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 Funções Sensoriais 
�  O sistema sensorial humano é capaz de lidar com formas variadas de energia, tais como: 

mecânica (pressão), cinética (movimento), radiante (luz & som) e térmica (calor). 
 

 Entrada do sinal no SNC: 
�  Estimulação do receptor sensorial especializado em sua função. 
�  Codificação da estimulação do receptor por meio da freqüência de impulsos nervosos. 
�  Transmissão dos sinais gerados pelo receptor por vias aferentes até o SNC. 
�  Pré-Processamento dos sinais sensoriais no tálamo; 
�  Decodificação dos impulsos vindos do tálamo para as áreas sensoriais do cérebro. 

 
 Propriocepção ou Somestesia:  informação sensorial de receptores localizados internamente no 

organismo (músculos, articulações, tendões e ouvido externo) que trazem informações sobre o 
corpo. 

 
  Exterocepção: informação sensorial captada do ambiente externo, através de receptores 

específicos (tato, visão, gustação e audição) que trazem informações sobre o corpo e o ambiente. 
 

 PROPRIOCEPÇÃO: 
 Fusos Musculares: 

�  Fibras musculares no formato fusiforme envoltas por tecido conectivo. 
�  Fibras extrafusais & intrafusais (aferência). 
�  Terminais ânulo espirais (primários): centrais, conectados ao SNC por neurônios 

grandes de baixo limiar de ativação e rápida condução de sinais aferentes, sensível ao 
Estiramento. 

�  Terminais ramificados (secundários, distais): distais, transmitem a aferência através de 
neurônios menores com limiar mais alto e baixa velocidade de condução, pouco sensível à 
variação dinâmica do estiramento (maior participação em posição estática). 

 
 Órgão Tendinoso de Golgi: 

�  Localizado nas junções músculo-tendinosas, dispostos em série com as fibras musculares 
extrafusais. 

�  As Atividades Contráteis (alta ativação) ou o estiramento passivo do músculo (baixa 
ativação) reflete diretamente sobre os tendões ligados ao músculo. 

�  Informação tensional dos músculos e tendões para regulação da força empregada em um 
movimento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Receptores Articulares:  
�  Localizados nas cápsulas articulares sinoviais ao longo do corpo. 
�  Terminais ramificados de Ruffini: 

�  Localizados no tecido da cápsula articular e tônicos (adaptação lenta). 
�  Corpúsculos de Pacini Modificados: 

�  Localizados próximos a conexões articulares e ligamentares, e fásicos (adaptação 
rápida). 

�  Terminais Tipo Golgi: 
�  Localizados nos ligamentos da articulação. 

 
 Aparelho Vestibular: 

�  Labirinto membranoso localizado no ouvido interno com dois tipos de receptores: 
�  Canais semicirculares: estruturas tubulares orientadas nos três planos espaciais, 

preenchidas com perilinfa, possui uma crista ampolar com células ciliadas e células 
de sustentação (ampola). 

�  Órgãos otolínicos, sáculo e utrículo: estruturas preenchidas por fluído biológico 
que estimula processos ciliares.  

�  Utrículo: malha horizontal, inclinação para frente ou para trás. 
�  Sáculo: malha vertical, inclinação lateral ou elevar e abaixar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Em que tipo de tarefas motoras fica mais evidente a importância da exterocepção: 
�  Habilidades Motoras Abertas ou Fechadas? 

  Exemplifique a importância dos exteroceptores numa tarefa motora Aberta e Fechada. 
  Quais são os principais exteroceptores para a regulação do movimento humano? 

 
 EXTEROCEPÇÃO 
 Tato: sensação obtida pelo contato e pressão da pele com algum tipo superfície, objeto, 

substância, etc. 
  Essas sensações são originarias de Mecanoreceptores dispostos em diferentes camadas da pele, 

estimulados por deformação física do próprio receptor ou da área cutânea periférica a ele. 
 

Receptores de Superfície Sensação Percebida 

Receptores de Krause Frio 

Receptores de Ruffini Calor 

Discos de Merkel Tato e pressão 

Receptores de Vater-Pacini  Pressão 

Receptores de Meissner  Tato 

Terminações nervosas livres  Principalmente dor 
 

Tipo de Estímulo Estímulo Tipo do Receptor Receptor 

Tato Pressão Mecanorreceptor 
Corpúsculos de Vater-Pacini, 
Meissner e Merkel 

Temperatura Quantidade de calor Termorreceptor 
Receptores de Krause (frio) e de 
Ruffini (calor) 

Dor 
Estímulos intensos e 
substâncias químicas 

Nociceptor Terminações nervosas livres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Klatzky et al. (1985): identificação de objetos por manuseio sem informação visual. 
�  Taxa de 96% de acerto. 
�  Tempo ~1-2 segundos. 
�  Reconhecimento tátil é preciso e rápido. 

