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O mundo real é diferente do mundo percebido?
Reflita...




O que eu vejo, ou seja, sinto e percebo é diferente do que o outro vê?
Será que o que estou captando e interpretando do mundo é o que realmente está acontecendo?
Como isso acontece?

O mundo real é diferente do mundo percebido! Para o mundo real ser percebido é necessário que
exista um ser vivo munido de um sistema nervoso com a capacidade de sentir e perceber as informações
existentes no ambiente.
Além disso, duas pessoas podem não ter a mesma percepção sobre situações iguais. Podendo até, uma
mesma pessoa ter percepções diferentes sobre fatos equivalentes quando analisados em momentos distintos
de sua vida. Isso se dá por dois motivos basicamente: primeiro porque temos neurônios com diferentes
capacidades sensoriais, seja por uma questão genética ou por terem sido submetidos a diferentes
experiências ambientais; e segundo porque uma pessoa tem diferentes experiências vivenciadas seja pelo
ponto de vista fisiológico ou psicológico, ao longo de sua vida.
Quando tratamos dos diferentes modos de perceber o mundo temos que levar em consideração a sensação,
a percepção e a relação destes com o sistema nervoso e o sensorial.
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O sistema nervoso...
Capta estímulos sensoriais do meio ambiente externo e interno, em relação ao
indivíduo, os processa e elicia respostas motoras para estes estímulos, ou seja, tem a
capacidade de sentir e perceber os atributos físicos e químicos das coisas existentes no
mundo, por meio das regiões neurais que são conectadas entre si e que compõe o
sistema sensorial.

O sistema sensorial...
São estruturas do sistema nervoso, cuja função é possibilitar as sensações. Se não
fosse por ele, não seríamos capazes de capturar as informações emitidas pelo meio
que nos cerca e codificá-las para serem processadas ou até mesmo fazer o controle
funcional dos órgãos internos. Os elementos críticos dos sistemas sensoriais são os
receptores, que representam a interface entre o sistema nervoso e o meio ambiente.
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Sensação vs Percepção vs Informação Sensorial
O corpo humano recebe vários estímulos que advém tanto
do meio ambiente externo quanto do interno.
(3) A percepção deste
estímulo será interpretada
e processada no sistema
nervoso central.

(2) A informação sensorial
recebida irá percorrer todo o
corpo, se preciso, até chegar
no SNC.

(1) O sistema
sensorial capta um
estímulo (sensação ex: de dor) advinda do
ambiente.

 A sensação é a capacidade de codificar certos aspectos da
energia física e química que nos rodeia, representando-os como
impulsos nervosos capazes de ser compreendidos pelos
neurônios e permitindo, assim, a existência dos sentidos, ou seja,
das diferentes modalidades sensoriais (audição, visão etc) que
resultam na tradução pelo sistema nervoso das diversas formas
de energia existentes no ambiente.
 A percepção é a capacidade de vincular os sentidos a outros
aspectos da existência, como o comportamento, no caso dos
animais em geral e o pensamento, no caso dos seres humanos.
 As informações sensoriais ou estímulos sensoriais são dados
codificados para que o sistema nervoso possa processar e emitir
respostas, podendo ser conscientes ou não. Possui 3 funções
principais: permitir o controle da motricidade, participar da
regulação das funções orgânicas e contribuir para a manutenção
da vigília
 Vale ressaltar que, a origem das informações sensoriais é o
ambiente externo ou interno. Ou seja, ambiente engloba tanto o
que se passa externamente ao corpo humano (interações entre o
ser humano e o mundo ao seu redor) quanto internamente
(interação e comunicação entre os diversos sistemas do corpo e
entre os órgãos internos).
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Funções das Informações Sensoriais
Controle da
Motrocidade

Re g u l a ç ã o
O r ga n i s m o

Permite o controle da
motricidade.

Participa da regulação
das funções orgânicas.

Contribui para a
manutenção da vigília.

Para que os nossos
movimentos cumpram os
seus objetivos
corretamente é preciso
que o sistema nervoso
tenha conhecimento dos
estímulos provocados
pelo meio ambiente para
poder emitir as respostas
motoras e controlá-las
posteriormente.

