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Apresentação 

 As sensações e as percepções estão presentes 

em todos os momentos das nossas vidas e são 

elas que nos tornam únicos!  

 

 Compreender a visão, a audição, o olfato, o 

tato, o paladar, o frio e as emoções é algo 

muito complexo que requer o entrelaçamento 

de conhecimento de diversas áreas 



Sensações 

 Ao longo da existência, o ser humano 

produziu conhecimentos e técnicas 

 Inventamos o trabalho, e as ferramentas 

necessárias para desenvolvê-lo  

 Armas  caça  defesa  “caça” 

 Fogo  domínio  produção 

 Máquinas  diminuição do esforço  aumento 

da produtividade 

 Religião e ciência  entendimento do mundo 
desconhecido, da natureza 

 Desenvolvimento das artes, linguagem, a mídia 

e outros meios de expressão e comunicação 

 



Sensações 
 A natureza nos forneceu um equipamento que 

foi necessário para que pudéssemos extrair as 
informações do mundo e colocá-los em nossa 
mente 

 

 Nossa mente, por sua vez, é tão complexa, que 
é capaz de mudar depois de cada experiência 
pelo qual passa 

 

 As sensações são extremamente importantes 
para que mudanças e transformações sejam 
possíveis 



Sensações 

 Mas, o que é sensação? 

 

 É uma análise que o nosso organismo confere aos 

estímulos do ambiente 
 

 Nós temos a capacidade de captar os diferentes 

tipos de energia que estão nos rodeando, 

transformá-los e enviá-los ao sistema nervoso 

central 
 

 Os receptores sensoriais enviam informações do 

ambiente para os neurônios 



Sensações 
 A percepção está associada à memória, à 

emoção, ao pensamento, à imaginação, à 
linguagem e à aprendizagem 

 

 Schrödinger também se atreveu a estudar o 
funcionamento da mente e sua relação com 
a matéria 

 

 Ele afirmou que o mundo é incolor, frio e 
mudo, já que as características cor, som e 
calor são nossas sensações imediatas, assim, 
o mundo é um construto de nossas 
sensações, percepções e lembranças 



Funcionalidades 



O sistema nervoso 
 O sistema nervoso central (SNC) é o responsável 

por decodificar não só tudo o que sentimos, 
mas também tudo o que pensamos, todos os 
nossos movimentos, comportamentos, bem 
como tudo que ocorre no organismos 

 Todas as sensações agradáveis: satisfação, 
prazer, carinho, amor e saudade 

 Todas as sensações desagradáveis: dor, 
decepção, raiva, angústia, depressão, 
ansiedade 

 Sua importância é tal que alterações em seu 
funcionamento podem levar a loucura, 
alucinações, epilepsia, esquizofrenia ou a outros 
distúrbios mentais 



O sistema nervoso 

 Sistema Nervoso Central 

 O cérebro, que é responsável por reconhecer 

todas as sensações e formar as percepções, faz 

parte de um sistema mais complexo de onde 

também fazem parte – medula espinhal, o bulbo, 

o cerebelo, o tronco encefálico e os nervos 

cranianos 

 O cérebro é dividido em dois hemisférios que 

estão altamente interligados e conectados 



O sistema nervoso 

 O lado esquerdo 

 Lógica, aritmética, compreensão das palavras, 

linguagem, raciocínio 

 

 

 O lado direito 

 Contextualização, padrões, melodia, 

compreensão espacial, intuição, noção de 

realidade 



O sistema nervoso 



O sistema nervoso 

 Neurônio e a transmissão de informação 

 Além dos neurônios, também existem no sistema 

nervoso as células da glia, que dão sustentação 

e nutrição aos neurônios 
 

 No cérebro humano as células da glia são cerca 

de 10 vezes mais numerosas que os neurônios 
 

 São importantes também por manter a 

concentração de alguns íons no meio 

extracelular e remover alguns neurotransmissores 

liberados pelos neurônios durante a 

comunicação química na sinapse 



O sistema nervoso 

O neurônio 

Uma célula da glia 



O sistema nervoso 



O sistema nervoso 
 O neurônio é capaz de produzir o potencial de 

ação, pois contém em sua parte interna uma 

solução aquosa com íons Na+, K+, Ca2+, Cl- e está 

inserido em uma solução similar, mas com 

diferentes concentrações 
 

 O interior do neurônio é rico de proteínas 

carregadas negativamente, porém sem 

mobilidade 
 

 Os íons sódio, potássio, cálcio e cloro apresentam 

mobilidade porque passam atravessam canais 

iônicos existentes nas membranas dos neurônios 



O sistema nervoso 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 
 O que são neurotransmissores? 

