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O COMANDO DO CORPO – AS AÇÕES INTEGRADAS

Observe as imagens. Dançar, andar de bicicleta, tocar um instrumento, pintar um quadro, correr e cheirar
uma flor, são funções corporais que realizamos, recebendo e organizando informações. Já pensou nisto?
Como conseguimos esta integração do corpo com o ambiente que nos cerca?
Você já estudou vários sistemas que integram o nosso corpo: digestório, respiratório, excretório e
circulatório. No entanto, existe um sistema que coordena todos eles e permite ao organismo responder e agir de
acordo com os estímulos do ambiente. Qual será esse sistema? Quais os seus componentes? Como está
organizado? Vamos descobrir?
2

www.flickr.com

Os órgãos que integram esse sistema têm alguma
coisa em comum: os neurônios! Vamos conhecer um
pouco a respeito deles.

Sinapse com
Outro neurônio

Axônio
Dendritos

Os
neurônios
são
células
especializadas
que formam o
sistema nervoso e que são capazes
de receber informações, interpretálas e transmitir mensagens a outros
neurônios.
Os neurônios se comunicam
formando grandes redes : os
circuitos nervosos.

Para pesquisar sobre memória, atenção e a
importância de desenvolvermos essas
habilidades, acesse:
http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimasnoticias/redacao/2011/02/08/jogos-virtuaismelhoram-a-atencao-e-a-memoria-segundoespecialistas.htm

MECANISMO DE CONDUÇÃO DO IMPULSO NERVOSO

O CORPO CELULAR do neurônio é onde se localizam o núcleo e o citoplasma.
DENDRITOS são os prolongamentos ramificados que saem do corpo celular e são responsáveis pela
comunicação entre as células nervosas.
AXÔNIO é o prolongamento único, que parte do corpo celular e conduz o impulso nervoso para o
neurônio seguinte. O axônio é envolvido por uma substância chamada MIELINA que acelera o impulso nervoso.
A condução desse impulso nervoso ocorre sempre do dendrito para o axônio. As células nervosas não se
tocam. É na Sinapse que os neurotransmissores (mensageiros químicos) passam o impulso nervoso adiante. A
região entre os neurônios onde ocorre a comunicação estabelecida entre os neurônios, chama-se SINAPSE.
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O sistema nervoso é formado por órgãos que integram
e regulam o funcionamento do corpo. Ele controla o
funcionamento de todo o organismo, do movimento dos
dedos, do piscar dos olhos, controla até as nossas
emoções. Tudo isso graças às estruturas que vamos
conhecer!
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SISTEMA NERVOSO – UMA REDE NERVOSA.
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Bainha de
Mielina

Neurônio
com sinapse
Sinapse

O cérebro, desde o nascimento,
vai passando por uma
reestruturação das sinapses.Quanto maior o número de sinapses, maior
as possibilidades de processar as informações. A partir dos 14 anos ocorre
uma seleção de informações e as sinapses em excesso são diminuídas.
(Ver imagens acima)
Desenhe aqui vários neurônios com suas sinapses.
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Corpo
celular
Axônio
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Dendritos

psiquiatriageral.com.br

filosofiaadistancia.com.br

SISTEMA NERVOSO – OS NEURÔNIOS SE COMUNICAM!

Leia: Ciência Hoje para
crianças 219 e 236 “O
que são memórias”
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________________

são responsáveis pela recepção de

informações e os ______________ pela sua transmissão;
os

____________

realizam comunicação com outros neurônios,

através das _____________,

quando liberam substâncias químicas

Que tal observar
outros tipos de
neurônios?

Acesse www.cerebronosso.bio.br/ilustraes/neuronio
www.cerebronosso.bio.br/guia-basico-de-neurociencia

zoeilustrando.blogspot.com

logicasbiologicas.blogspot.com

específicas denominadas _____________________.
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os

cerebromente.org.br

têm extensões especializadas chamadas ______________________;
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Neurônios são células especiais, constituintes do sistema nervoso porque...

Neurônios
com sinapses
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crânio

O SISTEMA NERVOSO CENTRAL
é formado pelo encéfalo e pela medula
espinhal.
Esses
órgãos
ficam
protegidos no interior do crânio e da
coluna vertebral, respectivamente. Os
ossos do crânio protegem o encéfalo e
os ossos da coluna protegem a medula.
O encéfalo é formado pelo cérebro,
cerebelo, ponte e bulbo.
A comunicação entre o bulbo e o
cérebro é feita através da ponte e nela
estão ligados os nervos cranianos.