 
 Lederman & Klatzky (1987): manusear um objeto e, depois, outros tentando associar alguma 

característica física com o primeiro (sem visão). 
  Características comuns aos objetos foram: tamanho, formato, textura, etc. 

�  Movimento lateral ���� textura. 
�  Pressão ���� dureza. 
�  Contato estático ���� temperatura. 
�  Mov. Envolvimento ���� volume e formato do objeto. 
�  Diferentes procedimentos manipulativos no reconhecimento. 

 
 Johnsson & Westling (1984): pegar um objeto em preensão de pinça, erguer esse objeto e colocá-

lo em sua posição inicial. 
�  Tentativas randomizadas com diferentes tipos de cobertura no objeto (Seda, Camurça e 

Lixa) para manipular o coeficiente de atrito (grau de aspereza). 
�  Condição normal: força foi proporcional ao coeficiente de atrito. 
�  Condição com anestesia: sem informação aferente (tátil) foi verificada a mesma 

estratégia de controle de força. 
 

 AUDIÇÃO: 
 Uma onda sonora entra no ouvido, se propaga através do canal auditivo e colide com o tímpano.  
  Compressão e evacuação alternada do ar adjacente à membrana do tímpano, fazendo com que ele 

vibre. 
  Três pequenos ossos vibram com o tímpano e produzem ondas vibratórias num fluído biológico. 
  As ondas produzem variação de pressão que estimulam células ciliadas que produzem estímulos 

nervosos transmitidos ao SNC. 
 Menor importância no controle motor de forma geral. 
  Importância na música, na orientação da atenção, em discriminar a direção e a distância de uma 

fonte sonora. 
  Exemplifique 3 situações no esporte e 3 no cotidiano nas quais a informação auditiva pode ser 

fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTEROCEPÇÃO: 
 

 VISÃO: 
 Luz passa pela córnea, pupila, cristalino, corpo vítreo e termina na retina que possui dois 

receptores: 



  Bastonetes:  
�  Sensíveis à luz e à variação de posição. 
�  Principal fonte de visão em baixa luminosidade e para detecção do movimento no campo 

de visão. 
�  Insensíveis à cor (discriminam apenas preto e branco) e não possuem resolução para os 

detalhes e contornos de objetos. 
  Cones:  

�  Melhores em ambientes mais iluminados. 
�  Maior acuidade na forma e sensíveis a mínimas variações cromáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DALTONISMO: 
 Percepção Visual Normal (R, U). 
  Deficiência para Percepção das Cores Vermelha e Verde (E, G). 
  Ausência de Percepção para Cores (Não há Leitura). 

 
 Visão Focal:  

�  Visão formada na superfície posterior da retina onde existem apenas cones (Fóvea). 
  Visão Periférica ou Ambiental:  

�  Visão na região mais periférica da retina com número menor de cones e maior de 
bastonetes. 

 
 Lee & Aronson (1974): 

�  Paradigma da sala móvel. 
�  Crianças começando a andar. 
�  Mov. da parede derrubou as crianças. 
�  Caiam em função da direção da parede. 
�  Importância da informação visual na hierarquia sensorial para a regulação da postura. 

 
 Bertenthal e Bai (1989): 

�  Paradigma da sala móvel. 
�  Condições de movimento: 

�  Parede frontal. 
�  Paredes laterais. 
�  Paredes laterais e frontais. 

�  A visão periférica está mais diretamente vinculada ao sistema regulatório da postura 
corporal, enquanto a visão focal parece ter importância secundária.  

 
 Salversbergh et al (2002): 

�  Simulação da ação do Goleiro (mover uma alavanca) no futebol para defender um 
pênalti. 

�  Frente à um vídeo com a aproximação do chutador. 



�  Novatos: maior número (tronco, braços e quadril) e menor tempo de fixação da visão 
focal. 

�  Experientes: menor número (bola, perna de chute e de apoio) e maior tempo de fixação 
da visão focal. 

 
 Williams & Davids (1998): 

�  Novatos x Experientes. 
�  Simulação do jogo de futebol em ambiente virtual. 
�  3 atacantes x 3 defensores, sendo o sujeito um dos defensores. 
�  Pressionar as placas no pé para tentar interceptar a bola dos atacantes. 
�  A oclusão da informação periférica comprometeu o desempenho dos experientes. 
�  Relataram verbalmente os locais que direcionavam a visão. 

 
 Movimentos Sacádicos:  

�  Ações rápidas dos olhos de um ponto de fixação a outro. 
�  Objetiva deslocar o foco visual para diferentes partes do campo visual em curtos 

intervalos de tempo. 
�  Durante a transição a visão é momentaneamente suprimida. 

