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Com 80 a 100 mil milhões de células nervosas, conhecidas como
neurónios, o cérebro humano é capaz de realizar façanhas surpreendentes.
Cada neurónio está ligado a mais de 1.000 outros neurónios, e isso faz com
que o número total de ligações no cérebro seja de aproximadamente 60 biliões! Os neurónios estão
organizados em padrões e redes dentro do cérebro e comunicam uns com os outros a velocidades
incríveis.
Cada neurónio é composto por três partes principais: o corpo celular (também conhecido como
soma), o axónio e as dendrites. Os neurónios comunicam entre si por meio de sinais eletroquímicos.
Por outras palavras, certos químicos no corpo, conhecidos por iões, têm uma carga elétrica. Os iões
entram e saem do neurónio através da membrana celular e afetam a carga elétrica do neurónio.
Quando um neurónio está em repouso, o corpo celular, ou soma, do neurónio é carregado
negativamente em relação ao lado externo do neurónio. Um neurónio em repouso tem uma carga
negativa de aproximadamente -70 milivolts (mV) de eletricidade. No entanto, quando um estímulo
ocorre (como quando batem com o dedo do pé ou quando ouvem chamar o vosso nome), isso faz
com que o neurónio absorva mais iões positivos, ficando mais positivamente carregado. Assim que o
neurónio atinge um certo limiar de aproximadamente -55 mV, um acontecimento conhecido como
potencial de ação ocorre e faz com que o neurónio “dispare”. O potencial de ação viaja pelo axónio,
onde atinge os terminais do axónio.
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No terminal axónico, os sinais elétricos são convertidos em sinais químicos que viajam entre os
neurónios através de um pequeno espaço chamado sinapse. Esses químicos são denominados neurotransmissores. Os neurotransmissores atravessam a sinapse e ligam-se aos recetores nas dendrites dos neurónios
próximos. As dendrites são projeções ramificadas que transportam impulsos recebidos de neurónios
vizinhos para o soma. Os neurotransmissores são diferentes dos iões, porque em vez de afetar diretamente a carga dos neurónios, eles comunicam através da ativação de um recetor. Por outras palavras, o
neurotransmissor é como uma chave e o recetor é a fechadura. Quando a “chave” abre a “fechadura”, ou
quando o neurotransmissor se liga ao recetor, a mensagem é transmitida e os neurotransmissores são
reciclados. A transmissão de informação de neurónio para neurónio e entre redes de neurónios dá origem
a tudo, desde pensar a praticar desportos, resolver problemas e até mesmo sonhar.
Os neurónios no cérebro humano e na espinal medula são organizados nos sistemas nervoso
central e periférico. O sistema nervoso central está organizado em diferentes áreas funcionais:
1) O neocórtex, que está organizado nos lóbulos
ilustrados ao lado.
2) O neoestriado ou gânglios basais, que
podem ser encontrados nas profundezas
da estrutura.
3) O diencéfalo, que contém o tálamo
e o hipotálamo, e também se encontra
nas partes mais internas do cérebro.
4) O tronco cerebral.
5) A espinal medula.

Lobo Parietal

Lobo Frontal

Sensação / Perceção
Raciocínio Espacial

Tomada de Decisões
Resolução de Problemas
Consciência
Emoção

Lobo Occipital
Visão

Tálamo

Gânglios Basais
Movimento

Núcleo de
Retransmissão
Sensorial

Lobo Temporal

Cerebelo

Postura / Equilíbrio
Coordenação

Tronco Cerebral

Respiração / Deglutição
Frequência Cardíaca / Pressão Arterial

Hipotálamo

Aprendizagem
Memória
Audição

Sede / Fome
Sono / Humor

Muitas vezes, diferentes lobos e áreas trabalham juntos para realizar comportamentos
complicados, como falar ou aprender. Esses neurónios não só estão constantemente a comunicar uns com
os outros, como também interagem com os neurónios do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso
periférico é composto por neurónios sensoriais e motores localizados ao longo de todo o vosso corpo. Os
neurónios sensoriais recolhem informações do mundo exterior através dos cinco sentidos, ao mesmo
tempo que os neurónios motores permitem que se movam e respondam aos sinais do cérebro e da
espinal medula.
Quando nasceram tinham um número exorbitante de neurónios, e muito mais ligações neuronais
do que têm hoje. O cérebro continua a mudar e a crescer ao longo de toda a vida porque as ligações
entre os neurónios são plásticas. Por outras palavras, os vossos cérebros podem adicionar novas ligações
ou eliminar aquelas não utilizadas. À medida que crescem, as vossas experiências e o vosso ambiente
ajudam o cérebro a decidir quais são as ligações importantes e úteis. Além das vossas
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experiências, a informação genética também influencia o desenvolvimento do cérebro.
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