados no eixo cérebro-espinhal  e  as 
fibras nervosas aferentes e eferentes correspondentes.

Entre os dois sistemas, simpático e parassimpático, as fibras 
eferentes  são  substancialmente  de  dois  tipos:  pré-
ganglionares, que se originam na substância cinzenta do tronco 
cerebral  ou  da  medula  e  terminam  num  gânglio,  e  pós-
ganglionares,  em  contacto  sináptico  com  as  primeiras,  e 
atingem o órgão efector.

Dado que a distribuição anatómica dos gânglios periféricos é 
bastante  diferente  nos  dois  sistemas,  as  fibras  pré  e  pós-
ganglionares simpáticas e parassimpáticos têm comprimentos 
diferentes.

Os  gânglios  parassimpáticos  situam-se  nas  vizinhanças 
imediatas  do  órgão  efector  ou até  mesmo na espessura  da 
parede deste último; as fibras pré-ganglionares são, portanto, 
em regra longas, e as pós-ganglionares muito curtas.

Os gânglios simpáticos, pelo contrário, constituem uma cadeia 
dupla (cadeia do simpático) que se estende em posição látero-
vertebral desde a base do crânio até ao cóccix. 

As  fibras  pré-ganglionares  têm,  consequentemente,  um 
percurso muito curto; as pós ganglionares, por seu turno, têm 
um percurso muito comprido.

O Nosso Corpo - Volume XVolume X                     77  O Portal SaúdeO Portal Saúde

Sistema Nervoso Vegetativo                                             Sistema Nervoso Vegetativo                                             www.oportalsaude.comwww.oportalsaude.com

http://www.oportalsaude.com/
http://www.oportalsaude.com/


 O Portal Saúde                                                                            www.oportalsaude.com 

Esquema do  Sistema  Simpático  Central.  De  C  a  CVIII,  os  nervos 
cervicais; D1, o primeiro nervo torácico.
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4. Actividade 
funcional

À  divisão  do  Sistema  Nervoso  Vegetativo  em  três  partes 
corresponde  uma  estratificação  funcional.  De  facto,  as 
respectivas  actividades  funcionais  adquirem  um carácter  de 
complexidade  e  de  harmonização  cada  vez  mais  elevado  à 
medida que se avança da periferia para os centros superiores.

Mesmo que os centros intermédios e periféricos possam gozar 
de  uma  certa  autonomia  funcional,  esta  é  limitada  e 
insuficiente logo que aumentem as exigências: não há dúvida 
que a melhor actividade do sistema se obtém quando este está 
íntegro,  de  forma  a  que  as  suas  várias  partes  possam, 
adaptando-se  harmonicamente   às  diversas  exigências 
derivadas das condições internas e externas mutáveis, permitir 
uma  perfeita  homeostase  do  organismo  e  consentir-lhe 
consequentemente a normalidade da existência.

As estruturas neurovegetativas têm algumas particularidades 
que se diferenciam das do sistema nervoso de relação:

● falta  o  isocronismo  entre  a  fibra  e  a  estrutura 
muscular;

● são necessários estímulos repetidos para provocar a 
activação,  a  qual  tende  a  difundir-se  e  a  persistir 
autonomamente após a separação dos centros mais elevados;

● a resposta acentua-se por fenómenos de libertação 
ou por repetição prolongada do estímulo.

A transmissão dos impulsos entre os vários neurónios e entre 
estes  e  as  células  efectoras  processa-se  por  meio  de 
mediadores químicos. 

A base comum da maior parte dos complexos mecanismos de 
regulação  das  funções  vegetativas  individuais  é  constituída 
pelos reflexos, através dos quais, depois da estimulação de 
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algumas  estruturas,  se  determinam  modificações  funcionais 
que têm a finalidade de restabelecer as condições primitivas. 
Sob este aspecto, a actividade do Sistema Nervoso Vegetativo 
é análoga à do Sistema Cérebro-Espinhal. 

A sede destes reflexos é variada:

● a  nível  espinho-bulbo-mesencefálico,  os  arcos 
reflexos  são  relegados  para  o  campo  da  vida  vegetativa 
inferior, inconsciente;

● a  nível  diencefálico,  existem arcos  reflexos  para  a 
regulação dos processos metabólicos e do comportamento;

● a nível  cortical,  os arcos reflexos têm a função de 
regular a reacções conscientes. 

Os reflexos que têm lugar nos diversos níveis, por sua vez, são 
coordenados  na  sua  intensidade  e  duração  pelos  chamados 
centros integrativos funcionais. 

Estes centros,  que não têm em geral  uma estrutura e uma 
localização  bem  definidas,  tornam-se  cada  vez  mais 
complexos, para coordenar funções cada vez mais diversas, à 
medida que se sobe em direcção aos centros corticais:

● Centros integrativos bulbares
Coordenam funções importantíssimas, algumas vitais, até. São 
o centro respiratório, o centro vasomotor, o centro do vómito, 
o centro da deglutição, entre outros

● Centros integrativos diencefálicos
Compreendem, além dos núcleos hipotalâmicos, as estruturas 
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reticulares  que  representam  a  continuação  superior  da 
substância reticular do bulbo e do mesencéfalo. É a este nível 
que se  faz  a regulação da  temperatura  do corpo (com dois 
centros, um para a produção e a conservação do calor, outro 
para a dispersão do calor, através da sudação e da respiração); 
do ritmo do sono e da vigília; das actividades metabólicas; das 
reacções emotivas.

● Centros integrativos corticais

1 – gânglio celíaco
2- plexo mesentérico superior
3- plexo mesentérico inferior
4- plexo vesical
5- plexo hipogástrico
6- plexo sagrado
7- simpático sagrado
8- plexo lombo-aórtico
9- simpático lombar
10- plexo renal
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O  PORTAL  SAÚDE  é  um  portal  agregador  de  conteúdos 
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.

O  PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um 
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar 
aos  seus  utilizadores  um  fácil  e  rápido  acesso  a  contactos 
relevantes do sector.

O  PORTAL  SAÚDE propõe-se  a  ser  uma  indispensável 
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º

1250-051 Lisboa
Tel: 212476500

e-Mail: geral@oportalsaude.com
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