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RESUMO 
 
O envelhecimento é a somatória de fenômenos que ocorrem com o passar dos anos 
e esses eventos acarretam a acuidade do sistema sensorial. Objetivo: O presente 
estudo analisou através de uma revisão bibliográfica a influência do envelhecimento 
no sistema sensorial e os possíveis distúrbios decorrentes desse envelhecimento. 
Métodos: Foi realizado uma revisão bibliográfica da literatura nacional e 
internacional sobre o tema, usando como base de dados para pesquisa o Google 
Scholar, Lilacs e Scielo, além disso, foram vistas referências de livros para melhor 
compreensão da temática. Os artigos foram selecionados de acordo com o tema e 
publicados entre os anos de 2005 e 2020. As buscas foram realizadas entre abril e 
agosto de 2020. Conclusão: A senescência influencia diretamente o sistema 
sensorial causando um grande impacto na qualidade de vida dos idosos, seja em 
decorrência de distúrbios específicos do envelhecimento, senescência, ou a 
patologias ligadas indiretamente ao processo degenerativo do sistema sensorial 
decorrentes da senilidade. Diante disto, concluímos que há necessidade de dar 
continuidade aos estudos científicos devido à complexidade das ações do 
envelhecimento sobre o sistema sensorial. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idosos. Audição. Sensação. Distúrbios 
Somatossensoriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 THE INFLUENCE OF AGING ON THE SENSORY SYSTEM: 

A LITERATURE REVIEW   
 
ABSTRACT 
 
Aging is the sum of phenomena that occur over the years and these events cause 
the acuity of the sensory system. Objective: This study will analyzed through a 
bibliographic review the influence of aging on the sensory system and the possible 
disorders resulting from this aging. Methods: A bibliographic review of the national 
and international literature on the subject was carried out, using Google Scholar, 
Lilacs and Scielo as a research database, furthermore, book references were 
selected for improving comprehension of the theme. The articles were selected 
according to the theme and published between 2005 and 2020. The searches were 
carried out between April to August 2020. Conclusion: Senescence directly 
influences the sensory system causing a great impact on the quality of life of the 
elderly people, either as a result of specific aging disorders, senescence, or 
pathologies indirectly linked to the degenerative process of the sensory system 
resulting from senility. Therefore, we conclude that there is a need continue scientific 
studies due to the complexity of aging actions on the sensory system. 
 
Keywords:  Aging. Elderly people. Hearing. Sensation. Somatosensory Disorders.

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/furthermore.html


 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com o avanço da tecnologia em suas diversas áreas, mas principalmente na 

área da saúde, as melhorias no saneamento básico e a diminuição da mortalidade 

infantil, a expectativa de vida vem crescendo cada vez mais, e, juntamente com a 

diminuição dos números de filhos por família, a população está ficando mais idosa 

(JACOB FILHO et al., 2015). Esse processo natural de desgaste do corpo humano, 

o qual ocorre conforme vá passando os anos vividos pelo indivíduo, chama-se 

envelhecimento, ele não muda apenas a aparência da pessoa, mas também 

ocasiona inúmeras mudanças nos diversos sistemas do corpo. 

É importante que a população idosa tenha uma boa qualidade de vida e para 

que isso aconteça é necessário que o idoso tenha uma boa saúde e uma boa 

percepção do ecossistema que vive e frequenta. Para que essa assimilação com o 

ambiente ocorra de forma adequada é preciso que seu sistema sensorial esteja 

integro.  

 Para que o envelhecimento seja bem-sucedido é preciso proporcionar aos 

idosos a manutenção de sua independência e autonomia, o Sistema Nervoso é 

fundamental para isso. A senescência cerebral caracteriza-se como a redução da 

capacidade de manutenção da homeostasia cerebral em condições de sobrecarga 

funcional, ou seja, a senescência é o conjunto de modificações ocorridas no cérebro 

decorrente do processo natural de envelhecimento (JACOB FILHO et al., 2015). 

Essas modificações vão alterar diversos aspectos do Sistema Nervoso, entre eles 

estão os sentidos. 

Os sentidos são as formas pelas quais ocorrem as comunicações do ser 

humano com o mundo (SANTOS et al.,2016). Esta comunicação decorre através do 

sistema sensorial que é composto pelos sistemas visual, auditivo, tátil, gustativo e 

olfativo, que participam do sistema nervoso (SN), com a função de processar as 

informações sensoriais (DEGANI e CHARIGLIONE, 2019). 

