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Sistema Sensorial

Fisiologia Humana

SENSIBILIDADE

Percepção consciente ou subconsciente das alterações nos ambientes interno ou externo.

O processo de sensibilidade

Estimulação do receptor sensitivo

Geração de impulsos nervosos

Integração do influxo sensitivo
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CLASSIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSITIVOS

Superfície do corpo ou próximo a ela.
Sensíveis a estímulos que se originam fora do corpo.
Sentidos (paladar, olfato, audição, visão e tato).

Exteroceptores

Localização dos receptores e estímulos de ativação

Interoceptores

Proprioceptores

Vasos sanguíneos, órgãos viscerais e sistema nervoso.
Percebem condições internas do corpo.
pH sanguíneo, temperatura, sede, fome, frio e dor.

Músculos, tendões, articulações e orelha interna
Fornecem informações sobre a posição do corpo
Posição dos braços, pernas e cabeça. Movimento das articulações 
e equilíbrio.

CLASSIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSITIVOS

Estímulos mecânicos: toque, pressão e vibração.Mecanoceptores

Tipo de estímulo detectado

Quimioceptores

Fotoceptores

Substâncias químicas na boca, nariz e líquidos corporais.

Luz que atinge a retina.

Termoceptores Alterações de temperatura.

Nociceptores Dor (lesões teciduais).

Tato e audição

Paladar e olfato

Visão

Sensações térmicas

Sensações dolorosas
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CLASSIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSITIVOS

Sinalizam mudanças em um estímulo.

Exemplo: pressão, tato e odor.

Receptores de adaptação rápida

Adaptação dos receptores sensitivos

Receptores de adaptação lenta Desencadeiam impulsos enquanto o estímulo
persistir.

Exemplo: dor, posição corporal e composição
química do sangue.

SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Mecanoceptores

▪ Corpúsculos de Meissner

▪ Plexos das raízes pilosas

▪ Corpúsculos de Pacini

▪ Discos de Merkel

▪ Corpúsculos de Ruffini

Toque, pressão, vibração.

Sensibilidade tátil (tato)

Adaptação 
rápida

Adaptação 
lenta
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Termoceptores

▪ Receptores de frio

▪ Receptores de calor

Nociceptores

Terminações nervosas livres encontradas

em todos os tecidos do corpo, com exceção do encéfalo.

Sensações térmicas

Sensações dolorosas

SENSIBILIDADE CUTÂNEA

GUSTAÇÃO (PALADAR)
Quimioceptores

Paladares primários

1) azedo
2) doce
3) amargo
4) salgado 
5) umamiPapilas gustatórias:

▪ Circunvaladas

▪ Fungiformes

▪ Folhadas 

▪ Filiformes

Calículos gustatórios

▪ Células receptoras gustatórias

▪ Células de sustentação

▪ Células basais
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PALADAR

QuimioceptoresOLFAÇÃO (OLFATO)

Epitélio olfatório

(teto da cavidade nasal)

▪ Células receptoras olfatórias
▪ Células de sustentação
▪ Células basais
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AUDIÇÃO
Mecanoceptores

O caminho do som
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ORELHA INTERNA
Parte anterior: cóclea (caracol)

Parte posterior: vestíbulo (utrículo e sáculo) e canais semicirculares

Audição

Equilíbrio

VISÃO
Fotoceptores

▪ Cones

▪ Bastonetes
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VISÃO

▪ Pálpebras

▪ Cílios

▪ Supercílio

▪ Aparelho lacrimal

▪ Músculos extrínsecos do bulbo do olho

Estruturas oculares acessórias

Proteger e espalhar secreções lubrificantes.

Lágrimas (umedecer, proteger, limpar e lubrificar).

Proteger contra objetos estranhos, transpiração e raios solares.

Movimentar do olho dentro da órbita.

ANORMALIDADES DA REFRAÇÃO

Olho
emétrope
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Lente esféricas
divergentes

Miopia Hipermetropia Astigmatismo

Lente esféricas
convergentes

ANORMALIDADES DA REFRAÇÃO

Lentes cilíndricas
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