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Inervação Parassimpática

Reflexo pupilar à luz
Quando a luz atinge a retina, alguns dos
impulsos resultantes passam primeiro
pelos nervos ópticos até os núcleos
pré-tectais. Impulsos secundários vão para
o núcleo de Edinger-Westphal e finalmente
de volta pelos nervos parassimpáticos
provocando a contração do esfíncter da íris.
Por outro lado, no escuro, o reflexo fica
inibido, o que resulta na dilatação da pupila.
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Mecanismo de Acomodação – Focalização

Retina

A estimulação dos nervos parassimpáticos(N. III) contrai
o músculo ciliar, que relaxa o ligamento do cristalino,
permitindo, assim, que o cistalino se torne mais espesso,
aumentando seu poder de refração/definição.
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Para focalizar um ponto próximo, as fibras musculares
Mecanismo
do corpo ciliar se contraem sob comando neural das
contra-intuitivo
fibras parassimpáticas. Como a inserção das fibras do
ligamento do cristalino no músculo ciliar é de modo
inverso (figura à direita), a contração do músculo ciliar
diminui a tensão sobre o cristalino e a elasticidade deste
faz com que se torne mais esférico aumentando assim
seu poder de focalização(acomodação para perto).
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Quando o ponto de focalização é distante o músculo do
corpo ciliar relaxa, tencionando o ligamento do cristalino.

Presbiopia

Fibras da zônula também conhecida como
ligamento do cristalino, se inserem na borda
circular do cristalino e se estendem radialmente
até o outro lado, fixando-se no corpo ciliar,
que é formado por fibras de músculo liso.

A capacidade de focalização depende muito da elasticidade do cristalino. À medida que
envelhecemos, o cristalino fica um tanto rígido, diminuindo sua capacidade de tornar-se esférico e
a distância mínima de 25cm para focalização vai ficando cada vez maior. Também conhecida como
“vista cansada”, pode ser corrigida com o uso de óculos ou lentes de contato.
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