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Primeira parte: Anatomia e 
Problemas Relacionados ao 1º 
Nível: 

★ Olhos 
★ Nariz
★ Ouvido
★ Pele
                  



Sistema Sensorial



Sistema Sensorial
1. Interoceptores: Os que estimulam por 

sensações provienientes do interior do corpo. 
Ex: Temperatura

2. Propioceptores: Captam estímulos das 
articulações. Ex: Postura, equilíbrio e 
movimento.

3. Exteroceptores: Acionados por estímulos que 
estão na superfície do corpo. Ex: Pressão, dor, 
sabor e tato.

4. Telerreceptores: Os que sentem estímulos 
distantes do organismo. Cor, som e cheiros.



ANATOMIA DO OLHO



    SISTEMA VISUAL

 A formação do olho começa a partir dos 28 dias de 
vida intrauterino.

 A partir da evaginação do tubo neural forma-se a 
vesícula óptica. Com a invaginação dessa vesícula 
forma-se duas paredes que são o cálice óptico e em 
seguida acontece a formação da vesícula cristalina.

 Com 5 semanas ocorre a formação do epitélio 
cúbico, da retina, das fibras do cristalino, da córnea, 
da coróide e do corpo vítreo.



DISTÚRBIOS OCULARES

Astigmatismo: focagem não pontual das imagens pelo 
sistema refrativo do olho em consequência de 
diferenças da curvatura da córnea. 
Miopia: vista ou visão curta. Deve-se ao cumprimento 
excessivo do globo ocular ou um cristalino incapaz de 
se aplanar suficientemente ou a uma curvatura 
anormal da córnea. 
Presbiopia: também chamado de vista cansada. É o 
enfraquecimento do poder de acomodação para a 
visão de perto devido a uma perda da elasticidade do 
cristalino na idade avançada. 



DISTÚRBIOS OCULARES

Hipermetropia: geralmente ocorre quando o globo 
ocular é muito curto ou então quando existe um 
defeito na forma do cristalino ou da córnea. É a 
condição do olho em que a luz é focada na parte 
posterior da retina, ao invés da própria retina. Isto faz 
com que a pessoa veja desfocado objetos a curta 
distância.
Nistagmo: é o movimento realizado pelos olhos para 
compensar o movimento da cabeça. Pode ser 
patológico quando esse movimento acontece mesmo 
sem a movimentação da cabeça.
 



DISTÚRBIOS OCULARES



O QUE É NISTAGMO?



SISTEMA OLFATIVO

O nariz é a parte externa do sistema respiratório e é 
o órgão do olfato.



DOENÇAS NASAIS

Rinite: inflamação nasal causada por ácaro, pólen, 
poeira, perfume, cigarro, micro-organismos ou 
flutuações hormonais.

Sinusite: é causado por vírus e bactérias que 
agridem os seios da face, cavidades aeradas 
responsável pela produção de muco.

Epistaxes (Sangramento Nasal): cerca de 90% dos 
casos são resultado do rompimento de vasinhos 
por atrito ou ressecamento. Pode ser causado 
também por pressão alta ou tumores.



Sistema Auditivo

O sistema auditivo humano é único e difere das 
outras espécies

porque desenvolve a capacidade de receber, 
interpretar e reagir à linguagem

de forma complexa. 
Está relacionado também ao desenvolvimento 
da linguaguem, da escrita e da formação da 

personalidade global do indivíduo.  



COMO OUVIMOS

http://www.youtube.com/watch?v=sEsLSkN3DHk


O Desenvolvimento Embrionário da Orelha
4ª semana de gestação: 

Aparecem os traços de sua 
formação.

9ªsemana: Desenvolvimento 
em grande escala. Até o 

quinto mês o 
amadurecimento estará 

completo.

6ª semana do 
desenvolvimento as orelhas 

começam a crescer.



http://www.youtube.com/watch?v=CU416xiMY-E




Relação embriológica boca, ouvido 
e rosto

 A mandíbula é formado por tecido 
mesodérmico idêntico àquele de que o 
ossículos do ouvido (martelo) e bigorna são 
derivados. 

O músculo mandibular e o músculo do 
martelo recebe sua inervação do quinto par 
dos nervos cranianos, o trigêmeo.