       A sensação é a resposta consciente ao estímulo recebido através dos 

receptores específicos, ocorrendo potenciais de ação que irão através dos nervos 

para o sistema nervoso central (SNC), transportando-os até o córtex cerebral e 

outras regiões do SNC, onde são interpretados (LAMAS e PAÚL, 2013). 

 O sistema sensorial é responsável pelo controle dos sentidos, desta forma, 

bem como os demais sistemas do corpo humano, também vai envelhecendo com o 
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passar dos anos. Esse processo vai causando modificações estruturais e funcionais 

neste sistema, o que pode ocasionar prejuízos nas atividades de vida diária (LAMAS 

e PAÚL, 2013). 

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar, através da literatura, a 

influência do envelhecimento no sistema sensorial e os possíveis distúrbios 

decorrentes desse envelhecimento. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Uma revisão bibliográfica de natureza exploratória, descritiva da literatura 

nacional e internacional sobre o tema, utilizando como base de dados os artigos do 

Google Scholar, Lilacs e Scielo, tendo como palavras-chave “envelhecimento”, 

“idosos” “audição”, “Sensação” e/ou “Distúrbios Somatossensoriais”. Além disso, 

foram vistos referencias de livros para melhor compressão da temática. Os artigos 

foram selecionados de acordo com o tema e publicação, entre os anos de 2005 e 

2020. As buscas foram feitas entre abril e agosto de 2020. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema sensorial tem a função de enviar as informações recebidas para o 

sistema nervoso central processe e o organismo responda corretamente ao 

estímulo. Para que isso ocorra, este sistema utiliza dos cincos sentidos, que são: a 

visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato (JACOB FILHO et al., 2015). 

 

 

3.1 VISÃO 

 

Poder enxergar é de suma importância e eficiente para a captação dos 

elementos do meio ambiente bem como a participação em atividades cotidianas. O 

ato de ver é um dos elementos fundamentais para a sobrevivência humana, e isto é 

possível através dos órgãos conhecidos como olhos (DERRICKSON e TORTORA, 

2018). 
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O olho tem forma esférica e é constituído por três membranas. A membrana 

mais externa é conhecida como Esclerótica ou Túnica Fibrosa, é composta pela 

córnea e esclera. A camada do meio é denominada Túnica Vascular ou Úvea, é 

formada pela corioide, pelo corpo ciliar e pela íris. Já a camada mais interna chama-

se Retina. Ao redor do bulbo dos olhos existem estruturas acessórias que incluem 

os músculos extrínsecos, aparelho lacrimal, cílios, pálpebras e sobrancelhas 

(DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

O revestimento transparente que cobre a Iris é a Córnea. Ela ajuda a focar a 

luz devido ao seu formato curvo. É formada por fibras de colágenos, fibroblastos, 

epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e epitélio pavimentoso simples. 

A Esclera é branca e composta por tecido conjuntivo denso, cobre todo o globo 

ocular exceto a córnea. Devido a sua composição de fibras colágenas e 

fibroblásticas, ela torna o globo ocular mais rígido, dando o formato arredondado, 

além de agir como local de fixação dos músculos extrínsecos. Corioide é uma 

membrana delgada muito vascularizada e reveste a maior parte da face interna da 

esclera. Ela contém melanócitos que são células produtoras do pigmento melanina. 

Essa melanina absorve os raios solares evitando a reflexão e a dispersão de luz 

dentro do bulbo do olho.  

O Corpo Ciliar é formado por processos ciliares (protusões ou pregas) e 

pelos músculos ciliares. Estendendo-se através dos processos ciliares estão as 

fibras zonulares. A Iris é a parte colorida do olho, ela se liga aos processos ciliares, 

é constituída de fibra muscular lisa e melanócitos. Sua principal função é controlar a 

quantidade de luz que entra no bulbo ocular através da pupila (parte central do olho 

que fica entre a córnea e o cristalino, e no centro da Iris) (KANSKI, 2007) e 

(DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

A Retina é responsável por formar a imagem, sendo localizada na camada 

interna do olho. Ela é formada por um estrato pigmentado e por um estrato nervoso, 

que possui uma camada denominada fotorreceptora onde ficam os fotorreceptores 

(células sensíveis a luz). É nessa camada que os raios de luz são transformados em 

impulsos nervosos. Há dois tipos de fotorreceptores: os bastonetes e os cones. Os 

Bastonetes são sensíveis as variações de luminosidade, por isso nos possibilita 

enxergar em locais com pouca luz. Em locais com luz forte, ocorre a estimulação dos 

Cones, são eles que nos permite enxergar as cores (KANSKI, 2007). 
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Dentro do bulbo do olho, atrás da pupila, encontra-se o cristalino, também 

conhecido como lente. É transparente, não vascularizado e ajuda a focar imagem na 

retina. Ele divide o bulbo do olho em cavidade do segmento anterior e câmara vítrea. 

