
Desenvolvimento do

SISTEMA NERVOSO 



INTRODUÇÃO 
divisões do sistema nervoso 

DIVISÕES DO SISTEMA NEVOSO

 Sistema Nervoso Central (SNC): 

DERIVADO DO TUBO NEURAL 

consiste em encéfalo e medula espinhal 

 Sistema Nervoso Periférico (SNP): 

DERIVADO DA CRISTA NEURAL

* neurônios fora do SNC e nervos cranianos e 

espinhais, que unem o encéfalo e a medula espinhal 

às estruturas periféricas;

 Sistema Nervoso Autonomo (SNA) 



Introdução - SISTEMA NEVOSO CENTRAL

SISTEMA NERVOSO CENTRAL
ENCÉFALO – estruturas contidas na caixa craniana

(cérebro – estruturas dos hemisférios cerebrais)

MEDULA ESPINHAL – protegida pelas vértebras da coluna espinhal



NEUROGENESE 
formação do tubo neural

Inicio da 3ª semana de vida o embrião entra na fase 

de GASTRULAÇÃO (inicio da morfogenese), no final 

da gastrulação terá o formato de um disco plano, com 

os 3 folhetos embrionários:



• O tubo neural da origem ao sistema nervoso central, se diferencia no 

encéfalo e medula espinhal

• A formação do tubo neural começa em torno do 22º ao 23º dia, pela 

notocorda. 

• O tubo neural se fecha primeiramente na região medial do embrião. 

• As extremidades ainda abertas são denominadas neuroporos.

NEUROGENESE 
formação do tubo neural



NEUROGENESE 
formação do tubo neural

      Embrião de 18 dias

Inicio da formação do sulco neural



NEUROGENESE 
formação do tubo neural

    Embrião de 22 dias

Secção transversal da imagem C

Placas neurais 
se fundiram



NEUROGENESE 
formação do TUBO NEURAL e crista neural



•  Células da crista neural são de origem ectodérmica e se estendem por todo 

o comprimento do tubo neural. 
•  Migram lateralmente e dão origem as células dos gânglios sensitivos dos 

nervos espinhais e outros tipos de células.

NEUROGENESE 
formação do TUBO NEURAL e crista neural



•  O NEUROPORO rostral (abertura anterior) fechará por volta do 25º dia; e 

a abertura caudal, o NEUROPORO caudal, vai se fechar dois dias mais 

tarde. 

•  Antes do fechamento do NEUROPOROS, a cavidade do tubo neural é 

preenchida por líquido amniótico. 

•  Com o fechamento dos NEUROPOROS, a cavidade passa então a ser 

preenchida por líquido ependimário. 

•  O termo líquido CEREBROESPINHAL só é usado quando surgem os 

plexos coróides.

NEUROGENESE 
formação do tubo neural



Fechamento do 

NEUROPORO 

ROSTRAL formam 

as 3 vesículas 

primárias 

encefálicas que 

darão origem ao 

ENCÉFALO.

Vesículas encefálicas

Vista é dorsal - vesículas seccionadas 
horizontalmente.



HISTOGÊNESE DAS CÉLULAS DO SNC

Paredes laterais do tubo neural se espessam, reduzindo gradualmente o 

tamanho do canal neural.



HISTOGÊNESE DAS CÉLULAS DO SNC



FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL

ESTRUTURAS IMPORTANTES:

• Substância branca
• Substância cinzenta 
• Corno dorsal - áreas sensitivas
• Corno ventral - áreas sensitivas



     Paredes laterais do tubo neural se espessam  reduz tamanho do 

canal neural

1. Parede do tubo neural  espesso neuroepitelio

2. Células neuroepiteliais da zona ventricular diferenciam-se em 

NEUROBLASTOS e formam uma zona intermediária

3. ZONA MARGINAL – constituída por axônios

4. PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DAS CÉLULAS 

NEUROEPITELIAIS  paredes espessas e placa do teto e assoalho 

finos

FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL



FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL



Adição continua de NEUROBLASTOS na ZONA INTERMEDIÁRIA: 

ESPESSAMENTO VENTRAL – placas alares  áreas sensitivas

ESPESSAMENTO DORSAL – placas basais  áreas motoras

SULCO LONGITUDINAL   se forma longitudinalmente entre as placas alar e 

basal, marcando o limite entre as duas.