Do mesmo modo, o
sistema nervoso precisa
conhecer o que se
passa dentro do nosso
organismo para que
possa emitir e controlar
suas respostas motoras.

São as informações
sensoriais que bombardeiam
o sistema nervoso com
estímulos sensoriais para
que ele se mantenha alerta,
nos momentos necessários.

M a n u te n ç ã o d a
Vigília
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Transdução – Função do Sistema Sensorial
A função dos sistemas sensoriais é
realizar a tradução da informação
sensorial presente nos estímulos
ambientais para a linguagem do sistema
nervoso, a elétrica. E, assim,

A

transdução

consiste na transformação

da energia do estímulo ambiental (pode ser
l u z, c a l o r, e n e r g i a m e c â ni c a o u o u t ra ) e m
potenciais bioelétricos (ou potenciais de
ação) gerados pelas membranas dos receptores.

possibilitar ao indivíduo utilizar essa
informação codificada nas operações

Para fazer esta transdução é necessário que

perceptuais ou de controle funcional

haja um receptor específico. Assim, temos que

necessárias em cada momento.

não é qualquer tipo de estrutura que consegue
fazer a transdução. A estrutura que consegue se

A primeira etapa dessa função é

chama

receptor sensorial.

Desta forma,

realizada pelos receptores, e se chama

temos receptores sensoriais espalhados pelo

transdução.

nosso corpo responsáveis por captar estímulos
do ambiente e fazer a transdução.
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Receptores Sensoriais
Os receptores sensoriais são os elementos críticos dos sistemas sensoriais.
Principais características:


Representam a interface entre o sistema nervoso e o meio ambiente ou o meio orgânico
interno.



Nem sempre são neurônios e se localizam em posições estratégicas no organismo favoráveis
a captação dos estímulos (ex: olhos, boca, nariz, pele, ouvido etc).



Há uma diversidade muito grande de formas de estimulação do organismo, sendo assim, é
grande também a diversidade de tipos morfológicos e funcionais de receptores para captar
essas respostas.



Existem receptores sensoriais especializados para cada categoria de estímulo, ou seja, certas
classes de receptores são sensíveis à luz, outras a estímulos mecânicos superficiais da pele,
outras à deformação tecidual causada pelo movimento das articulações, e assim por diante.

www.projetandoneurociencia.org

Prof. Danielle Paes Branco

Classificação Funcional dos Receptores Sensoriais
No organismo humano existe um tipo de receptor especifico para cada categoria de estímulos recebidos no
ambiente. Segue a lista de cada tipo de receptor que o ser humano possui:

Mecanorreceptor

São específicos em captar informação mecânica e transformá-la em potencial de ação.
Os estímulos sensoriais que precisam de energia mecânica: o tato, a audição (ondas sonoras que geram movimentos
nas estruturas internas do ouvido) e a propriocepção (percepção do próprio corpo).

Quimiorreceptor

São específicos em captar informação química (ex: neurotransmissores) e transformá-la em potencial de ação.
Os estímulos sensoriais que precisam de energia química: olfato (moléculas químicas do ar entram em contato com os
quimiorreceptores do nariz) e paladar (moléculas químicas nos alimentos em contato com os quimiorreceptores na
boca).

Fotorreceptor

São específicos em captar energia luminosa e transformá-la em potencial de ação.
Os estímulos sensoriais que precisam de energia luminosa: visão (Só enxergo com o olho, porque somente no olho
tem fotorreceptor).

Te r m o r r e c e p t o r

São específicos em captar energia térmica e transformá-la em potencial de ação.
Os estímulos sensoriais que precisam de energia térmica: espalhados pelo corpo, e também temos na boca (além de
saber o sabor, também conseguimos sentir se o alimento está quente ou se está frio).