Na cavidade do segmento anterior fica o humor aquoso (líquido que nutre a lente e a 

córnea), já na câmara vítrea fica o humor vítreo (substância espessa que mantém a 

retina pressionado contra a cavidade) (DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

 

 

3.1.1 Formação da Imagem 

 

Para que imagens nítidas se formem com objetos em distâncias variadas, é 

preciso que o cristalino varie seu foco, isso ocorre através da compressão ou 

descompressão por meio dos músculos ciliares. Quando o objeto está longe os 

músculos estão relaxados e quando o objeto está perto os músculos estão 

contraídos. Este ajuste chama-se Acomodação (AUMONT, 2008). 

A luz que é refletida pelos objetos atravessa a córnea e chega a Iris, onde 

ocorre a regulação da quantidade de luz recebida através da pupila. Depois que 

passa a pupila, a imagem chega no cristalino e após ocorre o foco sobre a retina. O 

cristalino produz a imagem em posição invertida e o cérebro é quem a vai mudar 

para a posição correta (HOSPITAL DA VISÃO OFTALMO CURITIBA). 

À medida que a pessoa envelhece o cristalino perde a sua flexibilidade e isto 

torna mais difícil a ação dos músculos ciliares para comprimi-lo e se ter o foco 

(AUMONT, 2008). 

 

 

3.1.2. Anomalias da Refração 

 

Algumas pessoas não podem refratar suficientemente aos raios de luz que 

vem de um objeto devido a falhas de refração. Entre essas falhas estão a Miopia, a 

hipermetropia e o astigmatismo (DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

O míope não consegue enxergar objetos que estão distantes, porém 

conseguem ver objetos que estão pertos. Isto ocorre devido ao alongamento do 

bulbo ocular ou por curvatura em excesso na córnea ou cristalino. O hipermetrope 

consegue observar com clareza objetos mais distantes e não conseguem ver com 
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clareza objetos pertos. Essa anomalia ocorre em razão do encurtamento do bulbo 

ocular em relação a capacidade de focar da córnea e da lente. Já no astigmatismo 

ocorre uma curvatura irregular da córnea ou da lente que faz com que partes da 

imagem fiquem fora de foco e o indivíduo enxergue a imagem com partes “borradas” 

(DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

 

 

3.1.3. Patologias Relacionadas a Idade 

 

Com o passar do tempo ocorre mudanças no sistema visual provocando a 

degeneração da visão que acarreta a presbiopia, que é a perda da capacidade de 

focalizar objetos próximos. Além disto, algumas patologias típicas do 

envelhecimento podem aparecer.  

Catarata Senil: tem início após os 50 anos e costuma ser bilateral e de 

evolução assimétrica. Caracteriza-se pela opacificação do cristalino e sua evolução 

pode demorar meses ou anos. Ocorre a diminuição da acuidade visual, alteração da 

distinção de cores, distorção da imagem, visão turva e dificuldade em ver objetos 

com baixo contraste. Não há meios de retardar a evolução da doença, sendo a 

cirurgia indicada quando existe prejuízo significativo ao indivíduo, como impedir ou 

dificultar atividades do dia a dia e profissional (OLIVEIRA et al., 2006). 

Degeneração macular relacionada a idade (DMRI): ocorre uma atrofia dos 

fotorreceptores e do epitélio pigmentado da retina. Quando essas lesões estão em 

estágio avançado, causa cegueira irreversível. Acredita-se que a exposição solar é 

um fator de risco para a DMRI (OLIVEIRA et al., 2006). 

Glaucoma: para o diagnóstico do glaucoma há uma tríade que o paciente 

deve apresentar, sendo a pressão intraocular, a atrofia do nervo óptico e a perda de 

campo visual. Se não for diagnosticado a tempo, o paciente vai perdendo campo 

visual gradativamente (OLIVEIRA et al., 2006). 

