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ROTEIRO DA AULA PRÁTICA DE SENSAÇÕES SOMESTÉSICAS
A. LIMIAR DE DISCRIMINAÇÃO TÁTIL
OBJETIVOS:
- Demonstrar a variação do limiar de discriminação tátil entre dois pontos nas diferentes áreas da superfície corporal
no homem.
- Demonstrar que o grau de localização de estímulo tátil em diferentes regiões do corpo apresenta variações.
- Entender fisiologicamente as razões das variações que ocorrem no limiar de discriminação tátil.
METODOLOGIA
1. Discriminação entre dois pontos:
a) Abrir o compasso de maneira que a distância entre as pontas tenha 12 cm. Estimular, tocando as duas pontas ao
mesmo tempo, a região escapular. O colega voluntário, que não poderá estar vendo a experiência, devendo estar
olhando para o outro lado ou estar com os olhos fechados e deverá responder quantos pontos foram estimulados.
Repetir o experimento cada vez com distâncias menores entre as pontas do compasso, diminuindo em 1 cm a cada
repetição, até que o colega voluntário perceba apenas um ponto, apesar de se estar estimulando dois pontos. Anote
este resultado no quadro abaixo
b) Teste a distância encontrada no item acima na palma da mão do mesmo voluntário. Em seguida, vá diminuindo em
0,5 cm a distância entre as pontas do compasso até que o colega perceba apenas um ponto. Anote este valor no
quadro abaixo.
c) Teste a distância encontrada no item b na ponta do dedo indicador. Vá diminuindo a distância entre as duas pontas
do compasso em 0,1 cm, até que o colega perceba apenas um ponto. Anote este valor no quadro abaixo.
d) Faça o mesmo para as outras regiões indicadas na tabela.
2. Discriminação de localização
a) Peça para o colega ficar de olhos fechados e com o braço esticado. Deslizar uma das pontas do compasso sobre a
palma da mão de um colega. Ele deverá pedir que pare no momento em que a ponta do compasso atingir uma das
pregas do “M” da palma da mão, previamente estabelecida. Medir com uma régua a distância entre a ponta do
compasso e o ponto da prega do M. Esta diferença é considerada como erro de localização.
b) Repetir o mesmo procedimento sobre a prega anterior da dobra do cotovelo.
Calcular a média e o erro padrão da média dos resultados obtidos nas diferentes regiões corporais. Comparar
estatisticamente os resultados e discutir os mecanismos fisiológicos envolvidos que explicam tais diferenças. Estes
resultados seriam os mesmos se houvesse uma lesão da via da coluna dorsal lemnisco medial? Qual região do
córtex cerebral está envolvida no processamento destas informações?

DISCRIMINAÇÃO ENTRE DOIS PONTOS (mm)
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ERRO DE LOCALIZAÇÃO (mm)
Nome

Prega da mão

Prega do cotovelo

Prega do dedo
indicador

Prega posterior do
joelho

Média
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B. SENTIDO DA POSIÇÃO
OBJETIVOS:
1. Perceber que a propriocepção é uma sensação que independe de sinais visuais;
2. Entender que toda e qualquer movimentação altera a função de receptores articulares e musculares que
possibilitam a sensação consciente do sentido e da velocidade do movimento;
3. Discriminar objetos de diferentes pesos e associar esta capacidade sensorial com a ativação de diferentes tipos
de receptores sensoriais.
METODOLOGIA
Manobras utilizadas em exames neurológicos para examinar a sensibilidade profunda:
a) Sentido de posição:
 Um dos membros é colocado em posição determinada, mas pouco comum, num sujeito com olhos fechados. O
Sujeito deverá repetir o movimento com o outro membro, colocando-o na mesma posição do membro
mobilizado pelo examinador.
 Outra modalidade deste teste é a do dedo a dedo: Um de seus braços é movido até nova posição, onde é
colocado com o dedo indicador estendido. O sujeito deve, em seguida, tocar a extremidade desse indicador
estendido com a ponta do indicador da outra mão.
b) Tensão muscular: É avaliada pedindo-se ao sujeito que segure dois pesos diferentes, um após o outro, em cada
uma das suas mãos e, em seguida, que identifique o mais pesado. Segurar inicialmente os dois pesos com a
mão apoiada na mesa e, em seguida, sem o apoio.
Em qual das duas situações foi mais fácil determinar a diferença dos dois pesos? Por quê? Qual das duas vias
sensoriais foi utilizada para a comparação dos pesos?
Os testes que você realizou com as manobras acima mencionadas mostraram a importância de quais receptores
sensoriais?
Por que essas manobras devem ser feitas com os olhos vendados?
C. SENSAÇÕES TÉRMICAS
OBJETIVO:
Entender os princípios fisiológicos relacionados com a somação e a adaptação das sensações térmicas.
METODOLOGIA
Experimento 01: Somação espacial das sensações térmicas.
Colocar um dedo da mão em um recipiente contendo água a 45ºC, em seguida, colocar a mão inteira. Compare a
intensidade da sensação térmica sentida.
Explique fisiologicamente e exemplifique situações do cotidiano onde experimentamos as sensações.
Experimento 02: Adaptações a estímulos térmicos.
Colocar a mão direita em um recipiente contendo água a 45 ºC e a mão esquerda em outro recipiente contendo água a
10 ºC. Aguarde cerca de um minuto e em seguida coloque as duas mãos em um recipiente contendo água a temperatura
ambiente.
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A sensação térmica sentida foi a mesma? Explique por quê. Demonstre graficamente o funcionamento dos
receptores de frio e de calor para cada uma das situações térmicas. Cite fatos do cotidiano onde experimentamos
sensações semelhantes a esta aqui observada.
Qual o tipo de via que transmite a sensação térmica?