  Movimentos Contínuos: 
�  Foco de visão nítido em função de deslocamento lento. 

 
 Gauthier et al. (1988): 

�  Analisaram a velocidade máxima de perseguição visual. 
�  Perseguição com apenas movimentos oculares � 40º/s. 
�  Perseguição visuomanual � 90º/s. 
�  Perseguição de movimentos manuais auto-selecionados � 100º/s. 
�  Acoplamento entre as funções visuais e manuais. 

 
 Bahill & LaRitz (1984): 

�  Rebatida de jogadores de beisebol profissionais. 
�  Perseguição visual ocorreu até instantes muito próximos da chegada da bola. 
�  Em algumas situações a velocidade de perseguição alcançou velocidades de 130º/s. 
�  Movimentos integrados da cabeça e dos olhos. 

 
 Sistema Imagem-Retina: olhos imóveis 

enquanto a imagem do objeto em 
movimento se desloca através da retina. 

  Sistema Cabeça-Olho: extração da 
informação por meio de movimentos da 
cabeça e/ou dos olhos para que a imagem 
permanece relativamente estacionária sobre 
a fóvea. 

  Qual dos sistemas é utilizado para estimar a 
magnitude da velocidade de um objeto em 
deslocamento? 

 
 Montagne et al (1993): 

�  Agarrar bolas de tênis lançadas por uma máquina em diferentes velocidades. 
�  Três condições de foco visual foram utilizadas: 

�  Sistema Cabeça-Olho 
�  Imagem-Retina Zero Graus (foco no início). 
�  Imagem-Retina 33º (foco no final). 

�  Visão Monocular x Binocular. 
 



 Disparidade Ocular: diferença entre a perspectiva da imagem fornecida entre os dois olhos. 
  A visão binocular (utilizando os dois olhos) permite melhor percepção de profundidade (3D).  
  Mesmo na visão monocular (com apenas um dos olhos) conseguimos perceber a profundidade 

em função da experiência e características do ambiente. 
 

 Pistas de profundidade: 
  Tamanho da imagem: imagens mais próximas ficam maiores. 
  Sobreposição parcial de imagens: imagens próximas ficam na frente. 
  Sombra do objeto: fornece a noção de profundidade. 
  Textura: imagens mais distantes possuem textura mais densa. 
  Perspectiva linear: linhas paralelas ficam mais próximas quando distantes. 

 
 Olivier et al. (1998): 

�  Agarrar bolas de tênis lançadas por uma máquina utilizando visão binocular e monocular. 
�  Oclusão intermitente com lentes de cristal líquido em óculos especial. 
�  Oclusão em períodos de 20, 50 e 80 ms intercalados observações de 20 ms. 
�  Na Visão Binocular foi ocluído apenas um dos olhos. 

 
 Patla et al. (1996): 

�  Realizar percursos com mudança de direção (0, 45 e 90º) e desvio de obstáculos (0.5, 18 e 
38 cm). 

�  Óculos especial com lentes de cristal líquido acionadas manualmente sempre que 
desejadas pelo próprio sujeito. 

�  As exposições variaram de 1 até 2 exposições com menos de 1 seg. de duração. 
�  Extrair informação continuamente demanda maior atenção. 

 
 INFORMAÇÃO INTERSENSORIAL: 
 A aferência sensorial é usada pelo sistema de controle de forma integrada e sintonizada (Teixeira, 

2006). 
  Quando há conflito entre informações sensoriais existe uma hierarquia entre os sentidos para 

ajustar o controle motor. 
  A visão é a fonte de aferência dominante em comparação ao sistema proprioceptivo e 

exteroceptivo. 
�  Movimentos manuais simples (Klein & Posner, 1974) e manutenção da postura (Lee & 

Aronson, 1974). 
 

 Jeka & Lackner (1994): 
�  Integração da informação tátil à visual no controle da postura ereta em posição de 

Tandem Roberg (pés alinhados um à frente do outro).  
�  Toque forte e suave num transdutor de força fixo colocado à altura da mão.  

  Jeka et al. (1997): 
�  Apoio suave de olhos fechados numa base com oscilação lateral (0.1 a 0.5 Hz) sem 

perceber este mov. 
 

 Woollacott et al. (1986): 
�  Informação visual do mov. da cabeça anulada por mov. equivalentes do espaço físico. 
�  Informação tátil da sola dos pés anulada pela rotação da base de apoio, acompanhando 

mov. de flexão e extensão do joelho. 
�  Informação visual em condição de olhos abertos e fechados. 
�  O controle motor depende de diversas fontes sensoriais que contribuem de forma 

diferenciada. 
 
 