Peça ajuda ao seu Professor e pesquise sobre uma
doença conhecida como meningite. Escreva um pequeno texto
e prenda no mural de sua escola. Acesse os sites abaixo ou
procure na sala de leitura de sua escola.
www.abcdasaude.com.br
http://saude.abril.com.br
http://drauziovarella.com.br

Ponte

Cerebelo
Bulbo

Medula
espinhal

O encéfalo conta com a
proteção de três membranas
chamadas meninges e entre
elas existe um líquido que,
além
de
alimentar
o
encéfalo, também o protege
de choques
mecânicos,
funciona
como
um
amortecedor diminuindo os
impactos.
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vipi.com.br

Crânio _______________________________________________________
Cérebro _____________________________________________________
Encéfalo _____________________________________________________

Cérebro

neurociencia-educacao.pbworks.com

Já vimos que o Sistema nervoso é formado por células chamadas
neurônios.
Vamos ver como esse sistema está organizado? Você já ouviu falar em
crânio, cérebro e encéfalo, não é mesmo?
Escreva aqui o que você sabe a respeito de cada um deles. Seu Professor vai
auxiliá-lo.

Coordenadoria de Educação

SISTEMA NERVOSO
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ENCÉFALO

MEDULA

SISTEMA NERVOSO
PERIFÉRICO (SNP)
CÉREBRO
Possui dois hemisférios.
É responsável pelo controle
dos músculos, pelo raciocínio,
pela criatividade e
aprendizagem

FORMADO PELOS
NERVOS, GÂNGLIOS E
TERMINAÇÕES
NERVOSAS

TRONCO
ENCEFÁLICO
Formado por PONTE e
BULBO. Esse conjunto
de órgãos controla a
respiração, o ritmo dos
batimentos cardíacos, a
pressão arterial e
regula o ciclo do sono.

portalsaofrancisco.com.br
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CEREBELO
Responsável pela
manutenção do equilíbrio,
pelos movimentos e pela
postura corporal.
Encéfalo e medula (SNC)

Nervos cranianos saem do
encéfalo e distribuem-se pelo
corpo.
Nervos raquidianos ligam-se
à medula, situada dentro da
coluna vertebral.

alunosonline.com.br

SISTEMA NERVOSO
PERIFÉRICO
Formado pelos nervos,
gânglios e terminações
nervosas que se encarregam
da condução das informações
por todo o corpo.
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SISTEMA NERVOSO CENTRAL
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
E SUAS FUNÇÕES
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
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Encéfalo

2. Trajeto que o impulso nervoso realiza ao
longo de um neurônio.
3.Transmissão de um impulso nervoso de um
neurônio para outro neurônio.
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1. Estruturas que protegem os órgãos que
formam o sistema nervoso central.

cliqueaquidicas.com

Vamos completar os espaços com as informações corretas:

4. Em um acidente, onde há suspeita de
fratura da coluna vertebral, a vítima precisa
ser transportada deitada e imobilizada para
preservar que órgão do SNC?

CIÊNCIAS – 8.º Ano
4.º BIMESTRE / 2012

Construa, nesse espaço, um neurônio, utilizando material de sucata: papel,
barbante, tampinha, linha colorida e outros materiais. Depois, sinalize as partes do
neurônio. Use sua imaginação

8

SIMPÁTICO
Quando você reage a
situações estressantes,
esse sistema prepara o
corpo para lutar ou fugir.
Por exemplo: quando
você leva um susto as
batidas do coração
aceleram e mais sangue é
bombeado para levar
nutrientes para os
músculos, dando condições
para lutar ou fugir.

PARASSIMPÁTICO
É responsável por
funções que fazem o
corpo voltar ao
normal após uma
situação de estresse.
Por exemplo, após o
susto, seus
batimentos cardíacos
voltam ao normal.

Lembre-se! O SISTEMA
NERVOSO AUTÔNOMO coordena
ações opostas. Os nervos
simpáticos têm ação excitatória
sobre os órgãos, colocando o
organismo em estado de prontidão
e alerta em situações de estresse.
Os nervos e o parassimpático
fazem com que o corpo volte ao
seu estado normal. Dessa forma,
você pode compreender quando
falamos que o SISTEMA
NERVOSO autônomo atua no
comando de nossas ações e
reações.
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Já o sistema nervoso periférico autônomo
comanda as ações involuntárias do organismo,
como os batimentos cardíacos, a digestão, a
excreção. Esse sistema é formado pelo conjunto de
nervos que atuam de maneira oposta: o simpático
e o parassimpático.
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Para dançar ou tocar um instrumento musical,
precisamos ter vontade de realizar esta ação e o
sistema nervoso periférico voluntário é que
comanda os músculos necessários para realizá-las.

eletivadedanca.blogspot.com

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
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SISTEMA
PARASSIMPÁ
TICO

CONTRAEM

DILATAM

RITMO CARDÍACO

AUMENTA

DIMINUI

PRESSÃO
ARTERIAL

AUMENTA

DIMINUI

AUMENTAM

DIMINUEM

BRÔNQUIOS

DILATAM

CONTRAEM

PUPILAS

DILATAM

CONTRAEM

SALIVA

DIMINUI

AUMENTA

DIMINUEM

DIMINUEM

ARTÉRIAS

MOVIMENTOS
RESPIRATÓRIOS

ATIVIDADES DO
ESTÔMAGO E
INTESTINO

Para saber mais sobre o sistema nervoso visite os
sites abaixo e veja as novidades!
www.cerebronosso.bio.br
http://www.suzanaherculanohouzel.com

