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1 – Classificação dos receptores sensoriais somáticos: mecanorreceptores, termorreceptores e
proprioceptores
2 – Mecanorreceptores cutâneos: ação rápida e ação lenta – Sensação epicrítica e protopática
3 – Receptores viscerais ou visceroceptores
4 – Dermátomos – inervação periférica das raízes dorsais
5 – Vias somatossensoriais da medula espinhal dorsal: Via da Coluna Dorsal-Lemnisco Medial - tipos de
sensações transmitidas por essa via
6 – Vias somatossensoriais da medula espinhal ventral: Via Espinotalâmica - tipos de sensações
transmitidas por essa via
7 – Córtex somatossensorial: SI e SII
8 – Algumas sensações são perdidas quando há lesões específicas das vias somatossensoriais.
9 – Representação da área de superfície corporal em SI e SII – Homúnculo Sensorial
10 – Receptores gustativos: localização e organização funcional; tipos básicos de gostos e mecanismos de
estimulação dos receptores
11 – Localização dos diferentes gostos básicos nas diferentes regiões da língua
12 – Inervação sensitiva dos receptores gustativos nas diferentes regiões da língua e via gustativa
13 – Receptores olfatórios: localização e organização funcional; substâncias olfatórias e mecanismos de
estimulação dos receptores; via sensitiva dos receptores olfatórios.
14 – Órgão vomeronasal – identificação de substâncias odorantes específicas – ferormônios e alormônios.
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Questões relacionadas à aula
1 – Explique a sensação de tato discriminativo desde a ativação do receptor (tipo de receptor, tipo de
estímulo e via nervosa) até a região do córtex onde a informação é processada.
2 – Se você tocar a pele com um objeto pontiagudo quente, você terá a sensação tátil e também a sensação
de calor. Qual a explicação para o fato de um estímulo aplicado no mesmo local provocar sensações
distintas?
3 – Explique por que há diferença nas sensações táteis nas diferentes partes do corpo. Isto é, por que algumas regiões
(lábios, língua, dedo indicador) são muito mais sensíveis ao tato do que a região do tronco, barriga e pernas?

4 – A lesão da via espinolatâmica ântero-lateral apesar de levar informações como menos precisão, quanto
à localização e intensidade do estímulo, causa mais prejuízos no que se refere à percepcão sensitiva do que
a lesão da via da coluna dorsal-lemnisco medial. Qual seria a explicação para essa afirmação?
5 – Descreva o mecanismo de ativação dos receptores gustativos pelos diferentes gostos básicos. Por que
quando comemos uma fruta que está muito madura (mole) e quente o sabor dela fica menos agradável do
que quando a comemos no ponto ideal e à temperatura mais fria?
6 – Quando estamos com gripe ou resfriado nos queixamos que o alimento perdeu muito de seu sabor.
Como isso é possível se este estado patológico não afeta o funcionamento dos botões gustativos?
7 – Qual o papel do filme mucoso que reveste externamente o epitélio olfatório? Como ele é produzido e por
qual tipo de célula?