Nocirreceptor

São específicos em captar a dor e transformá-la em potencial de ação.
Praticamente todos os estímulos conseguem agir em um nocirreceptor, se este for um estímulo que cause alguma
lesão no corpo. Por exemplo: estímulo de temperatura - se captarmos uma temperatura extremamente alta ou baixa,
além de estimular o termorreceptor também será estimulado um nocirreceptor. E, por isso, ele é menos específico,
porque consegue ser ativado por diferentes tipos de receptores, exceto o fotorreceptor!

www.projetandoneurociencia.org

Prof. Danielle Paes Branco

Classificação do Sistema Sensorial
Uma das formas de classificar o sistema sensorial é pela modalidade, que é a qualidade do estímulo,
ou seja, a forma pela qual a informação sensorial é traduzida do meio ambiente. Normalmente essa
classificação é conhecida, no senso comum, como sentidos.
Mas pela literatura científica são geralmente aceitas cinco modalidades:

Audição

Visão

Modalidades
Sistema Sensorial
Gustação

Somestesia

Olfação
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Modalidade do Sistema
Sensorial:

VISÃO

É a tradução da luz (ondas
eletromagnéticas) em imagens
mentais nas áreas encefálicas.
Tem como principais
submodalidades: a visão de cores,
a detecção de formas, localização
espacial, a detecção de
movimentos e outros atributos.
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O estímulo da visão é importante para detecção dos estímulos distantes.
Evolutivamente foi importante concentrar os fotorreceptores e um par de
órgãos especializados capazes de otimizar a formação das imagens que são
os olhos.
Os receptores da visão estão localizados na retina do olho e por meio do
potencial de ação que será produzido pelos fotorreceptores, a informação
sensorial será levada pelas fibras do nervo óptico para ser processada no
córtex visual.
O estímulo adequado para essas células receptoras é a radiação
eletromagnética com comprimento de onda do violeta ao vermelho (380 a 780
nm), que chamamos luz. Nos animais vertebrados, os fotorreceptores
associam-se aos tecidos de origem não neural, formando o complexo órgão
receptor da visão, o olho.
Os fotorreceptores são todos do tipo ciliar, dividindo-se em dois tipos
morfofuncionais diferentes: os cones e os bastonetes.
A morfologia desses receptores, bem como a do olho, é especializada na
captação de radiação eletromagnética nas melhores condições possíveis de
transparência e mínima distorção na formação de imagens. O olho possui
duas lentes principais que participam de modo importante na formação da
imagem na retina: a córnea e o cristalino.
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Modalidade do Sistema
Sensorial:

AUDIÇÃO

É a modalidade sensorial que
permite aos animais e ao
homem a capacidade de
perceber sons.
Tem como principais
submodalidades: o
reconhecimento de tons e de
timbres, a localização espacial
dos sons.
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Som é a perturbação vibratória do ambiente que permite a audição. Através
dos sons tomou-se possível identificar a presença de certos objetos mesmo
quando estes estão fora do campo de visão, ou encobertos por outros
objetos.
As vibrações periódicas do ar que produzem os sons são chamadas de ondas
sonoras. A amplitude da onda é uma grandeza proporcional à energia sonora
e proporcional a percepção da intensidade do som (medida em decibel). Já a
frequência é o de ciclos por unidade de tempo (medida em hertz). A
frequência representa o tom (agudo ou grave), enquanto a amplitude
representa o volume (forte ou fraco).
Os órgãos receptores principais da audição são as orelhas (região mais
externa) e os ouvidos (região mais interna), que são capazes de canalizar as
ondas sonoras, amplificá-las e separá-las de acordo com a sua frequência.
As informações auditivas permitem a detecção de estímulos à distância, o
que se mostrou uma vantagem adaptativa. Os receptores auditivos são
mecanorreceptores de origem epitelial que fazem contato sináptico com
neurônios de segunda ordem, encarregados de realizar a codificação.
Os receptores auditivos transmitem a informação sonora traduzida para
neurónios de segunda ordem (encarregados de realizar a codificação). Os
axónios destes neurónios constituem o nervo auditivo, que é um dos
componentes do oitavo nervo craniano (nervo vestíbulo-coclear). A partir daí a
informação auditiva entrará no SNC, passando através de sucessivas
sinapses, por uma série de núcleos, até chegar ao córtex auditivo cerebral.
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Modalidade do Sistema
Sensorial:

GUSTAÇÃO

As substâncias que penetram
pela boca são percebidas pelo
sistema gustatório,
e constituem a modalidade
sensorial chamada gustação
Tem como submodalidades: a
sensibilidade a cinco sabores:
doce, amargo, salgado, azedo e
temperado.
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Também conhecida como paladar, é um sentido químico, ou seja, é ativado
por substâncias químicas presentes no meio que precisam ser processados
por quimiorreceptores.
A origem do estímulo sensorial advém dos alimentos líquidos e/ou sólidos. O
gosto percebido nos alimentos pode ser entendido como uma experiência
perceptual que sentimos através do Sistema Gustatório.
As células receptoras desse sentido, conhecidas como quimiorreceptores,
localizam-se em várias partes da cavidade bucal, principalmente na língua. As
células receptoras agrupam-se e formam os órgãos gustativos resultando em
estruturas especiais chamadas de papilas ou botões gustativos.
Os botões gustativos estão espalhados na língua, mas existem regiões nas
quais as papilas agrupam-se em maior número e captam gostos específicos.
Na ponta da língua (região anterior), por exemplo, são encontradas as papilas
fungiformes, que captam os sabores doces e salgados. Na região de trás
(posterior) da língua, existem as papilas circunvaladas que,
predominantemente, traduzem o gosto amargo. Nas bordas da língua (lados),
encontram-se as papilas foliáceas, sensíveis ao gosto ácido ou azedo.
Após a despolarização das células gustatórias, os axônios dessas células
seguem em direção ao bulbo no tronco encefálico. Após o bulbo, algumas
fibras seguem diretamente para o sistema límbico e hipotálamo, e o restante
segue em direção ao tálamo. A partir do tálamo, as fibras direcionam-se para
o lobo parietal do córtex cerebral, onde a informação do paladar é
processada.
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Modalidade do Sistema
Sensorial:

OLFAÇÃO

É a modalidade sensorial que
permite aos animais e ao homem
a capacidade de perceber as
substâncias que vem pelo ar.
São tantos os cheiros que
podemos perceber,
que não é possível definir
submodalidades básicas como
nos outros sentidos.
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Também conhecida como olfato, é um sentido químico, ou seja, é ativado por
substâncias químicas presentes no meio que precisam ser processados por
quimiorreceptores.
A origem do estímulo sensorial advém dos cheiros presentes no ar. O cheiro é
uma experiência perceptual que sentimos através do Sistema Olfatório. Os
cheiros são voláteis, e portanto se difundem pelo ar.
Cada neurônio receptor olfatório expressa especificamente um receptor
molecular capaz de reconhecer um odorante em particular (álcoois, éteres,
ácidos, sais, aas, carboidratos, peptídeos, proteínas, etc). Os seres humanos
apresentam cerca de 400 genes ativos para os receptores moleculares do
olfato.
As células receptoras desse sentido, conhecidas como quimiorreceptores,
localizam-se em um órgão especializado, o nariz.
As células olfatórias apresentam cílios na sua parte voltada para a cavidade
nasal. Esses cílios são recobertos por um muco, cuja função é aprisionar as
moléculas químicas do odor. Após ficarem presas no muco, as moléculas
encaixam-se nos receptores de membrana presentes nos cílios e
desencadeiam a despolarização da célula. Em seguida, do outro lado da
célula olfatória, os axônios formam o nervo olfatório (par I) e levam os
impulsos nervosos em direção à região de tradução desse sentido, localizada
no bulbo olfatório, imediatamente abaixo dos lobos frontais do cérebro. A via
olfatória realiza conexões sinápticas nessa área e segue até o lobo temporal
do telencéfalo
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Modalidade do Sistema
Sensorial:

SOMESTESIA

É a capacidade que as pessoas e
animais possuem de receber
informações sobre diferentes
partes do corpo.
Tem como submodalidades: o
tato, a sensibilidade térmica, a
dor e a propriocepção
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A somestesia significa sensibilidade corporal e é a única das modalidades
ativada por diferentes formas de energia: mecânica, térmica e química.