 

 Para que uma molécula seja considerada um 

neurotransmissor, ela deve ser sintetizada e 

estocada no neurônio, e só liberada quando o 

neurônio for estimulado 
 

 Os neurotransmissores são moléculas simples, tais 

como: aminoácidos, aminas e peptídeos 
 

 Entre eles temos: glicina, glutamato, acetilcolina, 

serotonina, histamina, dopamina, noradrenalina e 

adrenalina 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 
 Quando sentimos uma emoção muito forte, 

podemos liberar adrenalina e noradrenalina 
 

 A dopamina age nos sistemas do cérebro 
envolvidos com os comportamentos motivados, 
como a fome, a sede, o sexo e a busca do prazer 
 

 Uma superatividade das sinapses desse 
neurotransmissor pode desencadear a esquizofrenia 
 

 Em momentos de calmaria, os neurônios liberam 
serotonina 

 

 A histamina exerce importante papel nas 
reações alérgicas 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 
 Dentre os neurotransmissores de aminoácidos, 

podemos citar o glutamato, a glicina e o GABA 
(ácido -aminobutírico) 

 

 A glicina é, principalmente, secretada na medula 
espinhal; enquanto o glutamato é secretado no 
córtex cerebral, além de alguns receptores 
sensoriais 
 

 O GABA é sintetizado na medula espinhal, no 
cerebelo e no córtex cerebral e parece estar 
envolvido com os sintomas da ansiedade, isso 
porque algumas drogas ansiolíticas agem nos 
neurônios que liberam este neurotransmissor 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 
 Dentre os neurotransmissores que são peptídeos 

podemos citar: a substância P, a oxitocina, a 

somatostatina, leu-encefalina, met-encefalina, -

endorfina e a bradicinina 



O sistema nervoso - 

neurotransmissores 



Interação da Luz com as Moléculas no Ambiente 



Interação da luz com as 

moléculas 
 O que é cor? 

 

 A cor está relacionada à fonte, à quantidade e à 

intensidade da luz que é emitida 
 

 Consequentemente, não há cor na ausência de 

luz 
 

 Podemos nos questionar: a cor é uma 

característica da luz? Por que, então, a luz 

emitida pelo Sol não tem cor nenhuma? Por que 

durante o dia existem cores e no escuro não 

existem? 



Interação da luz com as 

moléculas 
 Determinadas substâncias são enxergadas 

como coloridas porque são capazes de 

absorver e de refletir diferentes quantidades de 

luz 
 

 Assim, a cor não é “somente” um fruto da 

interação da luz com a matéria. O produto 

dessa interação é a reflexão de luz de uma 

determinada faixa de energia 
 

 Só existirá cor se houver interação da luz refletida 

com o nosso sistema visual 



Interação da luz com as 

moléculas 
 As moléculas do ambiente agem como 

refletoras da luz que interage com elas 

 

 A porção da luz que é refletida entra no olho 

formando o sistema visual 

 

 É no cérebro que a cor é constituída, portanto 

é um construto mental, uma sensação! 



A interação de moléculas do 

ambiente com a luz 

 Quando a luz é absorvida pelas moléculas, sua 
energia é utilizada para que elétrons realizem 
transições eletrônicas 

 E eletrônica > E vibracional > E rotacional 
 

 A energia total de uma molécula é a soma dos 
três tipos de energia 

 Quando a luz é absorvida por uma molécula, a 
energia da radiação infravermelha pode ser 
usada para aumentar a amplitude dos 
movimentos de vibração e rotação 

 A energia da radiação do visível e do ultravioleta 
pode fazer com que os elétrons realizem transições 
eletrônicas 



A interação de moléculas do 

ambiente com a luz 
 Se uma molécula absorver uma parte da luz com 

energia na região do visível (400 a 700 nm), ela 

será percebida como colorida 

 



A interação de moléculas do 

ambiente com a luz 



A interação de moléculas do 

ambiente com a luz 
 Segundo a Teoria do Orbital Molecular, a 

transição se dará entre o orbital molecular 

ocupado de mais alta energia (HOMO) e o 

orbital molecular desocupado de menor 

energia (LUMO) 
 

 Quanto menor for a separação energética 

entre esses dois orbitais, maior será o 

comprimento de onda () associado 



A interação de moléculas do 

ambiente com a luz 
 Em uma molécula orgânica, quanto maior o 

número de ligações  conjugadas, menor será 

separação energética entre o HOMO e o 

LUMO 

 



Moléculas capazes de absorver 

e refletir radiação do visível 
 As moléculas presentes no ambiente e as 

desenvolvidas pelo homem são utilizadas para fins 
decorativos ou artísticos 

 

 Nos animais e plantas, muitas delas têm funções 
vitais, como proteção ou são fontes de captação 
de energia 

 