Devido ao fato de reduzir drasticamente a qualidade de vida, a perda visual é 

muito temida pelas pessoas. Com a redução da visão, seja total ou parcial, há uma 

diminuição significativa na independência do indivíduo em casa e na comunidade, 

além de deixar mais propenso a sofrer quedas, erros de medicação, isolamento e 

depressão (OLIVEIRA et al., 2006).  
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3.2. AUDIÇÃO 

 

 O ser humano possuí a necessidade de se comunicar. É por esse meio que 

conseguem compartilhar ideias e experiências vividas. A linguagem falada é a forma 

de diálogo mais utilizada em todo o mundo, mas para que seja eficaz é necessário 

que o sistema auditivo esteja íntegro (RUSSO e SOUSA, 2009). 

 A audição implica-se na capacidade de percepção dos sons. Anatomicamente 

a orelha humana e dividida em orelha externa, responsável por coletar as ondas 

sonoras; orelha média, responsável por conduzir vibrações sonoras para o vestíbulo; 

e a orelha interna, armazenadora dos receptores de audição e equilíbrio 

(DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

 Ainda segundo os autores supracitados, a orelha externa é composta pelo 

pavilhão auricular que possui cartilagem articular, sua lateral possui a hélice e a 

base inferior o lóbulo. O meato acústico externo é um tubo curvado com 

aproximadamente 2,5cm que liga a região temporal com o tímpano. O tímpano é 

uma membrana fina, quase transparente, que divide a orelha externa com a orelha 

média, é composta de colágeno, fibras elásticas e fibroblastos. O meato acústico 

possui algumas glândulas sudoríparas especiais, chamadas glândulas ceruminosas, 

responsáveis pela produção do cerume, que protege a entrada de poeiras e objetos 

estranhos. 

A orelha média é composta de uma pequena cavidade repleta de ar, que é 

separada da orelha interna pelo vestíbulo e a cóclea, e da orelha externa a 

membrana timpânica. Nesta região encontra-se os ossículos responsáveis pela 

audição, sendo eles a bigorna, o martelo e o estribo, que são ligados através de 

articulações sinoviais. Se ligam a esses ossículos dois músculos, o tensor do 

tímpano, que é inervado através do ramo do nervo trigêmeo, é responsável por 

limitar o movimento e aumentar a tensão da membrana timpânica, impedindo que a 

orelha interna seja danificada por sons muito altos. E o músculo estapédio, inervado 

pelo nervo facial, evita grandes vibrações do ossículo estribo derivados de sons 

altos, diminui também a sensibilidade auditiva. Na parte anterior da orelha média 

possui a tuba auditiva, responsável por conectar a orelha média com a nasofaringe e 

a faringe, mantendo as pressões balanceadas, fazendo com que a membrana 

timpânica vibre de forma livre para que as ondas sonoras cheguem, a desigualdade 



11 

 

das pressões pode levar a prejuízos auditivos, sendo a região mais propicia para 

adquirir infecções (DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

Segundo os autores citados acima, a orelha interna ou labirinto é dividida em 

labirinto ósseo externo e o membranáceo interno. O labirinto ósseo é composto por 

uma série de depressões na região temporal, subdivididos em canais semicirculares, 

vestíbulo e cóclea. Ele é recoberto por periósteo e possui a perilinfa (líquido 

semelhante ao líquido cerebrospinal, responsável por revestir o labirinto 

membranáceo). Já o labirinto membranáceo é um emaranhado de tubos e sacos 

epiteliais que guarda os receptores de audição e equilíbrio, neste é presente a 

endolinfa (níveis elevados de íons de potássio, com importante papel nos sinais 

auditivos). Na região central do labirinto ósseo, encontra-se o vestíbulo que possui 

formato oval, o labirinto que se encontra no vestíbulo possui dois sacos o utrículo e 

sáculo. Possui três canais semicirculares, nas extremidades possuem um 

alargamento denominado ampola, os canais que estão dentro dos canais 

semicirculares são chamados ductos semicirculares.  

