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Introdução

A metameria estuda as porções ventrais das 
camadas laterais.A metameriazação é referente a 
porção dorsal do mesoblastos ou somitos. Nas 
primeiras fases do desenvolvimento dos vertebrados, a 
disposição segmentar é bem evidente na porção dorsal 
do folheto mesodérmico – somitos. Em cada somito 
forma-se, em conseqüência de um processo de secreção 
uma cavidade central, transitória, revestida de uma 
camada de células, de cuja proliferação que invade a 
cavidade do somito, se diferenciará o mesenquima; a 
uma parte dele, da qual resultará o esqueleto axial, dá-
se o nome de esclerótomo; o que resta do somito após a 
divisão do mesenquima, apresenta-se em duas lâminas, 
das quais a mais externa é dita lâmina cutânea e, a mais 
interna lâmina muscular, respectivamente dermatomo e 
miotomo. Face ao exposto, nota-se uma segmentação 
na coluna vertebral, embora secundária, pois cada 
segmento definitivo, isto é, cada vértebra não 
corresponde ao esclerótomo primitivo, mas, por 
necessidades mecânicas, resulta da fusão da parte 
caudal de um com a cranial do vizinho. [1]

Por outro lado, a segmentação aparente fica 
ainda confundida pelo desenvolvimento de órgãos de 
órgãos que, na sua fase definitiva, não são reduzíveis a 
um plano segmentar, como o cérebro, os pulmões e os 
rins.

A metameria é oculta ou larvada na pele, na 
qual pode ser descoberta pela pesquisa da distribuição
das raízes nervosas: determinam-se, deste modo, zonas 
cutâneas ou dermatômeros, que recebem fibras de uma 
mesma raiz nervosa e que se sucedem  no tronco em 
faixas aproximadamente transversas e horizontais, 
paralelas ao eixo longitudinal que passa pela coluna 
vertebral. Estas faixas não são perfeitamente 
delimitadas, pois há certa sobreposição dos 
dermatomeros ao nível das linhas medianas, tanto 
dorsal como ventralmente, bem como no sentido 
craniocaudal, deste modo o centro do dermatomero é 
exclusivamente dependente de uma só raiz nervosa. 

A metameria no embrião ela é mais perfeita 
assim como nos animais inferiores, na observação dos 
somitos. Cada somito, portanto, vai formar um futuro 

segmento de onde terão origem futuros vasos, músculo, 
pele, nervo e osso Vasótomo, miotómo, dermátomo, 
neurotómo, esclerotomo. [2]

Os metâmeros são unidades homólogas, no plano 
da estrutura; esta homologia é denominada homodinamia. 
A homologia representa a semelhança de origem entre dois 
órgãos pertencentes a dois seres vivos de espécies 
diferentes enquanto a analogia corresponde a semelhança
de função executada por órgãos pertencentes a seres vivos 
de espécies diferentes. Dois órgãos poderão ser análogos 
caso executem a mesma função.[3]

Em determinados animais, essas diferentes 
estruturas organizam-se em segmentos de metâmero, de 
estrutura e arquitetura que se repete em cada um deles. 
Com a complexidade que caracteriza a evolução em suas 
fases mais adiantadas, surgiram os segmentos heterólogos, 
que se diferenciaram a partir dos homólogos. Portanto, nos 
vertebrados essas unidades são imperfeitas.

Na construção orgânica dos animais, lembramos 
que a ontogênese recapitula a filogênese, pois podemos 
afirmar que a metameria é mais perfeita nas formas animais 
mais simples e também nas primeiras fases do 
desenvolvimento embrionário.

A metameria nos vertebrados não pode, pois, 
significar uma sucessão longitudinal de segmentos 
morfológicos equivalentes, mas somente a disposição serial 
de partes dos sistemas orgânicos.

A medula espinhal, por exemplo, ocupa todo o 
canal vertebral até determinado momento da vida fetal e, 
nessa época, começa o seu deslocamento, abandonando o 
segmento caudal desse canal. Este deslocamento faz ainda 
compreender como os centros medulares, em geral, estão 
situados cranialmente aos órgãos dele pendentes; por 
exemplo, o centro motor dos músculos da parede ventral do 
abdome se situa no segmento torácico da medula espinhal 
entre o corpo da 3ª e da 10ª. Este fato é de importância na 
localização topográfica das lesões .medulares e das raízes 
nervosas. A metameria permite ainda interpretar dados de 
ordem clínica. Assim, a dermatomeria explica a 
distribuição das perturbações da sensibilidade. Por outro 
lado, sendo a sensibilidade visceral conduzida por fibras 
que se relacionam com as raízes dorsais dos nervos 
espinhais, compreende-se o fenômeno da ‘‘dor referida’’ 



nas zona cutânea que depende da raiz nervosa 
correspondente.[4]

Todavia, apesar de imperfeita, a metameria 
facilita a compreensão da topografia definitiva e as 
relações dos órgãos e sistemas através de seus 
deslocamentos longitudinais, observado essencialmente 
no conteúdo do tubo esplâncnico, bem como permite 
interpretar fatos clínicos.[5]

O princípio aqui citado e explicado em sala de 
aula sobre a metameria tem aplicação direta na 
utilização de ressonâncias eletromagnéticas e 
tomografias. Esses acessórios nos exames clínicos tem 
como base projeções longitudinais que ajudam a 
identificar anormalidades em todos os órgãos do corpo. 
A ressonância se da por sucessivas captações de ondas 
e frequências que transmitem para um computador 
imagens as quais se baseiam no principio dos cortes 
longitudinais estudos em sala de aula.