 As sintetizadas pelo homem são feitas em muitas 
indústrias e possuem aplicações práticas como 
corantes e pigmentos 

 

 Muitos dos compostos que causam as sensações 
de cor são orgânicos, mas também existem 
moléculas inorgânicas capazes de absorver e 
refletir luz visível 



Moléculas capazes de absorver 

e refletir radiação do visível 

 Dentre as moléculas inorgânicas, destaca-se o 

dióxido de titânio (TiO2), empregado em todas 

as áreas industriais para conferir a cor branca 
 



Moléculas capazes de absorver 

e refletir radiação do visível 

 Dentre as moléculas inorgânicas, destaca-se o 

dióxido de titânio (TiO2), empregado em todas 

as áreas industriais para conferir a cor branca 
 

 Existem também outros óxidos como o de ferro, 

causando a sensação de vermelho, o de 

crômio, verde, ou de cobalto, verde-azulado 



Moléculas capazes de absorver 

e refletir radiação do visível 

 Dentre as moléculas inorgânicas, destaca-se o 

dióxido de titânio (TiO2), empregado em todas 

as áreas industriais para conferir a cor branca 
 

 Existem também outros óxidos como o de ferro, 

causando a sensação de vermelho, o de 

crômio, verde, ou de cobalto, verde-azulado 
 

 Dentre os compostos orgânicos, destacam-se a 

melanina, os flavonóides, os carotenóides e a 

clorofila 



Melanina 

 A melanina é um importante composto que 

está presente, principalmente, nos nossos olhos, 

pele, cabelo e pelos 

 

 Sua concentração varia de pessoa para 

pessoa e é determinada geneticamente 

 

 Essa molécula nos protege da radiação 

ultravioleta emitida pelo sol que chega até a 

superfície 



Melanina 

 

 

 

 

 

 

 A função de proteção dos raios luminosos feita 

pela melanina nos animais é desempenhada 

por outros compostos nos vegetais, tais como 

os carotenóides, os flavonóides e a clorofila 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

 Todos os vegetais possuem clorofila, que reflete 

luz na região do visível (cor verde) 
 

 Sua principal função está em absorver luz e 

utilizar sua energia para realizar o processo de 

fotossíntese nos vegetais 
 

 Sua estrutura é planar policíclica, formada por 

um sistema de anéis pirrólicos substituídos, com 

átomos de nitrogênio ligados ao íon Mg2+ 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

 Clorofila: absorve comprimentos de onda de 

aproximadamente 400 a 600 nm 

 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

 Os vegetais também possuem carotenóides  

importantes para o amadurecimento dos frutos 
 

 Os carotenóides estão presentes em vários 

vegetais e causam as sensações de várias 

tonalidades de amarelo, laranja e vermelho 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

Carotenóide Algumas fontes  (nm) Sensação de 

cor 

-Caroteno Cenoura 470 Amarelo 

-Caroteno Cenoura e 

manga 

500 Vermelho 

Luteína Gema de ovo 475 Amarelo 

Zeaxantina Gema de ovo, 

milho 

480 Amarelo 

Bixina Urucum 500 Vermelho 

Licopeno Tomate e 

melancia 

505 Vermelho 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

  



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 
 Os flavonóides são pigmentos naturais responsáveis 

pelas variadas sensações de cor que temos ao 
observar flores, frutos, raízes, sementes e folhas da 
maioria dos vegetais 

 

 Essas substâncias também possuem outras funções 
importantes: 

 

 São controladores dos hormônios vegetais e são 
responsáveis por atrair os animais que fazem a 
polinização 

 

 São poderosos antioxidantes 
 

 São usados na indústria alimentícia como corantes, 
aromatizantes e antioxidantes 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

 O termo flavonóide engloba um grupo de 

compostos polifenólicos 
 

 A classe mais importante dentre esses 

compostos é a das antocianinas, que 

absorvem luz da faixa de 520 a 560 nm 

 



Moléculas que causam sensações 

de cor presentes nos vegetais 

Antocianina Fonte Substituinte  R1 Substituinte R2 max (nm) 

Pelargonidina Morango H H 520 

Peonidina Cereja, 

jabuticaba, 

uva e vinho 

OCH3 H 525 

Cianidina Cereja, uva, 

vinho, 

morango e 

amora 

OH H 535 

Malvidina Uva e vinho OCH3 OCH3 540 

Delfinidina Berinjela OH OH 545 

Petunidina Uva e vinho OH OCH3 545 



A Química da Visão 



Sensações visuais 

 Tudo o que vemos não passa de sensações! 

 

 Nossos olhos podem nos enganar! 

 

 As vezes o que parece estar longe pode estar 

perto, o que parece existir pode não estar ali e 

o que parece se movimentar pode na 

realidade estar parado 



Sensações visuais 



Sensações visuais 



Sensações visuais 

 A visão pode nos trazer ilusões! 
 