Imagine que você foi perseguido
por um cachorro feroz. Seu Sistema
Nervoso Simpático entra em ação.
Consulte o quadro acima e descreva as
reações do seu corpo em relação ao
ritmo cardíaco e sua respiração.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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SISTEMA
SIMPÁTICO

afh.bio.br

ÓRGÃO/FUNÇÃO
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O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO não nos obedece!
Veja só o que ele faz quando algo não vai bem!
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_________________________________________
2 - O que acontece quando você escorrega e cai?
_________________________________________

É isso mesmo! Seu organismo reage rápido e involuntariamente. Esta
reação rápida e involuntária chama-se ATO REFLEXO.

inf.ufsc.br

Os atos reflexos são realizados antes que o cérebro tome
conhecimento deles. No ato reflexo, a própria medula envia a resposta sem
a interferência do cérebro. O caminho do impulso nervoso até a medula é
chamado de ARCO REFLEXO.

3 - Escreva, com suas palavras, como você
entendeu o funcionamento do ato reflexo na
imagem ao lado:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Algumas ações voluntárias
se tornam automáticas e
depois de aprendidas
passamos a realizá-las sem
pensar. Por exemplo, dirigir
um automóvel ou
andar de bicicleta.
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1 - O que acontece quando você coloca a mão
numa panela quente?

A estas ações chamamos
de reflexo condicionado.

Assista ao vídeo sobre o
arco reflexo. Você vai gostar!
Comente, depois com o seu
Professor e seus colegas.

CIÊNCIAS – 8.º Ano
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vozdaserra.wordpress.com

SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO – ATO REFLEXO

www.youtube.com/watch?v=
9bbMJTwHdkI
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2 - O sistema nervoso humano pode ser dividido em sistema
nervoso ____________ e sistema nervoso _____________.
3 - O sistema nervoso _________ é formado pelo
___________ e pela ___________.
4 - Os órgãos encontrados no encéfalo são: ___________,
____________, ___________ e _________ ________.
5 - O Sistema Nervoso Periférico é formado pelos
___________ , _______________ e terminações nervosas.
6 - A parte do encéfalo responsável pelo nosso equilíbrio é
o_____________.
7 - O sistema nervoso é importante porque é responsável por
nossas _______________ e ___________________.

ENCÉFALO
CÉREBRO
GÂNGLIOS
REAÇÕES

Coordenadoria de Educação

está situada no interior da coluna
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1 - A ________________
______________.

portalsaofrancisco.com.br

cliqueaquidicas.com

Encontre, ao lado, as palavras corretas e complete as frases
abaixo.

AÇÕES INVOLUNTÁRIAS
CEREBELO
AÇÕES
CEREBELO
PONTE
BULBO
MEDULA ESPINHAL
PERIFÉRICO
VERTEBRAL
CENTRAL
MEDULA
NERVOS

8 - O sistema nervoso periférico autônomo comanda as
______________________ do organismo, como os
batimentos cardíacos.
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CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS

CADA REGIÃO DO CÉREBRO
COORDENA UM SENTIDO
LOBO FRONTAL – responsável pela elaboração do
pensamento

Coordenadoria de Educação

em

http://tathianatrocoli.files.

Os estímulos são transformados
impulsos nervosos e levados ao cérebro.

LOBO PARIETAL – responsável pela sensação de dor, tato,
gustação, temperatura, pressão.
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portalsaofrancisco.com.br

Cinco sentidos são responsáveis pela
nossa comunicação com o mundo: captar as
sensações do meio externo e do próprio
organismo e transmiti-las ao sistema nervoso.
As informações que recebemos são
filtradas por nossos órgãos dos sentidos,
localizados na cabeça, que são: nariz, língua,
olhos e ouvidos.
Há ainda os estímulos (calor, pressão,
frio e dor) recebidos pelo tato, na pele.

LOBO TEMPORAL – responsável pelo sentido da audição
LOBO OCCIPITAL – responsável pelas informações visuais
CEREBELO – responsável pelo equilíbrio.

Observe na figura acima as regiões do cérebro.
13

CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS
Coordenadoria de Educação

COMO PERCEBEMOS O MUNDO QUE NOS CERCA?

AUDIÇÃO
portalsaofrancisco.com.br

Ao escutarmos uma música, as ondas
sonoras entram pela orelha e chegam ao canal
auditivo. Após passar por todas as estruturas, o
som é enviado para o cérebro. Os ossos
situados, após o tímpano, são: martelo, bigorna
e estribo e são os menores ossos do corpo
humano.