O tato é a mais precisa, e isso reflete as propriedades que nos tornam
capazes de apontar com o dedo indicador o local exato na pele estimulado.
Os neurônios primários do sistema somestésicos localizam-se na pele e
órgãos internos. Seus corpos celulares ficam nos gânglios sensitivos, e seus
prolongamentos podem ser livres ou associados a estruturas conjuntivas,
formando miniórgãos receptores. Os mecanorreceptores são sensíveis a
estímulos mecânicos contínuos ou vibratórios. Entre estes estão os
receptores que veiculam a modalidade somestésica da percepção com suas
diferentes submodalidades. De acordo com a sua função, os
mecanorreceptores podem ser muito simples ou apresentar especializações
que facilitam seu desempenho funcional.
A propriocepção é definida como a consciência dos movimentos
produzidos pelos nossos membros. Ainda com os olhos fechados somos
capazes de saber exatamente em que posição estão as diversas partes de
nosso corpo em cada momento. Remete à “percepção do próprio corpo”, ou
seja, qualquer informação postural, posicional, levada ao SNC, pelos
receptores dos músculos, tendões, ligamentos, articulações ou pele. Os
receptores proprioceptivos são mecanorreceptores situados no interior dos
músculos, tendões e cápsulas articulares. Destacam-se dois tipos de
mecanorreceptores muito especializados, situados nos músculos esqueléticos
e respectivos tendões, envolvidos com a propriocepção consciente e
inconsciente. São os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi.
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A sensibilidade térmica é muito importante para o nosso organismo em geral.

Modalidade do Sistema
Sensorial:

SOMESTESIA

Continuação...

Precisamos de controle da temperatura corporal para que essa não se afaste do
nível ótimo para as reações químicas orgânicas das células. Somos capazes de
perceber a temperatura ambiente e organizar o nosso comportamento de modo
apropriado. Quando faz frio, você tenta se abrigar em um ambiente quente e veste
roupas que a aqueçam. Quando faz calor, você bebe líquidos frios, liga
equipamentos de refrigeração e veste roupas leves. Para isso utilizamos
termorreceptores que são sensíveis a variações de temperatura em torno da
temperatura corporal (em torno de 37°C). Muitos estão situados na superfície
corporal (capazes de acusar as variações da temperatura do ambiente), mas alguns
se localizam dentro do cérebro, precisamente no hipotálamo (detectam as mínimas
variações da temperatura do sangue). A informação que veiculam é utilizada pelo
SNC para organizar reações orgânicas e comportamentais destinadas a conservar
ou perder calor, de acordo com as necessidades do organismo.
A dor é um mecanismo de demarcação de limites para o organismo e de aviso
sobre a ocorrência de estímulos lesivos provenientes do meio externo ou do próprio
organismo. Os receptores da dor são chamados nocirreceptores e são sensíveis a
estímulos de diferentes formas de energia, mas que tem em comum sua extrema
intensidade, que põe em risco a integridade do organismo, causando lesões nos
tecidos e nas células. Normalmente são terminações livres de fibras de neurônios
capazes de responder a estímulos mecânicos fortes, estímulos térmicos extremos e
a substâncias químicas irritantes ou que podem causar lesões. Há nocirreceptores
para diferentes estímulos: mecânicos, térmicos e químicos. Os receptores da dor
distribuem-se por quase todos os tecidos do organismo. Uma exceção importante é
o sistema nervoso central. Não há receptores para dor no tecido nervoso, embora
eles estejam presentes nos vasos sanguíneos cerebrais mais grossos e nas
meninges que protegem o SNC.
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DEMAIS CLASSIFICAÇÕES DO SISTEMA SENSORIAL
INTENSIDADE
Refere-se à quantidade
de sensação. Exemplos:
diferenciar se um cheiro
é mais forte ou mais
fraco, volumes de sons
diferentes.

DURAÇÃO
Refere-se à relação
entre a quantidade do
estímulo e a percepção
da realidade. É a
percepção do momento
em que um estímulo
começa e quando ele
termina. Um estímulo
também pode sofrer
adaptação sensorial.