 Isso porque tudo o que achamos só existe no nosso 

cérebro! 
 

 Os elementos da natureza e as criações do homem 

possuem cores, formas, brilhos, tamanhos e texturas 
 

 Nosso sistema visual está preparado para detectar 

isso! 
 

 É a partir da visão que podemos detectar perigos, 

nos proteger, ler, ou até mesmo nos apaixonar 



Fotorreceptores 
 A luz emitida pelo sol interage com as 

moléculas presentes no ambiente, gerando 
estímulos para nutrir nosso cérebro com 
sensações 

 

 Os fotorreceptores são células sensíveis 
presentes nos olhos, captando energia e 
enviando mensagens ao cérebro, que as 
interpretam formando uma percepção da 
cena que estamos olhando 

 

 Os fotorreceptores são capazes de absorver 
energia da luz com comprimentos de onda 
que variam de 400 a 700 nm 



Fotorreceptores 

 No olho existem aproximadamente 125 milhões 

de fotorreceptores, subdivididos em quatro 

grupos, que podem ser reunidos em dois 

grandes grupos 

 Cones e Bastonetes 



Fotorreceptores 

 Os bastonetes são capazes de captar fótons de 
comprimentos de onda que variam em uma faixa 
de 400 a 600 nm 

 Existem cerca de vinte bastonetes para cada cone 
 

 Os bastonetes são ativados quando há pouca luz 

 Não conseguirmos discriminar as sensações de cores à 
noite, mas somos capazes de enxergar a forma e 
características dos objetos 

 

 Os cones são ativados quando há muita luz 

 São responsáveis pela sensação de cor em ambientes 
iluminados 



A química da visão 

 Nos cones e nos bastonetes existem proteínas 

que contêm o 11- cis-retinal como ligante, 

conhecidas como opsinas 
 

 O conjunto formado pela opsina com o 11-cis-

retinal forma a rodopsina e, portanto, é a parte 

protéica que faz com que o fotorreceptor seja 

capaz de absorver luz nos diferentes 

comprimentos de onda 



A química da visão 



A química da visão 



  



Sensações de sabor 
 Nossa sobrevivência está relacionada com a 

sensação de sabor, pois ela envolve a fome, a 
vontade de comer e os alimentos que precisamos 
ou que não devemos ingerir 

 

 O sabor é culturalmente estabelecido, por isso 
cada povo tem uma alimentação e uma 
preferência alimentar característica 

 

 Portanto, não é só de valor nutricional que é feito 
um alimento! 

 

 O paladar é utilizado pelo organismo para 
identificar as substâncias presentes no ambiente e 
está ligado às nossas necessidades tais como: sede, 
fome, emoção e memória 



Sensações de sabor 

 O sabor é uma forma de defesa! 
 

 Existem milhares de moléculas que podem 

evocar uma grande variedade de sabores, 

mas só somos capazes de reconhecer quatro 

sabores básicos – o doce, o amargo, o azedo 

ou o ácido e o salgado 
 

 Essas moléculas interagem com receptores 

sensíveis a elas enviando mensagens ao 

encéfalo, onde a sensação de sabor é 

interpretada 



Diferenças de sensação de sabor 

 Moléculas com sabores doces: 

 

         glicose                     sacarina          ácido ciclâmico       acessulfame 

   



Diferenças de sensação de sabor 

 Moléculas que são sentidas como doces 

possuem a propriedade de fazer ligações de 

hidrogênio com os receptores da língua 
 

 Os compostos que são sentidos como amargos 

também possuem grupos que formam ligações 

de hidrogênio com o receptor sensível ao 

sabor amargo 
 



Diferenças de sensação de sabor 

 Moléculas que são sentidas como doces 
possuem a propriedade de fazer ligações de 
hidrogênio com os receptores da língua 

 

 Os compostos que são sentidos como amargos 
também possuem grupos que formam ligações 
de hidrogênio com o receptor sensível ao 
sabor amargo 

 

 O que diferencia uma molécula que evoca o 
sabor doce de outra que evoca o sabor 
amargo é a diferença na proporção das 
ligações de hidrogênio entre a molécula e o 
receptor 



Diferenças de sensação de sabor 



Compostos que são sentidos 

como doces 

 

 

 

 

 



Compostos que são sentidos 

como doces 



Sabor salgado e azedo 

 O sabor azedo é devido aos ácidos orgânicos 

e inorgânicos; o sabor salgado é devido a 

alguns sais, especialmente, o cloreto de sódio 
 



Sabor salgado e azedo 

 O sabor azedo é devido aos ácidos orgânicos 

e inorgânicos; o sabor salgado é devido a 

alguns sais, especialmente, o cloreto de sódio 
 

 Os sais que evocam o sabor salgado interagem 

com o receptor por meio de interações 

eletrostáticas 
 

 As substâncias que provocam o sabor azedo 

possuem um grupo doador de hidrogênio  e 

um grupo receptor que interagem com o 

receptor sensível ao sabor azedo 



Sabor salgado e azedo 



  