Material e métodos

Utilizaram-se dois cães filhotes e um adulto, 
machos SRD (Canis familiaris), provenientes do 
Centro de Vigilância Animal – CVA, da Prefeitura do 
Recife e quatro peixes cavalinhas (Decapterus 
macarellus) congelados comprados em supermercado, 
fixados em solução de formaldeido a 10%. 

Seccionou-se os filhotes com auxílio de bisturi 
em cortes seriados desde o nariz até a cauda. Conduziu-
se o animal adulto ao Departamento de Medicina 
Veterinária Área de Anatomia Patológica onde com o 
auxilio da serra elétrica do laboratório de necropsia. 
Seccionou-se os membros na altura da diáfise do úmero
e do fêmur para assim facilitar o corte de todo o tronco.

Em sala de aula, no laboratório de Anatomia 
do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, 
separou em duas mesas os cortes correspondentes aos 
filhotes e aos peixes. Em uma terceira, o animal adulto, 
para executar a prática do assunto correspondente a 
metameria aos alunos do 2º período 2009.1 de 
Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos. 
Tomou-se fotos para documentação dos resultados. 
Posteriormente, procedeu-se a técnica de desidratação 
dos cortes seriados dos animais supracitados que serão 
utilizados nos futuros semestres. 

Resultados

Durante a aula foram utilizadas três mesas. Em duas 
foram colocados os filhotes de cães dispostos em 
fileiras e ao lado os peixes já cortados. Os alunos em 
dois grupos tiveram que, utilizando seus conhecimentos 
de anatomia, identificar cada estrutura presente nesses 
animais buscando também notar a vasta diferença
entre o cão e o peixe.

A comparação de mamíferos com peixes 
utilizada durante a aula prática de metameria facilitou o 
entendimento no que concerne a segmentação em 
animais inferiores, visto que a metameria é mais 
perfeita na forma mais simples do desenvolvimento. 

A utilização da metameria serve como auxílio no 
estudo da anatomia dos animais domésticos fazendo assim 
os alunos terem uma visão diferente da forma e posição de 
cada estrutura nos animais já que eles só tinham esse vista 
dos animais em livros e atlas. 

A utilização de peixes cavalinha, Decapterus 
macarellus, nessas aulas práticas serviram para os alunos 
diferenciarem a disposição das estruturas nas diferentes 
classes de animais tentando assim ampliar ainda mais o 
conhecimento de anatomia.Realizando outro seguimento da 
anatomia, que é a anatomia comparada e diferenciar os 
desenvolvimentos evolutivos dos peixes a mamíferos 
observando suas diferenças e semelhanças.

 . Após identificação das estruturas nessa projeção, 
os alunos foram encaminhados para a terceira mesa onde 
estava disposto o cão adulto já seccionado. Nesta mesa os 
alunos tiveram a oportunidade de ver agora em tamanho 
maior tudo que eles tinham identificado nos filhotes, 
diferente da visão durante as aulas de dissecção, pois os 
cortes facilitavam a visão tridimensional das estruturas 
anatômicas.

A experiência de utilizar os cortes seriados 
durante aulas práticas de metameria, facilitou o 
entendimento da teoria o que não observou-se em semestres 
anteriores, onde apenas utilizava-se figuras pouco 
elucidativas. Podemos citar, por exemplo, a diferença da 
construção morfológica do plano longitudinal do peixe 
relacionado com o cão. Observou-se que no segmento 
lombar do peixe, a região dorsal era vastamente preenchida 
por musculatura epiaxial e hipoaxial, onde na região ventral 
encontra-se de forma reduzida a cavidade esplâncnica. No 
cão observamos o oposto. Região dorsal pouco preenchida 
por músculos enquanto que a região ventral, a sua cavidade 
esplâncnica é bastante evidente, devido ao seu amplo 
desenvolvimento embrionário.

Discussão

Todo o assunto foi utilizado na didática na aula de 
anatomia topográfica dos animais domésticos no 
reconhecimento das estruturas através de diferentes 
projeções. Esse material teve como objetivo acrescentar 
conhecimento aos alunos com relação às projeções das 
estruturas através de diferentes ângulos tentando 
acrescentar cada vez mais o conhecimento dentro da 
anatomia buscando saber o normal sempre, para no futuro 
diferenciar do anormal, ou seja, o patológico.

A monitoria proporcionou conhecimentos de técnicas de 
ensino as quais tivemos a oportunidade de aplicar em sala 
de aula e poder observar os seus efeitos. Conseguimos 
adquirir experiência para futuramente dar iniciação a 
docência.
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Figura 1. Monitores, Ítallo e Adriano, em aula 
prática de metameria, em comparação de peixe com 
cão filhote.

Figura 3. A. corte transversal na altura do 
seio paranasal no cão filhote.B. corte 
transversal na altura do diafragma no cão 
filhote.C. corte transversal na altura do 
pulmão do cão filhote.D. corte transversal 
na altura do duodeno.E. corte transversal 
na altura do estômago do cão adulto.F. 
corte transversal na altura da vesícula biliar 
do cão adulto.G. corte transversal na altura 
do fígado (lobos laterais).H. corte 
transversal na altura do coração.

Figura 2. Aula prática da disciplina anatomia 
topográfica dos animais domésticos explicação sobre 
metameria de um cão adulto.