COMPONENTE
AFETIVO

LOCALIZAÇÃO

Refere-se à classificação
de um estímulo como
agradável, desagradável
ou neutro. Quanto mais
desagradável menor a
chance de nos adaptar
sensorialmente a um
estímulo.

Refere-se à localização
do sítio de estimulação.
Ou seja, identificar a
posição de um objeto
numa cena ou perceber
a origem de um
estímulo auditivo.

www.projetandoneurociencia.org

Prof. Danielle Paes Branco

Sempre que pensamos no sistema sensorial e na percepção do momento em que um
estímulo começa e quando ele termina, precisamos levar em consideração a
ADAPTAÇÃO sensorial.
Significa a incapacidade de sustentar um potencial receptor durante longo tempo
embora o estímulo permaneça.

ADAPTAÇ ÃO
SEN SORI AL

Em outras palavras, o estímulo existe no ambiente, mas ele não é mais capaz de tirar o
neurônio do repouso, ou seja, não gera mais potencial de ação, uma vez que, o
sistema nervoso identifica que este estímulo não vai lhe causar nenhum mal.
Neste sentido, vale mencionar que a dor sofre adaptação sensorial, porém com menor
intensidade do que os outros estímulos, uma vez que a ausência do estímulo da dor
pode prejudicar a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando sofremos com uma dor
crônica ou uma dor de cabeça que perdura por todo o dia, pode ser que ao final do dia
você já esteja mais acostumada com ela do que quando ela se iniciou pela manhã.
Exemplos de estímulos que não tiram o neurônio do repouso: olfato - cheiro de
perfume, tato - sentir a roupa o dia todo (quando coloca a roupa você estimulou os
neurônios do tato, mas depois de um tempo para de senti-la). Além disso, pode não
conseguir tirar o neurônio do repouso por uma questão de limitação anatômica.
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Processo Sistema Sensorial Resumido
C APTAÇ ÃO DE UM
EST ÍMULO
SEN SORI AL POR
UM REC EPTOR
Toque, Pressão, Luz, Cheiro,
Som, Sabor, Temperatura,
Substâncias Quimícas, Lesão
etc

Sensação

TR ANS DUÇ ÃO
PELO REC EPTOR
SEN SORI AL
ESPEC ÍF ICO
Mecanorreceptor,
Quimiorreceptor,
Fotorreceptor,
Termorreceptor e
Nocirreceptor.

O potencial
de ação é
disparado e

as fibras
nervosas
levam as
informações

PERC EPÇ ÃO
(o co rre em
di ferentes
áreas do SNC )

MODALIDADES
SEN SORI AI S
Visão, Audição, Olfação,
Gustação e Somestesia.
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Resumindo
 Nosso organismo interage o tempo todo com o meio ambiente através do sistema sensorial, captando os
estímulos sensoriais que estão neste meio e ao processá-los e interpretá-los, o faz de forma muito particular,
podendo nossas percepções serem diferentes dos demais seres humanos.
 Assim temos que, o sistema nervoso recolhe constantemente um conjunto de informações sobre o estado do
meio ambiente em que estamos inseridos, assim como do meio interno do próprio organismo. Essa informação é
usada para gerar uma representação do estado interno do organismo e do meio externo, a qual influencia nosso
comportamento.
 A Sensação é capacidade que os animais apresentam de codificar aspectos da energia física e química que os
circunda, representando-os como impulsos nervosos capazes de ser compreendidos pelos neurônios.
 A Percepção é capacidade que alguns animais apresentam de vincular os sentidos a outros aspectos da
existência, como o comportamento e o pensamento.
 Os receptores são os elementos crí cos do sistema sensorial e representam a interface entre o sistema nervoso
e o meio ambiente ou o meio orgânico interno. É nesse estágio que ocorre o processo de transdução sensorial,
no qual uma forma de energia portadora da informação é então transformada em uma forma de energia
utilizável pelo sistema nervoso e que passa a ser a portadora dessa informação no espaço neural.
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