


SistemaSistema nervosonervoso

���� O encéfalo é o centro da razão 
e da inteligência: cognição, 
percepção, atenção, memória e 
emoção.

���� Também é responsável pelo 
controle da postura e controle da postura e 
movimentos.

���� Permite o aprendizado 
cognitivo, motor e outras formas, 
além das funções automáticas 
como vigília, marcha, e funções 
homeostáticas como frequência
cardíaca, pressão sanguínea e 
temperatura corporal.



SistemaSistema nervosonervoso

Subdivisões:

1) Sistema nervoso central (SNC): encéfalo e medula espinhal

2) Sistema nervoso periférico (SNP): receptores sensoriais, nervos e gânglios
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Sistema Sistema nervosonervoso
Nervos cranianos



SistemaSistema nervosonervoso

���� Recebe, reune e 
processa a informação
proveniente do ambiente
via sistema nervoso
periférico.periférico.

���� Organiza respostas
reflexas e 
comportamentais.

���� Planeja e executa
respostas motoras.



SistemaSistema nervosonervoso

���� FUNÇÃO SENSORIAL (AFERENTE)

- Receptores detectam estímulos internos e externos

- Neurônios sensoriais ou aferentes

���� FUNÇÃO MOTORA (EFERENTE)

- Neurônios motores ou eferentes
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Sistema Sistema nervosonervoso

SINAPSE

Os axônios dos neurônios aferentes e eferentes formam os NERVOS do sistema
nervoso periférico
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SistemaSistema nervosonervoso
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SistemasSistemas sensoriaissensoriais

���� Por meio dos orgãos dos sentidos, o corpo percebe o que o rodeia, 
permitindo a sobrevivência e a integração com o ambiente.

���� Propiciam o nosso relacionamento com o ambiente.
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SistemasSistemas sensoriaissensoriais

Recebem informações do meio através de receptores especializados e
transmitem as informações centralmente por uma série de neurônios e
retransmissões sinápticas do sistema nervoso central.



SistemasSistemas sensoriaissensoriais

Definição: conjunto de estruturas e processos que podem captar e

interpretar aspectos físicos ou químicos, genericamente definidos

como estímulos, do meio externo ou interno de um organismo.

Todo sistema sensorial possui três elementos fundamentais:

���� Receptores: estruturas responsáveis pela captação da energia

do estímulo e sua conversão em um sinal biológico.

���� Vias sensoriais: ou aferentes, por onde o sinal biológico trafega.

���� Áreas sensoriais centrais: onde o sinal biológico é interpretado.



SistemasSistemas sensoriaissensoriais

Sensações: reconhecimento da presença de um estímulo e de suas

propriedades básicas (físico, químico ou biológico) – resultado do

funcionamento dos sistemas sensoriais.

Ela não é um dado imediato da consciência. Sensação é a porta deEla não é um dado imediato da consciência. Sensação é a porta de

entrada para a percepção. Sensação é reação física do corpo que

resulta na ativação das áreas primárias do córtex do cérebro.

Percepção: é a capacidade de dar às sensações significado e

integração e gerar conceitos sobre o mundo, sobre nós e os outros.

Nem todas as informações sensoriais tonam-se conscientes a nossa

percepção.



Como Como vemosvemos o o mundomundo??

Qual mundo é o verdadeiro?

���� Cada um tem percepção
diferente – diferenças genéticas e diferente – diferenças genéticas e 
vivenciais

���� Estados fisiológicos e 
psicológicos mutáveis
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ESTÍMULO: é uma forma de energia que pode ser captada e

interpretada por um sistema sensorial apropriado.

≠ formas de es�mulo ≠ sistemas sensoriais

Receptores Sensoriais

- Estruturas que respondem à presença de um estímulo

- Receptor sensorial é a célula sensíveis à energia do estímulo
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ReceptoresReceptores sensoriaissensoriais

Categorias sensoriais:

���� Mecânica 
(mecanorreceptores)

���� Térmica 
(termorreceptores)(termorreceptores)

���� Química 
(quimiorreceptores)

���� Eletromagnéticos 
(fotorreceptores)

���� Lesão tecidual
(nociceptores)



TransduçãoTransdução sensorialsensorial
Processo no qual o estímulo do ambiente ativa o receptor, sendo convertido em atividade elétrica

Fenômeno elétrico localizado gerado na membrana receptiva – deverá ser convertido em potencial de ação
para ser conduzido pelas vias sensoriais aferentes e processado pelos diferentes níveis do sistema nervoso
central



Campos Campos receptivosreceptivos

É a área de um sistema sensorial em que a presença de um estímulo causa a ativação de um
determinado receptor e a transdução do estímulo por ele

Cada receptor tem seu campo receptivo – porém o tamanho de cada campo receptivo varia

Área de superfície com campos receptivos pequenos mostram alta densidade de
inervação – portanto, maior sensibilidade
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Neurônio sensorial de 4ª ordem
Cótex sensorial - representação somatotópica - “mapa”

ViasVias sensoriaissensoriais

Formadas por neurônios e suas fibras nervosas, ao longo das quais a informação sensorial é
conduzida dos receptores até as áreas centrais do respectivo sistema sensorial
Cada receptor está associado a uma cadeia de neurônios específicos

Terminação sensitiva
Local de transdução do estímulo sensorial

Neurônio sensorial de 1ª ordem
Conduz o impulso para o SNC

Neurônio sensorial de 2ª ordem
Medula espinhal ou tronco encefálico

Neurônio sensorial de 3ª ordem
Tálamo



ViasVias do do sistemasistema somatossensorialsomatossensorial

Sistema coluna dorsal

(Tato e propriocepção)

Sistema ântero-lateral

(Dor e temperatura)



ÁreasÁreas sensoriaissensoriais do do córtexcórtex cerebralcerebral
É a área do córtex cerebral em que as informações sensoriais são interpretadas para
gerar sensações e percepções

SNC

Características codificadas

���� Modalidade���� Modalidade

���� Localização

���� Intensidade

���� Duração
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HomúnculoHomúnculo somatossensorialsomatossensorial

MAPA NEURAL = CODIFICACÃO
Representação das diferentes partes do corpo no córtex sensorial 



HomúnculoHomúnculo somatossensorialsomatossensorial



CaracterísticasCaracterísticas codificadascodificadas

Não só a natureza do estímulo e a localização são decodificados, mas também outros 
parâmetros como intensidade e duração



Sinapses Químicas



QuestõesQuestões de de revisãorevisão

1) Qual o função do sistema nervoso?

2) Diferencie: sistema nervoso central e periférico e sistema aferente (sensorial) e eferente (motor).

3) Defina sistema sensorial e liste seus componentes.

4) Qual a diferença entre sensação e percepção?

5) Caracterize os diferentes tipos de receptores sensoriais. Dê exemplos do que eles detectam.

6) Explique o que é a transdução sensorial.

7) O que é campo receptivo. É correta a afirmação de que área de superfície com campos receptivos pequenos
tem maior sensibilidade? Justifique.

8) O que quer dizer adaptação rápida ou lenta ao estímulo?

9) Determine a cadeia de neurônios das vias sensoriais e diferencie as duas vias somatossensoriais.

10) Descreva quais são as caraterísticas codificadas pelo córtex cerebral sensorial.

11) Qual a relação entre frequência dos potenciais de ação e intensidade e duração do estímulo?