Quando sentimos o cheiro de uma comida
gostosa ficamos com a boca cheia de saliva, isto é,
com água na boca! Isso acontece porque no nariz
encontramos as membranas olfativas que captam
os cheiros que entram pelas narinas. Logo acima,
estão os nervos olfativos que enviam as
informações sobre os cheiros para o cérebro. O
centro do olfato e do paladar no cérebro combina a
informação sensorial da língua e do nariz. Olfato
(cheiro) e paladar (gosto) trabalham em
cooperação (observe a imagem ao lado).

maitri.com.br

OLFATO / PALADAR

CIÊNCIAS – 8.º Ano
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O ouvido também é responsável pelo
equilíbrio do corpo (observe a imagem ao lado).
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CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS

ÓPTICO, com a letra p na primeira sílaba, estamos nos
referindo ao sentido da visão; ÓTICO, sem o p, refere-se
ao sentido da audição.

Já sabemos que na retina existe o ponto cego, onde não há formação de imagem. Vamos ver como isso
acontece?
Feche o olho direito e fixe o ponto da direita com o olho esquerdo a uma distância de cerca de 25 cm.
Para encontrar a distância certa, aproxime lentamente os olhos da imagem. Coloque a folha de maneira que o
círculo fique bem na linha do olho direito . Mantenha o olho direito sempre fixo na círculo e vá aproximando,
lentamente, a folha do seu rosto, até encontrar o seu ponto cego.
O que acontece?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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jped.com.br

É através da pupila que a luz entra nos olhos
e a retina é a região onde a imagem se forma. Dali
sai o nervo óptico. Esse local é chamado de ponto
cego. No ponto cego, não há formação de imagem
(observe a imagem ao lado).

Coordenadoria de Educação

VISÃO

Como vemos o mundo?

15
http://www.feiradeciencias.com.br/sala09/09_01.asp#Ilusões de comparação

http://2.bp.blogspot.com/

Falando ao telefone...

Coordenadoria de Educação

fichasdesenhos.com

Observando um animal...

influx.com.br

Escreva o sentido utilizado para cada imagem.

patricinhaesperta.com.br

Saboreando uma fruta...

Uma pessoa dirigindo um carro freia bruscamente quando percebe que um pedestre está atravessando
a rua.
O coração do motorista dispara, e, em alguns segundos, ele se acalma e seu coração volta a bater
normalmente.
Explique, em um pequeno texto: como o sistema nervoso autônomo do motorista funcionou nesse
momento? Quais os sentidos utilizados?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Sentindo um perfume...
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Na ilusão de óptica, a impressão do sentido da visão, isto é, o registro óptico, é inteiramente correta.
Verificando-se a ilusão apenas no cérebro. São erros de transmissão que se verificam entre os olhos e o
cérebro, assim como as falsas interpretações! Divirtam-se com esses exemplos!

fernandomelis.blogspot.com

mundofisico.joinville.udesc.br

sinfosofia.blogspot.com

sinfosofia.blogspot.com

O círculo é perfeito?
________________________
________________________
________________________

Que imagem você vê?
____________________
____________________
____________________

O que você percebe nesta
imagem?
_______________________
_______________________
_______________________

As duas linhas verticais têm o mesmo
tamanho?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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ILUSÕES DE ÓPTICA – ENGANANDO NOSSO CÉREBRO!
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A todo momento recebemos
estímulos
através
da
pele.
Possuímos células especiais que
registram as sensações que
chegam até elas.
As
pessoas
que
não
enxergam, geralmente têm o tato
muito
desenvolvido.
Também
podem ler pelo método Braille.

TERMINAL LIVRE
DETECTA DOR

SENSOR DE TOQUE
DETECTA TOQUE
LEVE

SENSOR DE CALOR
DETECTA ALTAS
TAMPERATURAS

SENSOR DE
PRESSÃO
DETECTA
PRESSÃO INTENSA

NERVO DE RAÍZ DE
PÊLO DETECTA
MIVIMENTOS
DO PÊLO

FIBRAS NERVOSAS
LEVAM IMPULSOS
NERVOSOS AO
CÉREBRO

Materiais: Junte vários objetos diferentes: bola, lixa, frutas, lápis, canetas, fitas, pedaços de tecidos,
relógios além de um lenço para vendar os olhos.

portalsaofrancisco.com.br

TATO

SENSOR DE FRIO
DETECTA BAIXAS
TEMPERATURAS
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CALOR, FRIO, PRESSÃO, DOR... QUANTA SENSIBILIDADE À FLOR DA PELE!...

Coordenadoria de Educação

CONHECENDO OS NOSSOS SENTIDOS...

Procedimentos: Coloque todos os objetos em uma caixa com tampa. Com os olhos vendados, um colega
deverá adivinhar os objetos que estão na caixa, apenas tocando-os. Não vale cheirar os objetos.
Observe que algumas vezes adivinhamos pelo formato do objeto, pelo tamanho ou por características que
já conhecemos e estão registradas em nosso cérebro.
18

divide-se em
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Sistema nervoso

caderninhodaturma.blogspot.com

Preencha os quadros, completando o esquema do sistema nervoso.

divide-se em
divide-se em
formado por
nervos

simpático

medula
divide-se em

CIÊNCIAS – 8.º Ano
4.º BIMESTRE / 2012

formado por

tronco encefálico
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O que determina que a mãe
produza leite para amamentar o bebê?