É possível dizer que existe uma unidade 
funcional entre audição e fonação.



" Hablar es poner 
en funcionamiento 

el cuerpo haciendo 
vibrar y

resonar al mismo 
tiempo el cuerpo 
del otro” Tomatis



TIPOS DE DE PERDAS 
AUDITIVAS:

Otosclerose: Perda da audição pela fixação da base do 
estribo à janela oval, impedindo a condução de ar normal do 
som. Esta doença tem uma forte tendência genética, 
geralmente afeta ambos os ouvidos e surge aos 30 anos de 
idade. 

Presbiacusia: Perda da audição neurossensorial, representa a 
forma mais comum de perda da audição em idosos. A causa 
permanece obscura. Têm se associado aos efeitos da dieta, 
metabolismo, arteriosclerose, barulho, e hereditariedade com 
a audição, sem uma correlação clara. A presbiacusia 
permanece um diagnóstico de exclusão.



OS DOIS ÓRGÃOS SENSORIAIS DO 
OUVIDO INTERNO: 

O VESTÍBULO E A CÓCLEA

O ouvido interno agrupa 2 órgãos sensoriais 
distintos: Vestíbulo - órgão do equilíbrio e 
Cóclea - órgão da audição. 
Tendo a mesma origem embrionária estes dois 
órgãos partilham propriedades morfológicas e 
fisiológicas como o líquido endolinfático, as 
células ciliadas e as suas propriedades de 
transdução.



Sistema Vestibular



Sistema Vestibular detecta o 
movimento e a posição da cabeça, 

controla a posição do corpo e o 
movimento dos olhos, além de 
facilitar a orientação espacial.





Nosso equilíbrio funciona basicamente como 
um tripé sustentado em 3 pilares: labirinto 
(estrutura dentro da orelha interna), visão e 

propriocepção (ou somatossensorial, que nos 
informa onde nossas partes do corpo estão no 

espaço).

http://www.vertigemetontura.com.br/labirinto%20funcao.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propriocep%C3%A7%C3%A3o


A informação sensorial proveniente do sistema 
vestibular é usada para promover uma imagem 
visual estável na retina (enquanto a cabeça se 

move) e fazer ajustes na postura, para manter o 
equilíbrio



A assimetria da resposta labiríntica, seja pela 
estimulação excessiva ou pela hipoestimulação, 

leva a vertigem, nistagmo e reflexo vagal que 
são sensações conscientes. 



Patologias do Sistema Vestibular:

Vestibulopatias e Labirintopatias.

Comprometimento do equilíbrio corporal, isto é: tontura 

rotatória (vertigem) ou não rotatória, náuseas, alterações da 

marcha, risco de queda, dificuldade para fixação dos olhos. 

Muitas vezes associados a problemas com a audição, já que a 

cóclea (órgão sensorial da audição) também está situada no 

labirinto da orelha interna.

Labirintite, é apenas um deles.



Cinetose - Doença 
do Movimento
Quando o corpo, o ouvido e os olhos enviam sinais 

conflitantes para o cérebro. Por exemplo: seu ouvido 
pode sentir movimentações não habituais do corpo que 

seus olhos não podem ver. Ou, então, você vê o 
movimento mas seu corpo não o sente. 

Se o estímulo percebido não for reconhecido gerará um 
conflito, estimulando o centro de vômito e causa 

sintomas como náuseas, vômitos, palidez, aumento do 
suor e da sensibilidade a odores.





MÉTODO TOMATIS

http://www.youtube.com/watch?v=FJCHQt8KBLM


A PELE



A pele (cútis ou tez), em anatomia, é o 
órgão integrante do sistema tegumentar 
(junto ao cabelo e pelos, unhas, 
glândulas sudoríparas e sebáceas), que 
tem por principais funções a proteção 
dos tecidos subjacentes, regulação da 
temperatura somática, reserva de 
nutrientes e ainda conter terminações 
nervosas sensitivas.

A pele é o revestimento externo do 
corpo, considerado o maior órgão do 
corpo humano e o mais pesado. 
Compõe-se da pele propriamente dita e 
da tela subcutânea.
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FASE EMBRIONÁRIA



NOS VEMOS NA SEMANA 
QUE VEM PARA A 

SOMATOPSICODINÂMICA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!