Teto e assoalho da placa, NÃO CONTEM NEUROBLASTOS. 

Serve como via para as fibras nervosas cruzarem de um lado para o outro.

FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL



FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL
Mudanças na posição

Dois estágios do desenvolvimento da medula espinhal



MEDULA ESPINHAL
células da crista neural

ESTRUTURAS IMPORTANTES:

• GANGLIOS
• FIBRAS NERVOSAS



GANLIOS SÃO DERIVADOS DE CÉLULAS DA CRISTA NEURAL.

MEDULA ESPINHAL
células da crista neural



Medula espinhal CELULAS DA CRISTA NEURAL

RAIZ SENSITIVA DORSAL DO NERVO ESPINHAL 

• Os neuroblastos dos gânglios sensitivos formam 2 prolongamentos que 

crescem centralmente e penetram na porção dorsal do tubo neural.

•  Na medula espinhal, eles  terminam no corno dorsal  ou ascendem através da 

camada marginal para um dos centros encefálicos superiores.

MEDULA ESPINHAL
células da crista neural



FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL

Axônios motores crescem em direção ao exterior a partir de neurônios situados 
na placa basal.  



No final do período fetal inicia a mielinização dos axônios.

Pico máximo de mielinização é entre 1 a 2 anos pós natal.

No SNC oligodendrocitos  derivados do tubo neural.

No SNP cél. de Schwann derivadas da crista neural.

FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL
mielinização



TERCEIRO MÊS EMBRIONÁRIO   medula em todo comprimento do 

embrião.

FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL
Mudanças na posição

Nervos espinhais passam através do 

forame intravertebral no seu nível de 

origem.

• A coluna vertebral cresce mais rápido 

que a medula espinhal.

• A extremidade caudal da medula 

ocupa gradativamente níveis mais 

altos.



FORMAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL
Mudanças na posição



FORMAÇÃO DO ENCEFALO



FECHAMENTO:
Após 25 dias

FECHAMENTO:
Após 28 dias

FORMAÇÃO DO ENCEFALO



FORMAÇÃO DO ENCEFALO



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
flexuras

QUARTA SEMANA 

Rápido crescimento do embrião que dobra-se ventralmente 

 FLEXURA DO ENCÉFALO MÉDIO

 FLEXURA CERVICAL 

FLEXURA DO 
ENCÉFALO 

MÉDIO

FLEXURA 
CERVICAL



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
flexuras

Crescimento desigual do embrião entre as duas flexuras (encefálica e 

cervical) forma FLEXURA PONTINA.

FLEXURA PONTINA

Istmo romboencefálico: plano de separação 
entre encéfalo posterior e o encéfalo médio durante o 
desenvolvimento embrionário.



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
flexuras



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
flexuras

Estas flexuras produzem uma variação na posição da substância branca e 

cinzenta nos diferentes níveis do encéfalo.

O sulco limitante se 
estende cranialmente 

ate a junção do 
encéfalo médio com o 

encéfalo anterior

Placa ALAR e BASAL
Encéfalo posterior e médio



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
Rombencefalo – encéfalo posterior

TRONCO
encefálico

Estruturas derivadas do ROMBENCELO, darão origem ao TRONCO ENCEFÁLICO

PORÇÃO MAIS CAUDAL do encéfalo, limite com a medula espinhal.



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
Prosencéfalo – encéfalo anterior

Ventrículos laterais



FORMAÇÃO DO ENCÉFALO
Prosencéfalo – encéfalo anterior
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