Sensações de odor e aroma 
 Vimos que existem quatro sabores básicos: 

ácido, azedo, salgado  e doce 
 

 Sabemos também que um chocolate é 
diferente de um doce de leite, que é diferente 
de uma bala de menta, mas todos possuem o 
sabor doce 

 

 O que os diferencia não é sabor, mas o aroma 
que eles provocam 

 

 Existem diversas substâncias que causam 
aromas, sendo algumas encontradas na 
natureza, outras produzidas pelo homem 



Sensações de odor e aroma 

 O aroma, na realidade, é uma mistura de duas 

sensações: a sensação de sabor e a de odor 

 Odores e aromas estão altamente relacionados 
 

 Também existem milhares de moléculas que 

causam a sensação de odor, essas moléculas 

são chamadas de fragrâncias, que causam um 

odor agradável 
 

 Mas também existem as substâncias que 

causam odores insuportáveis e são chamados 

substâncias odoríferas ou odorantes 



Sensações de odor e aroma 

 O ser humano não possui um olfato muito 

apurado, quando comparado a outros animais 

ou com alguns insetos que se comunicam 

quimicamente 

 

 Para que uma molécula provoque um 

determinado odor ou um determinado aroma, 

deve estimular os quimiorreceptores presentes 

no nariz 



Moléculas e sensações de odor 

e aroma 

 Os quimiorreceptores estão localizados em 

uma parte do nariz chamada de epitélio 

olfativo 
 

 Para que as moléculas cheguem a esses 

receptores é necessário que elas sejam voláteis 

e solúveis 
 

 Também é necessário que essas moléculas 

tenham uma parte lipossolúvel 



Moléculas, odores e aromas 

 Para obter fragrâncias, extraímos das flores, 

folhas, caules, cascas, raízes ou sementes das 

plantas seu óleo essencial 
 

 Um só óleo essencial pode conter centenas de 

tipos diferentes de moléculas 
 

 Os óleos essenciais são usados, principalmente, 

em formulações de perfumes, mas também 

servem para aromatizar alimentos 



Moléculas, odores e aromas 

 A maior parte das moléculas que constituem os 

óleos essenciais fazem parte da classe de 

compostos orgânicos chamados de terpenos 

 



Moléculas, odores e aromas 



Moléculas, odores e aromas 



Moléculas, odores e aromas 
Composto Fonte 

-pineno Óleo de terabitina (espécies de coníferas e pinheiros) 

-terpineol Óleo de pinho 

Limoneno Óleo de limão e de laranja 

Carvona Óleo de hortelã 

2-Heptanona Cravos, frutas e latcíneos (queijo roquefort) 

Cinamaldeído Óleo de canela 

Benzaldeído Amêndoas amargas, cerejas e pêssegos 

Vanilina Essência de baunilha 

Metil-2-piridilcetona Pipoca 

2-furilmetanotiol Café 

2,6-dimetilpirazina Chocolate 

Salicilaldeído Amêndoas 



Moléculas, odores e aromas 



Moléculas, odores e aromas 

carvona - hortelã 

2-heptanona 

cinamaldeído 

benzaldeído 

vanilina 



Cheiros desagradáveis 
 As flatulências possuem gases como o 

nitrogênio, dióxido de carbono, metano e 
hidrogênio molecular, mas esses gases não têm 
cheiro 

 

 As proteínas que compõem os alimentos que 
ingerimos possuem átomos de nitrogênio e 
também enxofre 

 

 As bactérias presentes em nossos intestinos 
atacam os aminoácidos dessas proteínas, 
formando traços de gás amônia e sulfeto de 
hidrogênio 



Cheiros desagradáveis 
 Outro composto derivado de enxofre que possui 

um odor extremamente desagradável é a 

metilmercaptana, que nós exalamos após comer 

alho 
 

 O mal hálito também é causado pelo sulfeto de 

hidrogênio e sulfeto de dimetila 
 

 Os nossos pés também podem conter micróbios 

que liberam metilmercaptana (chulé) 
 

 O gambá é um animal famoso por emitir um odor 

indesejável de sua urina, que também contém uma 

mercaptana, a 3-metilbutano-1-tiol 



Cheiros desagradáveis 

 

 
 

 Alguns compostos nitrogenados também 

causam odores desagradáveis, como amônia, 

a uréia, a putrescina, a cadaverina e a 

trietilamina 

 