Por que sentimos medo e
às vezes nos assustamos?

Por que é impossível segurar a micção
quando estamos muito apertados?

O que determina a mudança da infância para a fase
adulta, quando passamos a ser sexualmente maduros
com características masculinas ou femininas?

www.bolsademao.blogspot.com.br

Você acabou de estudar sobre o sistema nervoso e os sentidos do corpo humano, e aprendeu que as diversas
funções do nosso organismo são controladas pelo cérebro através dos impulsos nervosos.

Coordenadoria de Educação

SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO

Muitas são as situações em que nos encontramos diariamente ao interagirmos com o ambiente em que
vivemos e com as emoções que sentimos, como: medo, raiva, prazer, alegria, tristeza, saciedade, entre outras.
Contudo, o sistema nervoso sozinho seria capaz de controlar tudo o que vivenciamos no nosso cotidiano?

Situação: _______________________________________________
Reações: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

www.enscer.com.br

__________________________________________________________
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No quadro abaixo, descreva as reações que você já sentiu em seu corpo ao ter passado por uma situação de
forte emoção:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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A coordenação das funções corporais não é realizada apenas pelas mensagens elétricas que chegam ao
cérebro por meio de nossa rede nervosa. Existe em nosso corpo um conjunto de glândulas que também auxiliam
na integração e na regulação destas funções, o sistema endócrino.
Observe as figuras abaixo e assinale aquelas que você
acredita que sejam atividades reguladas pelo sistema
endócrino.

Veja só as glândulas do sistema endócrino
SISTEMA ENDÓCRINO
Glândula Pineal

Tireode

www.flogao.com.br

www.hmh.org.br

www.nossabio.blogspot.com.br

Hipotálamo
Glândula Pituitaria

Paratireoide

Timo
Supra-renais
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SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO

Ovário
Testículos

www.mulherbeleza.com.br

www.atalaiadocastelo.blogspot.com.br

www.mamaeprimeiraviagem2010.blogspot.com.br

Glândula
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Pâncreas
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Todas as nossas funções orgânicas não são controladas somente pelo sistema nervoso. A regulação dessas
funções é auxiliada pelo sistema endócrino, que trabalha em conjunto com o sistema nervoso.
O sistema nervoso fornece ao sistema endócrino as informações sobre as condições do ambiente externo para
que ele regule internamente o nosso corpo a fim de manter a homeostase (funcionamento, equilíbrio, harmonia e
integração de todos os órgãos e sistemas de um organismo).
A regulação do nosso metabolismo pelo sistema endócrino é feita a partir da secreção de substâncias químicas
de suas glândulas, os hormônios, que são lançados no sangue em direção aos órgãos-alvo, sobre os quais atuam
de forma específica controlando o metabolismo.
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SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO

Glossário:
órgão-alvo: órgão específico sobre o qual atua determinado hormônio.
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www.biomedfis.blogspot.com.br

Integração
Sistema Nervoso - Sistema Endócrino
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SISTEMA ENDÓCRINO: COORDENANDO AS FUNÇÕES DO CORPO

Outras glândulas, porém, produzem tanto secreções
exócrinas, quanto hormônios: são as glândulas mistas,
como o pâncreas, que produz o suco pancreático
(secreção exócrina) e a insulina (hormônio).

Pesquise no seu livro didático, nos cadernos do 1.o, 2.o e 3.o bimestres ou no acervo da Sala de Leitura a respeito
de algumas glândulas do nosso corpo. Complete o quadro abaixo, classificando-as em endócrinas, exócrinas ou
mistas, e indicando a sua localização, a secreção que produz e a sua ação no nosso metabolismo.
Nome

Classificação

Localização

Produto de Secreção

Ação

endócrina
ap. rep. masculino
exócrina
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www.preujct.cl

No entanto, nem todas as glândulas produzem
hormônios. Algumas lançam suas secreções para fora
do corpo ou para dentro de órgãos. As glândulas
exócrinas (a), como: as glândulas lacrimais, mamárias
sudoríparas, sebáceas, e salivares.
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O sistema endócrino apresenta muitas glândulas
produtoras de hormônios, as glândulas endócrinas
(b), que lançam suas secreções no sangue. (Veja
imagem ao lado)

saliva
equilíbrio térmico

pâncreas

mista
bile
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OS HORMÔNIOS

O funcionamento do organismo é possível devido à perfeita integração entre o sistema nervoso e o
endócrino, que ocorre por meio dos hormônios que circulam em nosso corpo através do sangue.
Diferente dos impulsos nervosos, que têm ação rápida e momentânea, os hormônios têm efeito lento e
duradouro. Depois de liberados na corrente sanguínea terão ação enquanto estiverem circulando.
Assim, o sistema nervoso fornece ao sistema endócrino as informações sobre o meio externo, de modo
que o sistema endócrino regule a resposta interna do organismo a esta informação (veja na figura).

