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Introdução

O conhecimento adequado da anatomia do nervo 
facial é muito importante para alocalização de suas 
lesões e para a compreensão das conseqüências que 
elas podem causar. Esse conhecimento possibilita a 
elaboração de um topodiagnóstico preciso e facilita a 
abordagem cirúrgica nos casos de compressão por 
infecções, neoplasias ou fraturas [1]. 

O nervo emerge do sulco bulbo-pontino através de 
uma raiz motora, o nervo facial propriamente dito, e 
uma raiz sensitiva e visceral, o nervo intermédio. 
Juntamente com o nervo vestíbulo-coclear, os dois 
componentes do nervo facial penetram no meato 
acústico interno, formando-se assim, um tronco 
nervoso único que penetra no canal facial. A seguir o 
nervo descreve nova curva para baixo, emerge do 
crânio pelo forame estilomastóideo, atravessa a 
glândula parótida e distribuem uma série de ramos para 
os músculos mímicos, músculo estilo-hióideo e ventre 
posterior do músculo digástrico. O padrão fascicular 
dos nervos é um elemento de importância para o estudo 
da degeneração/ regeneração nervosa. Em cortes 
transversais de um nervo periférico podemos observar 
três padrões fasciculares básicos: monfascicular (único 
fascículo); oligofascicular (de dois a cinco fascículos); 
polifascicular (mais de cinco fascículos) [2,3].

As pesquisas com Nervo Facial atualmente baseiam-
se em relatos de casos, reparações microcirúrgicas, 
padronização das técnicas de secção do nervo para 
estudos de paralisia facial, entre outras, mas todas com 
intuito de somar conhecimentos e melhorar as técnicas 
para microcirúrgias na reparação do nervo facial.  Um 
avanço na técnica de reparação nervosa, tornando-a 
mais simples seria de grande valor para a Medicina 
Veterinária quanto para Odontologia, por causa da alta 
freqüência de lesões objetivou de nervos periféricos em 

traumatologia, as quais resultam em perda da função do 
nervo, levando à amputação na maioria dos casos [4].

Este trabalho descreve origem, ramificação e 
distribuição fascicular do nervo facial em cão SRD, 
com intuito de fornecer embasamentos seguros para 
possíveis intervenções cirúrgicas e procedimentos de 
reparação desse nervo.

Material e Métodos

O trabalho foi realizado no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE/Recife-PE, 
no CVA-Centro de Controle de Zoonoses do Município 
de Recife- PE e na área de histologia animal. Foram 
utilizados 10 cães adultos sem raça definida, retirou-se
os ramos bucal dorsal, bucal ventral e um tronco que
parte da emergência extra temporal no forame 
estilomastoideo, denominado aqui de principal. Os
espécimes identificados foram então submetidos às 
técnicas histológicas de rotina para resina a base de 
glicol metacrilato, depois foram clivados em 
micrótomo obtendo-se cortes de 4 µm com auxilio de 
navalhas de navalhas de vidro descartáveis, e corados 
com Hematoxilina-Floxina para análise morfométrica. 

Resultados e Discussão
A dissecação do nervo facial possibilitou um 

conhecimento adequado de sua anatomia e distribuição, 
contribuindo então para abordagens cirúrgicas que 
exijam o acesso a esse nervo ou em estruturas 
circunvizinhas. 

A análise morfométrica dos ramos principal, 
dorsal, ventral direito e esquerdo dos nervos de cães 
SRD é observada na tabela 1, os quais foram analisados 
em programas estatísticos. 



Com relação ao parâmetro de axônio observar-
se um aumento não significativo do ramo dorsal direito
em relação aos demais ramos. A bainha de mielina não 
apresentou diferença significativa entre os grupos 
experimentais. O endoneuro do ramo ventral direito 
demonstrou uma redução na sua proporção em relação 
aos demais grupos. O número de células de Schwann 
foi maior no ramo principal direito quando comparado 
com o ramo dorsal esquerdo o qual foi observado uma 
menor quantidade destas células, porém não 
significativo. De acordo com esses resultados podemos 
inferir que há uma homogeneidade entre o tronco 
principal, ramo bucal dorsal e ramo bucal ventral, no 
que diz respeito a proporção dos constituintes: bainha 
de mielina, axônio, endoneuro e célula de Sshwann. .

Ainda de acordo com os resultados 
histológicos expressos nas figuras 1, Observamos que o 
nervo facial apresenta-se em seus troncos e ramos
monofascicular, oligofascicular e polifascicular,
condizendo com os descritos em literatura. 
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            Figura 1. Fotomicrografia dos Ramos do Nervo Facial de cão SRD corados com Hematoxilina-Floxina. Fig.1 (A) Ramo bucal ventral 
do antímero direito, nervo monofascicular; Fig.1(B) Ramo bucal ventral do antímero esquerdo, nervo monofascicular; Fig.1 (C) Ramo 
bucal ventral do antímero esquerdo, nervo oligofascicular; Fig.1(D) Ramo bucal ventral do antímero esquerdo, nervo polifascicular. 

Tabela 1. Médias e Desvio Padrão da proporção volumétrica dos constituintes: axônio, endoneuro, bainha de mielina e célula de 
Schwann do Ramo principal e bucais de nervo facial de cão SRD. 

Parâmetros
Principal 
Direito

(n=7)

Principal 
Esquerdo

(n=9)

Ventral 
Direito

(n=4)

Ventral 
Esquerdo

(n=6)

Dorsal 
Direito

(n=7)

Dorsal 
Esquerdo

(n=3)

P

Axônio 406,63 ± 70,52 427,50 ± 110,61 431,75 ± 58,95 436,60 ± 42,97 514,57 ± 96,02  475,50 ± 169,80 0,4342

Endoneuro 952,0 ± 238,63 973,75 ± 261,77 781,75± 272,38 948,0 ± 222,31 809,0 ± 300,34 891,75 ± 331,96 0,6340

Bainha de 
Mielina

807,0 ± 181,20 798,25 ± 214,55 955,50 ± 312,17 821,50 ± 197,82 855,0± 281,93 785,75 ± 159,84 0,8912

Célula de 
Schwann

39,83 ± 6,05 39,37 ± 12,15   38,0 ± 9,76 37,0 ± 21,99 31,28 ± 17,40 29,25 ± 18,46 0,7813