Substâncias presentes em alimentos que 

causam sensações de frio, calor ou dor 

 A piperina presente na pimenta do reino é um 

alcalóide que estimula os receptores da língua 

sensíveis à dor 
 

 As pimentas vermelhas e verdes contêm a 

capsaicina que também estimula esses 

receptores 
 

 A gingerona, presente no gengibre, também 

causa a sensação de dor ou ardência quando 

ingerida 
 

 O mentol e a cânfora causam sensação de frio 



Substâncias presentes em alimentos que 

causam sensações de frio, calor ou dor 

 

 

 

 

 

  





Sensações de tato e dor 
 A nossa pele contém muitos receptores sensoriais 

e estes são utilizados para podermos identificar as 

sensações de dor, de temperatura e, 

principalmente, as de tato 
 

 Nossa pele é o limite do nosso corpo, e 

respondemos involuntariamente a aproximações 

agradáveis e desagradáveis 
 

 O que determina se gostaremos ou não de uma 

experiência tátil é a percepção que fazemos 

dessa experiência 



Sensações de tato e dor 
 O sentido do tato é tão precioso, que somos 

capazes de identificar o local, a duração, a 

pressão, e a forma do estímulo que o causa 

 

 Para isso, existem diferentes tipos de receptores 

sensíveis ao tato, que estão espalhados por todo 

o corpo, presentes na pele – mecanorreceptores 

 

 



Sensações de tato e dor 



Sensações de tato e dor 
 Em nossa pele também existem receptores para dor 

 

 Sabemos que existem vários tipos de dor: de cabeça, 

nas costas, de estômago, de um machucado, de 

tristeza, de amor... 
 

 Existem pessoas que adoram senti-las, conhecem tudo 

sobre elas 
 

 Também existem pessoas que inventam algum tipo de 

dor, para se sentirem mais amadas, mais cuidadas ou 

protegidas 
 

 A dor pode ser real, mas também imaginária! Física ou 

psicológica 



Sensações de tato e dor 
 A dor pode ser influenciada por diversos fatores:  

 Um simples exame de sangue pode ser doloroso 

para alguns, mas não pode ser para outros 
 

 A dor é sinalizadora, desencadeia reflexos de 

retirada do corpo ou de parte dele para longe 

de estímulos nocivos, bem como manter em 

repouso uma parte lesionada 
 

 A dor é vital! 

 Pessoas que por alguma razão nasce sem a 
capacidade de sentir dor, não vivem por muito 

tempo, pois não sentem quando estão em contato 

com algo perigoso 

 



Sensações de tato e dor 

 Fatores que influenciam as sensações de dor 

 Podemos classificar primariamente a dor em dois 

tipos: lenta e rápida 

 A dor rápida somente permanece quando o 

estímulo está presente 

 A dor lenta dura por algum tempo, mesmo depois 

da retirada do estímulo 
 

 A dor lenta está relacionada com as emoções e 

com o aspecto cognitivo, causando o sofrimento, 

bem como outras reações corporais como suor, 

alterações dos batimentos cardíacos e mal-estar 



Sensações de tato e dor 
 Uma dor muito frequente é a chamada 

enxaqueca, podendo vir junto outras sensações 

desagradáveis como náuseas e vômitos, 

fotofobia e fonofobia 
 

 O parto também é algo que trás muita dor para 

as mulheres, e essa dor é influenciada por fatores 

como o estresse fisiológico, bem como outros 

aspectos subjetivos e psicológicos 



Sensações de tato e dor 

 Nociceptores, mecanorreceptores e estímulos 

 Quando nossa pele é tocada ou quando 

tocamos algo, utilizamos os mecanorreceptores 

para identificar o que aconteceu 
 

 Eles possuem axônios que são sensíveis ao 

estiramento ou às mudanças de tensão na sua 

membrana 
 

 Existem vários tipos de mecanorreceptores, tais 

como: os Corpúsculos de Merkel, receptor do 

Folículo Piloso e terminações nervosas livres 



Sensações de tato e dor 



Sensações de tato e dor 
 Os mecanorreceptores são muito sensíveis e variam 

em sua preferência pelos estímulos, sensibilidades, 

frequência e pressão 

 Os corpúsculos de Pacini são responsáveis por captar 

estímulos de vibração em torno de 200 ou 300 Hz 

 Os corpúsculos de Meissner respondem às frequências 

de vibração com aproximadamente 50 Hz 

 Os corpúsculos de Ruffini são ativados por frequências 

menores que 50 Hz 
 

 Os mecanorreceptores possuem axônios que são 
capazes de transmitir informação pela condução de 

sinais, que são transmitidos para neurônios de várias 

partes do SNC 



Sensações de tato e dor 
 Muitas vezes, uma grande compressão na pele pode 

lesionar algum tecido; nesse caso, são ativados os 

nociceptores, que enviam mensagens para o cérebro 
 

 Os estímulos lesivos podem ser térmicos, químicos ou 

mecânicos 
 

 Quando há rompimento de tecidos, várias substâncias 

são liberadas pelas células lesadas no local, e estas 

interagem com os nociceptores que avisam o 
encéfalo que aquele tecido foi lesionado  sensação 

de dor 
 

 As prostraglandinas, a substância P e a bradicinina 

estão entre essas substâncias 



Sensações de tato e dor 

bradicinina 

Substância P 



Sensações de tato e dor 
 Por que quando comemos uma comida 

apimentada sentimos uma enorme ardência? 