Integração entre o Sistema Nervoso e o Endócrino.
Os hormônios liberados no cérebro (setas que descem), pelo hipotálamo e pela hipófise,
servem de estímulo para a produção de hormônios pelas demais glândulas endócrinas. A
secreção endócrina (setas que sobem) regula, estimulando ou inibindo, a secreção dos
hormônios da hipófise e do hipotálamo.
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Os hormônios são os mensageiros químicos do organismo que controlam todo o nosso metabolismo e,
por isso, influenciam em quase todas as atividades dos sistemas corporais.
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www.afh.bio.br

Dentre as principais glândulas produtoras de hormônios do nosso organismo, as mais importantes para a
homeostase do nosso metabolismo são: a hipófise, o hipotálamo, a glândula pineal, a tireóide, as paratireóides,
as supra-renais, o pâncreas e as gônadas (testículos e ovários).
Hipotálamo - localizado na base do cérebro, acima da hipófise, é
constituido por células que produzem e liberam hormônios. O hipotálamo é o
mediador entre os sistemas nervoso e endócrino.
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OS HORMÔNIOS

www.imagick.org.br

Glândula pineal - Produz o hormônio melatonina que exerce importante
papel no controle das atividades sexuais e de reprodução, e na regulação do
ciclo circadiano.

Glossário:
circadiano- do latim circa diem, significa “por volta de um dia”. O ciclo circadiano regula os ritmos que se repetem diariamente em nosso
corpo, como: o ciclo de sono e vigília e a atividade digestiva.
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www.unisinos.br

Hipófise - é considerada a glândula mestra do nosso organismo, porque regula a
função da maioria das outras glândulas endócrinas. O seu funcionamento é
controlado pelo hipotálamo. Está localizada na base do cérebro.
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Acorda, meu filho! Você dorme demais! Qual o adolescente que nunca ouviu isto?
Na adolescência, a melatonina passa a ser liberada por volta das 21 h, e não no início da noite, como ocorre
com as crianças. Por isso, os adolescentes não dormem antes das 23 h e, como nesta fase da vida o tempo
médio de sono é de 9 h, o sono noturno é compensado dormindo-se mais pela manhã.
A melatonina é um hormônio que tem como uma de suas funções a regulação do
sono. Ela é produzida a partir do momento em que dormimos e, na presença de luz, a
sua produção é inibida. A secreção de melatonina ocorre, portanto, principalmente à
noite.
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www.elo7.com.br

OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO
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www.30ealguns.com.br

Para se viver bem, o nosso relógio biológico deve estar regulado com nossas atividades diárias. O sono é
importante para o crescimento e para a defesa do nosso organismo. Em crianças, o hormônio do crescimento (GH)
é produzido durante o sono e, quando dormimos, outras substâncias fundamentais para o fortalecimento do
sistema imunológico são produzidas.
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Paratireoides - São quatro glândulas situadas na porção posterior da
tireoide. Produzem o paratormônio, que retira o cálcio dos ossos, aumentando
o seu nível no sangue. Em conjunto com a calcitonina, regulam o nível de cálcio
no sangue.

www.histobacana.blogspot.com

Suprarrenais - São duas glândulas localizadas, cada uma,
sobre cada rim. A medula produz a adrenalina e a noradrenalina. A
adrenalina atua nas reações do corpo em situações de susto, fortes
emoções, raiva, medo ou fuga. A noradrenalina atua na manutenção
da pressão sanguínea.

www.ebah.com.br

www.adam.com
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Tireoide - é uma glândula situada na região do pescoço, sobre o início da
traqueia. Produz os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), que
regulam o crescimento do indivíduo e todo o metabolismo em geral. A tireoide
também produz a calcitonina, hormônio que estimula o depósito de cálcio nos
ossos
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OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO

Pâncreas - Orgão comum ao sistema digestório e ao sistema
endócrino. Secreta os hormônios insulina e glucagon, que regulam as
taxa de glicose no sangue.
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Gônadas - são as glândulas produtoras dos hormônios sexuais masculinos
(testículos) e femininos (ovários).

www.atlas.centralx.com.br

Os testículos produzem a testosterona que desenvolve os caracteres sexuais
secundários masculinos, a libido (instinto sexual), e estimula a produção de
espermatozoides. Os ovários produzem a progesterona que prepara o organismo da
mulher para a gravidez; e o estrogênio responsável pelo desenvolvimento dos
caracteres sexuais secundários femininos.

Coordenadoria de Educação

OS HORMÔNIOS: A REGULAÇÃO QUÍMICA DO CORPO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o diabetes como a terceira principal causa de morte no
mundo. Atualmente, devido ao aumento das taxas de obesidade e a falta de atividade física da população, o
diabetes tem se manifestado cada vez mais cedo, acometendo crianças e adolescentes.