O nervo vestibulococlear (VIII) origina os nervos ampular, utricular e sacular, 

que contém neurônios sensitivos e motores que fazem sinapses com os receptores 

de equilíbrio. No vestíbulo está a cóclea (canal com formato de caracol), o osso 

central é o modíolo. A cóclea é dívida em três canais sendo eles: ducto coclear 

(preenchido com endorfina, é a continuação do labirinto membranáceo), rampa do 

vestíbulo (acima do ducto coclear, finaliza na janela do vestíbulo), e a rampa do 

tímpano (abaixo do ducto coclear, termina na janela da cóclea) (DERRICKSON e 

TORTORA, 2018). 

Segundo Rodrigues (2010), a audição humana percebe frequências entre 

20Hz e 20.000Hz. A intensidade sonora é mensurada através de decibel (dB), sons 

superiores a 130 dB ocasionam grande desconforto, sendo que acima de 160dB 

podem ocasionar o rompimento da membrana timpânica. 

O sistema auditivo é basicamente subdivido em três componentes que são 

essenciais para audição: o sistema condutivo (orelha externa e média), sensorial 

(cóclea, que faz a transformação do impulso sonoro em elétrico) e neural (atividade 

sistema nervoso). O condutivo e o sensorial fazem parte do sistema periférico, 

responsáveis por detectar e transmitir os sons, e a neural faz parte do sistema 

nervoso, responsável por discriminar, localizar, reconhecer o som, compreender, 

atenção seletiva e memória auditiva. Algumas áreas como lobo frontal, conexão 
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temporal-parietal e lobo occipital, são áreas não auditivas, porém auxiliam na 

integração das informações auditivas (BUSS et al. 2010). 

O processo auditivo é uma série de procedimentos pelos quais permitem que 

o ser humano faça uma análise metacognitiva dos sons. Envolve as estruturas do 

sistema nervoso central, sendo elas: vias auditivas e o córtex. São divididos em: 

detecção, sensação, discriminação, localização, reconhecimento, compreensão, 

memória e atenção seletiva. Os humanos reconhecem o som que passa pela cóclea, 

sendo transformado em impulso elétrico para ser interpretado pelo cérebro, desta 

forma o processo auditivo é considerado uma função cerebral, que para ocorrer é 

necessário que todas as vias envolvidas estejam integras. Os sons, depois que 

adentram a orelha interna, passa por etapas para serem decodificados e 

compreendidos. A forma pela qual o sistema auditivo recebe, verifica e ordena o que 

ouvimos é denominado de processamento auditivo. Ao ocorrer o rompimento de 

alguma etapa, que leve a algum distúrbio auditivo, é qualificado em desordem de 

processamento auditivo central (BUSS et al.,2010). 

Com o envelhecimento o sistema sensorial como um todo sofre modificações 

ficando menos acurado (BUSS et al.,2010). E com o sistema auditivo não é 

diferente, dentre os problemas mais comuns ocasionados pelo envelhecimento 

estão: dificuldades nos sons de alta frequência, descriminação vocabular, audição 

diante a ruídos, tinnitus e alteração vestibular. Devido as dificuldades encontradas 

com essa incapacidade auditiva, o idoso pode passar por desorientação e memória 

insuficiente, levando a graves problemas sociais e psicológicos, ocasionando 

isolamento social e uma drástica redução na qualidade de vida (LIMA, 2007).  

3.2.1. PRESBIACUSIA 

 

 A perda da audição que ocorre devido ao processo fisiológico de 

envelhecimento é denominada presbiacusia (OLIVEIRA, et al.,2006). Com o 

envelhecimento ocorre uma menor atividade de mitose em todas as células do 

organismo, dessa forma, acontece um processo de degeneração em todos as vias e 

componentes do processo auditivo (ossos, córtex cerebral, labirinto posterior, plexo 

nervoso sacular etc.) (CARREIRÃO NETO,2005). 

 Fisiologicamente na presbiacusia, ocorre um processo progressivo de 

hipoperfusão do tecido coclear, ocasionando falta de irrigação sanguínea, 

consequentemente hipóxia coclear e aumento da quantidade de radicais livres, que 
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são extremamente nocivos para o neuroepitélio auditivo (CARREIRÃO NETO,2005). 

A redução de células pilosas da cóclea é responsável por proporcionar a diminuição 

da capacidade de identificar onde se origina os sons, ocasionando desorientação 

(LAMAS e PAÚL, 2013).  

 A presbiacusia pode ser agravada através de fatores ambientais e 

relacionados ao estilo de vida do indivíduo, sendo agravados em idosos que 

possuem diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, fumantes e ex-

fumantes e em idosos que tiveram ruído ocupacional (LAMAS e PAÚL, 2013). 