D. SENSAÇÕES GUSTATIVAS
OBJETIVO:
Entender os princípios fisiológicos relacionados com discriminação dos diferentes sabores.
METODOLOGIA
Experimento 01: Necessidade da presença da saliva para a detecção de substâncias
Secar a língua com um guardanapo de papel, retirando toda a saliva. Em seguida, feche os olhos e abra a boca, expondo
a língua. Deixe que seu colega coloque em sua língua uma pequena quantidade do conteúdo do frasco 1. Procure definir
a sensação gustativa antes de fechar a boca.
Explique por que não foi possível identificar o sabor da substância com a boca aberta. Por que após fazer os
movimentos de degustação foi possível identificar imediatamente a substância.
Experimento 02: Localização do menor limiar para a sensação dos diferentes gostos básicos nas diferentes regiões da
língua.
Utilizando um conta-gotas, teste as soluções contidas nos frascos 3, 4, 5 e 6 nas diversas regiões da língua procurando
averiguar se a sensibilidade aos diferentes sabores é igual ou não nas diferentes regiões da língua. Para poder avaliar os
resultados é importante que, para cada uma das soluções e para cada região da língua estimulada, seja utilizada apenas
uma gota e que, após cada estímulo gustativo, o experimentador tome um gole de água para retirar a solução.
Explique fisiologicamente como você pode identificar melhor cada gosto básico em uma região específica da
língua. Por que quando queimamos a língua com algum alimento quente, fica mais difícil identificar o sabor do
alimento?
Experimento 03: A sensação gustativa pode estar relacionada apenas à sensação olfativa.
Feche os olhos e o nariz e deixe que seu colega coloque uma pequena quantidade do conteúdo do frasco 2 na sua
língua. Sem soltar o nariz faça movimentos de degustação e tente identificar a substância colocada em sua boca. Em
seguida libere o nariz permitindo a estimulação da sensação olfatória. Você sentiu diferença na sensação observada com
o nariz fechado e aberto?
Explique fisiologicamente o resultado dessa experiência. Cite fatos do dia a dia que podem ajudar a entender
esse resultado.
Experimento 04: Confusão provocada pela estimulação gustativa e olfativa simultâneas
Peça para seu colega fechar os olhos e o nariz. Coloque algumas partículas do conteúdo do pacote A na boca dele e
peça para que mastigar ao mesmo tempo em que você coloca o conteúdo do pacote B para ele cheirar. Qual a reação do
colega? Por que ocorre esta confusão?
Explique fisiologicamente o resultado dessa experiência.
E. SENSAÇÕES OLFATIVAS
OBJETIVO: Entender o processo envolvido no processamento da informação olfativa no que se refere à necessidade de
inspiração e adaptação dos receptores olfatórios.
METODOLOGIA
Experimento 01: Necessidade de inspiração para a percepção olfatória.
Respirar várias vezes e, em seguida, fazer uma apnéia inspiratória. Aproximar do nariz um frasco de boca larga
contendo amoníaco. Afastar para longe do nariz o frasco e voltar a respirar normalmente. Ir aproximando o frasco
lentamente até perceber o cheiro.
Quais conclusões podem ser tiradas desse experimento? Cite algumas experiências do dia a dia para
exemplificar esse resultado.
Experimento 02: Adaptação dos receptores olfatórios.
Cheirar um frasco contendo tintura de iodo. Depois de algum tempo o cheiro do iodo deixará se ser sentido.
Explique fisiologicamente por que você deixa de sentir o cheiro da tintura de iodo. Cite algumas experiências
cotidianas para exemplificar este resultado.