 A substância P também pode também pode ser 
liberada pela capsaicina, um dos componentes das 
pimentas verdes, vermelha e da páprica 

 Quando consumimos esse tipo de alimento ocorre a 
liberação da substância P nos nociceptores da boca, o 
que induz à sensação de dor ou de ardência 
 

 Outras substâncias que podem ser liberadas pelos 
nociceptores ou pelas células lesadas no local da 
dor são as prostaglandinas 

 Quando há uma lesão, muitas membranas são 
rompidas, principalmente nos períodos prolongados de 
dor e inflamação 



Sensações de tato e dor 
 Prostaglandinas são sintetizadas a partir do ácido 

araquidônico, que é altamente reativo e 

rapidamente transformado pela enzima 

ciclooxigenase, em ácidos graxos cíclicos 

(instáveis) e são levados a formação das 

prostaglandinas 

Ácido 

araquidônico 
Prostaglandina E-1 Tromboxano A-2 



Sensações de tato e dor 





Alterações das sensações de dor 
 Analgésicos de ação geral 

 Os opióides são os principais representantes do 
grupo dos analgésicos de ação geral 

 

 São substâncias naturais, semi-sintéticas ou 
sintéticas que agem tanto como agonistas, 
quanto como antagonistas, em determinados 
receptores presentes no sistema nervoso 
(receptores de opióides) 

 

 O ópio é extraído da papoula (Papaver 
somniferum) 

 Muito antiga, os Sumérios a chamavam de “planta 
da alegria” 



Alterações das sensações de dor 
 Os opióides naturais são exemplos de alcalóides 

que podem ser definidos como bases 
nitrogenadas extraídas de cascas, folhas, grãos 
ou frutos vegetais 

 

 O alcalóide sintetizado a partir de aminoácidos e 
contém pelo menos um átomo de nitrogênio em 
um anel heterocíclico, que se apresenta na 
forma de sal, como a morfina e a codeína, é 
chamado de verdadeiro 

 

 Os pseudoalcalóides são substâncias básicas, 
mas não são derivados de aminoácidos, e alguns 
estão combinados com açúcares e outros com 
ésteres ou amidas 



Alterações das sensações de dor 
 A morfina e a codeína são exemplos de 

alcalóides usados como analgésicos, para aliviar 

dores e proporcionar sensação de bem estar 
 

 Como os demais opiáceos, geram grande 

dependência física e psíquica 
 

 A morfina é absorvida pela mucosa intestinal, 

passando assim para a corrente sanguínea, 

atingindo o cérebro, onde age no tálamo 
interagindo com receptores dos neurotransmissores 
endorfinas, encefalinas e dinorfinas 



Alterações das sensações de dor 

papoula 

morfina 
codeína 



Alterações das sensações de dor 
 A partir da morfina foram sintetizadas outras 

drogas como a heroína (ilegal), sendo 

encontrada tanto na forma de pedra quanto na 

de pó 
 

 Ela age no sistema nervoso central da mesma forma 

que a morfina e a codeína, mas é mais forte, 

deixando 90% dos seus consumidores dependentes 
 

 Além disso, a síndrome de abstinência é 
violentíssima 

 



Alterações das sensações de dor 



Alterações das sensações de dor 
 A morfina, a heroína e a codeína são agonistas 

para os receptores dos neurotransmissores de 

peptídeos endorfinas, encefalinas e dinorfina 

 

 Mas o que são agonistas? 