A falta ou a
baixa produção
de insulina
provoca o
diabetes,
doença
caracterizada
pelo excesso de
glicose no
sangue
(hiperglicemia).

www.atlas.centralx.com.br

www.diabetes.org.b

www.portaldiabetes.com.b www.diabetesnoscuidamos.com.br

Agora que você já aprendeu
sobre as principais glândulas
endócrinas do nosso corpo, observe
a figura e, em seu caderno,
identifique o nome das glândulas
indicadas pelos números, o(s)
principal(is)
hormônio(s)
que
produz(em) e a função que este(s)
exerce(m) no nosso organismo.
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Faça uma pesquisa sobre os tipos de diabetes e as causas que têm promovido o aumento da doença na
população. Depois, monte cartazes com o material que você conseguiu e afixe-os no mural de sua escola. Os
sites abaixo auxiliarão na sua pesquisa. Bom trabalho!
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No quadro abaixo, descreva alguns movimentos
que você faz com seu corpo durante o dia, desde o
acordar até a hora de dormir.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________

4 - __________
3 - __________

Podemos expressar nossos sentimentos
sem pronunciarmos uma só palavra, apenas
através de simples movimentos de expressão
corporal. A dança, o teatro e o esporte são
algumas das diversas maneiras que usamos
o nosso corpo para manifestar e expandir as
nossas emoções.
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1 - __________

www.xmensajes.com

2 - __________

www.fups.com.br

www.ballets.punt.nl

www.edu-sp.com

Nosso cérebro, além de coordenar nossos sentidos, metabolismo e emoções, também coordena a nossa
interação com o ambiente. Quando realizamos determinados movimentos nosso corpo assume determinadas
posições, a nossa expressão corporal. Observe as figuras e identifique as ações que elas expressam.
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EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!
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O sistema muscular e o sistema esquelético formam o nosso sistema locomotor, que é o responsável
por inúmeros movimentos que realizamos. Muitos desses movimentos acontecem de acordo com a nossa
vontade. São movimentos voluntários: correr, por exemplo. Outros acontecem sem a nossa interferência.São
movimentos involuntários: os nossos batimentos cardíacos.
Abaixo, relacione quais os movimentos voluntários e involuntários que você realiza no período em que está
na escola.
MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Dentre os movimentos que você relacionou, todos
envolveram a participação do esqueleto?
Quais os movimentos que utilizaram apenas o seu
sistema muscular?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

www.jappie.eu

____________________________ .
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Na atividade anterior você descreveu alguns dos movimentos que realiza durante o dia. Que elementos do seu
corpo são necessários para que estes movimentos aconteçam?
___________________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!
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EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!
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Você aprendeu no 1.º bimestre que nosso sistema
muscular é composto pelo músculo cardíaco, que forma
o coração; pelo músculo liso, que
forma as vísceras; pelo músculo
esquelético, que recobre todo o
nosso esqueleto.
Com exceção da musculatura
esquelética, os demais músculos
do nosso corpo são comandados
de forma involuntária pelo sistema
nervoso.
www.adam.com

...que a musculatura esquelética prende-se
aos ossos por meio de tendões, e devido a sua
capacidade de contrair-se e distender-se é
responsável pelos movimentos do corpo?
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www.cienciasmorfologicas.webnode.pt

www.medvetunicentro.blogspot.com.br

...que a contração muscular exige gasto de
energia, e a energia utilizada nesta atividade é
obtida a partir de nossa alimentação?
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EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!
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www.ctdandrebranco.blogspot.com

www.neteducacao.com.br

www.geocities.ws

O início de qualquer movimento depende de impulsos nervosos, enviados pelos neurônios, através das
sinapses, para o tecido muscular.

www.notapositiva.com

No músculo esquelético, a maior parte destes
movimentos acontece sob o nosso comando. No
entanto, em situações de autoproteção, esse
músculo pode se contrair de forma involuntária
através de um ato reflexo, que é uma resposta
automática do corpo a um estímulo externo, como:
retirar rapidamente a mão de algo que possa nos
queimar. Este caminho seguido pelo impulso
nervoso é que permite a execução de um ato reflexo,
é chamado de arco reflexo.
Verifique o que você aprendeu sobre ato reflexo e arco reflexo, completando as lacunas abaixo a partir das
palavras em negrito.
INVOLUNTÁRIA

ARCO REFLEXO

SENSORIAIS

ATO REFLEXO

AUTOMÁTICA
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www,pt.scribd.com