 A presbiacusia é classificada em quatro tipos, classificadas de acordo com 

características histopatológicas de ossos temporais e achados audiométricos, sendo 

elas: presbiacusia sensorial, neural, metabólica e mecânica, podendo ser uma 

presbiacusia pura (apenas um tipo de presbiacusia) ou mista (quando envolve os 

quatro tipos de presbiacusia) (CARREIRÃO NETO, 2005). 

Presbiacusia Sensorial 

 Normalmente, ocorre a perda auditiva bilateralmente e simetricamente, 

iniciando, em geral, na meia idade, com progressão lenta. A perda de audição é para 

alta frequência (acima de 2000Hz). Fisiologicamente ocorre a perda de células 

ciliadas na extremidade basal do órgão de corti e atrofia do nervo auditivo. É a forma 

mais comum de presbiacusia (CARREIRÃO NETO, 2005). 

Presbiacusia Neural 

 Este tipo de presbiacusia ocasiona dificuldade na discriminação da fala devido 

a regressão fonêmica, ocasionada pela degeneração das fibras nervosas da cóclea. 

Não possui diminuição nos limiares dos tons, porém têm perda generalizada de 

neurônios e sua redução auditiva se associa com fraqueza, déficit em coordenação 

motora, problemas de memória e déficits cognitivos (CARREIRÃO NETO, 2005). 

Presbiacusia Metabólica 

 A principal característica deste tipo de presbiacusia é a perda 

neurossensorial, tem uma progressão lenta. Ocorre a atrofia dos vasos sanguíneos 

que ficam na parede da cóclea, ocorrendo uma diminuição da sensibilidade de sons 

em todas as frequências. Possui uma maior incidência no sexo feminino e uma 

maior prevalência em idosos com histórico de aterosclerose (CARREIRÃO NETO, 

2005). 

Presbiacusia Mecânica (cóclea condutiva) 
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 Ocorre enrijecimento da membrana basilar e alterações no ducto coclear. 

Resulta em uma atrofia nas estruturas que compõem a vibração coclear, levando a 

incapacidade de compreensão da fala, principalmente nas consoantes S, T, F, G. 

(CARREIRÃO NETO, 2005). 

 

 

3.3. Olfato 

 

Em cada narina há cerca de 40 ramos de axônios que formam os nervos 

olfatórios direito e esquerdo. Estes nervos terminam nos Bulbos olfatórios que ficam 

no encéfalo. Os axônios dos neurônios olfativos formam o trato olfatório, e alguns 

desses neurônios vão até a área olfatória primária do córtex cerebral na face inferior 

e média do lobo temporal que é a área onde começa a percepção do cheiro 

(DERRICKSON e TORTORA, 2018). 

Quando um odor é sentido pela pessoa, a sua qualidade e intensidade vai 

depender do estado anatômico e funcional do epitélio nasal e dos sistemas central e 

periférico. Doenças como sinusites e rinites crônicas e resfriados prolongados 

podem ocasionar perda parcial da sensibilidade olfativa, além de que, com o 

avançar da idade a sensibilidade olfativa vai declinando devido a degeneração de 

células centrais (PALHETA NETO, et al, 2011). 

 

 

3.4. Paladar 

 

O paladar é um sentido químico que apresenta cinco gostos primários: azedo, 

doce, amargo, salgado e uamami. Todos os sabores que conseguimos sentir são 

combinações entre os gostos primários. Durante a alimentação, os receptores 

olfatórios são estimulados através da gustação, pois os odores dos alimentos que 

estão na boca conseguem se propagar até a cavidade nasal (DERRICKSON e 

TORTORA, 2018). 

Os receptores gustatórios ficam nos calículos gustatórios e em sua maior 

parte estão localizados na língua, mas alguns ficam no palato mole, faringe e 

epiglote. Os nervos Facial, Glossofaríngeo e Vago contém axônios gustatórios que 

inervam os calículos gustatórios. Os impulsos nervosos propagam por estes nervos 
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até o núcleo gustatório do bulbo. A partir do bulbo, alguns axônios se projetam até o 

sistema límbico e hipotálamo, e outros até o tálamo. Do tálamo vão para a área 

gustatória primária no lobo parietal do córtex cerebral (DERRICKSON e TORTORA, 

2018). 