 São substâncias que interagem com um receptor 

da mesma forma que a molécula natural interagiria, 

produzindo assim o mesmo efeito que ela causaria 

 

 



Alterações das sensações de dor 



Alterações das sensações de dor 
 Um opióide sintético muito utilizado é a 

metadona, que foi introduzido no mercado nos 

anos 60, podendo ser usada em pacientes com 

doença renal, câncer e no alívio de dor crônica 

 A principal vantagem dessa substância é que causa 
menos efeitos colaterais que a morfina e que a 

heroína 



Alterações das sensações de dor 
 THC: 9–Tetrahidrocarbinol 

 A maconha, como qualquer outra droga psicoativa, 
altera o funcionamento do SNC, podendo modificar o 
comportamento dos indivíduos que fazem uso dela 

 Ela vem de uma erva cujo nome científico é Cannabis 
sativa, uma planta originária da Ásia Central 

 Suas substâncias que agem no encéfalo podem gerar 
problemas de concentração e memória 

 Pode também causar uma hipersensibilidade a 
estímulos sensoriais e a alterações da percepção do 
tempo 

 A maconha e o haxixe contêm grandes quantidades 
de THC, um composto que contém três anéis sendo 
um fenólico, outro com uma função alceno e um com 
uma função éter 
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Alterações das sensações de dor 

 Analgésicos de ação local 

 A aspirina é um analgésico de ação local, sendo 

derivada da salicina que é um glicosídeo natural 

extraído a partir da Salix sp (um salgueiro) 
 

 Os compostos derivados dessa planta possuem a 

propriedade de serem analgésicos, antipiréticos 

e antiinflamatórios 
 

 Contudo, eles podem causar efeitos colaterais, 

principalmente, no estômago e intestino, 

havendo necessidade de sintetizar compostos 

que não causassem esses efeitos 
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Alterações das sensações de dor 
 Além da aspirina, os seguintes compostos: 

acetaminofeno (paracetamol ou tylenol®), 

acetonilida, fenacetina, diclofenaco (cataflan) e 

os derivados do ácido fenipropiônicos: o 

ibuprofeno (advil), o cetaprofeno e o naproxeno 

também são utilizados como anestésicos de 

ação local 



Alterações das sensações de dor 
 Anestésicos de ação local: cocaína 

 A cocaína foi o primeiro anestésico de ação 
local utilizado no mundo, sendo extraída há 
muito tempo da planta Erithroxylon coca ou 
coca boliviana 

 Em 1884, Karl Koller descobriu que o olho humano 
tornava-se insensível à dor com o uso da cocaína 

 Também foi muito utilizada em bebidas, tal como a 
“Vin Mariani”, que tinha uma mistura de folhas de 
coca com vinho, e também a coca-cola (feita com 
cocaína e com extrato de noz de cola) 

 Das folhas de coca, podem ser obtidos tanto a 
cocaína quanto o crack, que é cinco vezes mais 
potente 



Alterações das sensações de dor 
 A cocaína ocorre em duas formas, uma iônica 

(na forma de cloridrato e sal de amônio 

quaternário) e outra como uma molécula sem 

carga 
 

 A cocaína aparece na forma iônica, enquanto o 

crack aparece na forma sem carga 

 Essa pequena diferença  ilustra os efeitos causados 

pelas diferenças entre as ligações intermoleculares 
e a química ácido-base das aminas 

 



Alterações das sensações de dor 



Alterações das sensações de dor 



Alterações das sensações de dor 
 Sabe-se que a cocaína, depois de seus efeitos 

euforizantes, causa uma grande depressão, 

aumentando o risco de o usuário tornar-se 

dependente 

 

 Apesar de diversas tentativas terem sido feitas no 

sentido de desenvolver medicamentos eficazes 

para a dependência de cocaína, seu tratamento 

continua sendo não-farmacológico 



  



Emoções 

 O que é uma emoção? 
 

 Grandes emoções marcam os fatos mais 

importantes da nossa vida! 
 

 Um amor, uma decepção, uma amizade, um 

inimigo, um casamento, um divórcio, um 

nascimento, uma morte 
 

 Geralmente não controlamos as emoções 
 

 Podemos apenas disfarçá-las! 



Sensações emocionais 
 Todas as outras sensações possuem algo bem 

definido que estimula os receptores localizados em 
órgãos dos sentidos 

 

 Quais são os estímulos para as sensações 
emocionais? 

 

 É uma pergunta difícil de responder 

 

 Uma emoção pode surgir com qualquer estímulo, 
físico ou não 

 

 Uma imaginação, histórias de outras pessoas ou de 
ficção 



A química das sensações 

 As percepções, sensações e emoções dão 

sentido à vida... Uma 

emoção/sensação/sentimento verdadeiro 

pode ressurgir mesmo após muitos anos, 

mesmo a uma grande distância...  

 

 É independente de tempo e espaço! 



  



Conclusões 
 A visão, o tato, a dor, o paladar, o odor, as 

emoções, o frio, o calor, a audição são temas 
envolventes e mostram o quanto é complexo o 
funcionamento do nosso organismo e da nossa 
mente 

 

 A humanidade ainda não conseguiu compreender 
completamente diversos processos cerebrais que 
estão relacionados com as sensações 

 

 O estudo das sensações é instigante, desafiante, 
complexo, mas acima de tudo, intensamente 
prazeroso 
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