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★ Olhos 
★ Nariz
★ Ouvido
★ Pele
                  



★ Conjunto de órgãos dotados de células especiais 
chamadas de receptores. 

★ Receptores captam estímulos e informações do 
ambiente que o cerca e do seu próprio corpo. Os 
estímulos são transmitidos na forma de impulsos 
elétricos até o sistema nervoso central. Por sua vez, o 
sistema nervoso processa as informações, 
traduzindo-as em sensações e gerando respostas.

★ Estes órgãos captam estímulos físicos ou químicos e 
os transformam em impulsos elétricos, que são 
transmitidos ao sistema nervoso.







 Exterocepção - Os estímulos são recebidos pelos receptores 
externos do indivíduo, ou seja, os órgãos dos sentidos. São 
sensações em nível tátil, auditivo, gustativo, olfativo ou visual.
 Interocepção - Responde aos estímulos em níveis viscerais, 
sendo manifestadas sensações de dor ou prazer pelo 
organismo. 
 Propriocepção - Percepção dos estímulos em nível de 
músculos, ligamentos e tendões. Referente à sinestesia em 
que o corpo vai desenvolver capacidades diferenciadas e 
hábeis para propósitos expressivos, assim como para objetivos 
intencionalmente determinados. Desenvolve a memória que 
permite a automatização de movimentos.





Ato, efeito ou 
faculdade de 

perceber e adquirir 
conhecimentos 

através dos 
sentidos.



“O ser vivo é o que é precisamente quando estabelece 
contato com o exterior e com ele mesmo. O contato consigo 
mesmo determina o estado de consciência, e esse estado 
se adquire devido aos receptores próprio e os exteroceptivos, 
no mecanismo que se torna apercepção” (ação pela qual a 
mente amplia, intensifica ou plenifica a consciência de seus 
próprios estados internos e representações.) Navarro, F.



















Ambiguidade  
1ºSegmento - Ocular

Que gera dupla 
interpretação, que possui 
sentido duplo. Pode ter 
mais do que um sentido 

ou um significado.
A ambiguidade pode 

apresentar a sensação da 
indecisão,hesitação,impre

cisão,incerteza e 
indeterminação.

Ambivalência 
 4º Segmento - Toráx

Estado de ter, 
simultaneamente, 

sentimentos conflitantes 
perante uma pessoa ou 

coisa. 
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 Fundamental para a posição e equilíbrio 
do nosso corpo no espaço, para a 
expressão da comunicação verbal, para a 
escrita, para as criações artísticas, isto é 
para todas as formas de comunicação 
mais maduras e mais socialmente 
avançadas.



A audição é um ato passivo. Os sons são 
captados e percebidos pelo ouvido mesmo 
involuntariamente. 

A escuta é o ouvir com atenção. É um ato 
voluntário através do qual a pessoa se propõe 
e tem interesse em escutar. 



 Crises de vertigem que podem provocar 
quedas, ruídos nos ouvidos e vômitos. 

Nistagmo vestibular movimento lento dos olhos 
involuntário de lateralidade acompanhados de 

estremecimentos em sentido contrário. 



Estudou a estreita relação que existe entre a 
audição e a fonação. A relação direta entre a 
capacidade de audição e a expressão global 
do sujeito. É uma terapia de estimulação neuro 
sensorial, onde a música e a voz são 
balanceadas, promovendo uma alternância de 
sons, fazendo com que o cérebro reaja a estes 
sons, ampliando os caminhos neurais e 
modificando a plasticidade cerebral.





A Sarna foi uma doença muito difundida ao 
longo da história da humanidade, e continua 
sendo até hoje, e era muito comum na época 
de Hahnemann. Ele percebeu que sempre 
que a sarna era suprimida de uma pessoa, 
esta tinha uma piora geral de seu quadro, 
manifestando novos adoecimentos, 
normalmente mais agressivos e profundos. 
Para ele, a explosão da sarna na pele só era 
uma manifestação externa de uma doença 
maior interna que envolvia o organismo como 
um todo. Esta doença tinha caráter crônico e 
afetava a pessoa ao longo de toda a sua vida.