RECEPTOR

O ____________ é o caminho percorrido pelo impulso nervoso durante um ____________, que é uma
resposta ____________ e ____________ a um estímulo externo, que é percebido por um órgão ____________ e
enviado à medula espinhal através de neurônios ____________.
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O ser humano é o único mamífero que possui postura vertical permanente e
caminha sobre as dois pés (bípede).
No entanto, somente a nossa musculatura seria capaz de manter o nosso
corpo em pé? Que estrutura possuímos que nos permite esta postura
ereta?________________.
Nosso sistema esquelético é o conjunto de ossos e cartilagens que forma o
esqueleto que dá sustentação ao corpo.

www.picasaweb.google.com

Os ossos atuam como ponto de apoio para a ação dos músculos
esqueléticos e, junto com eles, promovem os movimentos. Os ossos possuem
inúmeras funções para o corpo. Observe as figuras e perceba as outras
funções que os ossos desempenham no nosso organismo.

www.portalsaofrancisco.com.br

PULMÃO

Ca

Ca

GLÓBULO BRANCO

Ca

www.amazonaws.com

Osso
GLÓBULO VERMELHO

PLAQUETAS
MEDULA ÓSSEA

Produção das células do sangue a
partir da medula óssea.

Ca

www.promovesaude.com.br

A caixa torácica protege órgãos vitais, como
o coração e os pulmões.

Ca
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CORAÇÃO

Ca - CÁLCIO

Fonte de reserva dos minerais fósforo e
cálcio para o metabolismo.
33

EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!

www.canstockphoto.com.br
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www.canstockphoto.com.br
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Embora de aparência simples, cada osso pode ser considerado um órgão,
porque é uma estrutura viva, formada por um conjunto de tecidos distintos e
especializados.
No caça-palavras a seguir, encontre o nome de oito ossos do esqueleto
humano: clavícula, costelas, escápula, fêmur, patela, rádio, tíbia, úmero.

www.marlenesapucaia.blogspot.com.br

www.emfermagemfaal2010.blogspot.com
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As articulações têm importante papel para o corpo humano, porque além de unir
o esqueleto, promovem, em resposta às contrações musculares, a flexibilidade de
partes do corpo ao movimento.

Pesquise na Sala de Leitura algumas das articulações do nosso corpo e
indique-as nos espaços abaixo:
móveis: ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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www.amazonaws.com

Embora nos pareça que as articulações estejam sempre ligadas ao movimento
(articulações móveis), existem aquelas que não permitem nenhum movimento
(articulações imóveis), e outras que promovem pequenos movimentos (articulações
semimóveis).

www.edu-sp.com

Observe a figura ao lado. Repare que o dobramento do corpo da contorcionista
só ocorre nas regiões de encontro dos ossos. Estas conexões entre duas ou mais
peças do esqueleto são chamadas articulações.

Coordenadoria de Educação

EU ME REMEXO MUITO, MUITO... É O MEU SISTEMA LOCOMOTOR!

imóveis: ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
semimóveis: _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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www.smartkids.com.br
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Vamos montar um móbile de esqueleto? Para ele ficar bonito, pinte o esqueleto axial de laranja, os ossos
dos ombros e dos braços de azul, e os das pernas de verde. Depois, cole o desenho numa cartolina ou papel
cartão, deixe secar e recorte no pontilhado. Una as partes com argolinhas de metal ou grampo bailarina.
Pronto! Agora é remexer o esqueleto.
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VAMOS REVER O ESQUELETO? SEU PROFESSOR VAI AJUDÁ-LO.
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O tabaco pode ser usado de diversas maneiras de acordo com sua forma de
apresentação: inalado (cigarro, charuto, cigarro de palha); aspirado (rapé); mascado
(fumo-de-rolo), porém sob todas as formas ele é maléfico à saúde. O tabagismo causa
cerca de 50 doenças diferentes, principalmente as doenças cardiovasculares, tais como
a hipertensão, o infarto, a angina, e o derrame.
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http://portal.saude.gov.br/portal/saude

flaviobiologo.blogspot.com

Os anabolizantes (bombas) são hormônios sintéticos, similares à
testosterona, produzidos a partir de extratos animais. Quando
presentes em nosso organismo estimulam a produção de proteínas,
que levam ao aumento da massa muscular, e amplificam os efeitos da
testosterona, como: engrossar da voz, crescer pelos, aumentar a
agressividade.
Os jovens, na busca pelo corpo ideal, consomem estas drogas na
forma de injeções ou comprimidos. O uso dessas substâncias é muito
prejudicial para o organismo.

Alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, considerado
doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante,
descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer
seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a
consequências irreversíveis.
A longo prazo, o álcool prejudica todos os órgãos, em especial o
fígado, que é responsável pela destruição das substâncias tóxicas
ingeridas ou produzidas pelo corpo durante a digestão.
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Substâncias prejudiciais à saúde

http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/dicas/58alcoolismo.html

Baseado nas informações acima, elabore um cartaz, com o seu Professor e seus
colegas, sobre os prejuízos que essas drogas causam à saúde. Para saber mais,
visite os sites:
http://www.antidrogas.com.br/quebracabeca.php#,
http://www.antidrogas.com.br/jogos.php#
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