 

 

3.5. PALADAR E OLFATO 

 

Não há como falar do paladar sem falar no olfato, visto que, para que o sabor 

se forme é necessário que o indivíduo tenha também a integridade do sistema 

olfativo, pois os dois sentidos operam juntos na compreensão dos sabores. 

No nariz e na boca existem receptores habilitados para receber os estímulos 

químicos que vem dos alimentos e odores. Estes receptores reagem aos estímulos 

através de potenciais de ação (DERRICKSON e TORTORA, 2018) e (LAMAS e 

PAÚL, 2013).    

Com o avançar da idade, o olfato e o paladar se tornam menos eficiente, com 

isso ocorre uma alteração da percepção de sabores e cheiros. Acredita-se que é 

devido essa modificação que os idosos apresentam menos apetite (LIMA, 2007). 

O mecanismo de declínio do olfato e paladar em razão da idade pode ser 

multifatorial, envolvendo degeneração das terminações sensoriais, alterações 

corticais cerebrais, alterações na cavidade bucal, condições patológicas, 

medicamentos, tabagismo, entre outros. 

 

 

3.6. TATO  

 

 O tato é o sentido que nos possibilita a percepção de diferentes sensações na 

pele. Isso é possível devido aos receptores específicos que estão distribuídos nas 

camadas da pele (LAMAS e PAÚL, 2013). É ele que recebe os estímulos 

mecânicos, interpretando a sensibilidade superficial ao contato, onde a adaptação 

ocorre rapidamente e a forma de sensibilidade a pressão que é mais longa. Através 

do tato torna-se possível a percepção de extensão, temperatura, consciência e 

diferentes texturas, entre outras (LIMA, 2007). 
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 Segundo Lima (2007), esse sentido tem um importante papel na estruturação 

da consciência, permitindo reconhecer as diferentes formas, tamanhos dos objetos e 

temperatura quando colocado em contato com a pele. De acordo com Lima (2007), a 

dor, o tato, calor e pressão são interpretados pelo cérebro e não apenas na pele. 

 Os receptores específicos para identificar cada sensação ficam distribuídos 

nas camadas da pele derme e epiderme. Na derme estão presentes os receptores: 

Corpúsculos de Paccini, responsáveis pela sensibilidade à pressão; Corpúsculos de 

Ruffini, responsáveis pelo calor, Corpúsculos de Krause, responsáveis pelo frio; 

Discos de Merkel, responsáveis pelos estímulos táteis contínuos; Corpúsculo de 

Meissner, responsáveis pelos estímulos táteis. Na camada epiderme e derme: 

Terminações nervosas livres, responsáveis pelos estímulos dolorosos e táteis. E na 

camada Derme Profunda: Terminações nervosas dos folículos pilosos, percepção a 

qualquer contato ao pelo (LAMAS e PAÚL, 2013). 

 Com o envelhecimento os Corpúsculos de Paccini e os de Meissner diminuem 

sua quantidade e ocorre um declive em sua funcionalidade, o que ocasiona um 

aumento dos limiares táteis, fazendo com que a pessoa idosa demore mais para 

perceber um estimulo sem que cause a dor, acontece também uma diminuição da 

percepção de posicionamento de membros e articulações, levando ao 

comprometimento da coordenação e do equilíbrio. Os receptores dos folículos 

pilosos e as terminações nervosas não se alteram com o envelhecimento (LAMAS e 

PAÚL, 2013). 

 Os idosos sofrem com essas perdas, pois ficam mais susceptíveis a lesões, 

que podem ser agravadas pelo atraso na cicatrização, decorrentes de outras 

patologias como diabetes ou pela diminuição da vascularização, ou decorrentes de 

quedas pelo comprometimento do equilíbrio, levando a fraturas e desencadeia uma 

cascata de complicações patológicas (LAMAS e PAÚL, 2013). 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A senescência influencia diretamente o sistema sensorial causando um 

grande impacto na qualidade de vida dos idosos, seja em decorrência de distúrbios 

específicos do envelhecimento, senescência, ou a patologias ligadas indiretamente 

ao processo degenerativo do sistema sensorial decorrentes da senilidade. Diante 
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disto, concluímos que há necessidade de se intensificar as ações preventivas e de 

tratamento destinadas a esta população, tendo em vista o aumento da expectativa 

de vida oportunizando condições de vida digna a esta população, dando 

continuidade aos estudos científicos devido à complexidade das ações do 

envelhecimento sobre o sistema sensorial. 
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