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Introdução

Os hemisférios cerebrais são compostos por uma 
camada superficial de substancia cinzenta, o córtex
cerebral, abaixo da qual está contido o centro branco 
medular do cérebro, no interior deste encontram-se 
massas de substância cinzenta Os Núcleos Basais do 
Encéfalo. 

Anatomicamente, os Núcleos da Base são: 
Claustrum, Corpo Amigdalóide, Núcleo Basal de 
Meynert, Núcleo Accumbens e o Corpo Estriado, sendo 
que este último e formado pela junção do Núcleo 
Caudado, Putâmen e Globo Pálido.  O Corpo Estriado 
pode ser divido filogeneticamente em uma parte antiga, 
o paleoestriado, composta pelo globo pálido, e uma 
parte recente, o neostriado, a qual e composta pelo 
Núcleo Caudado e Putâmen [1]. Funcionalmente e 
possível ainda incluir mais duas estruturas entre os 
Núcleos da Base: o Núcleo Subtalâmico e a Substância 
Negra do Mesencéfalo [2], os quais não serão 
abordados neste trabalho.    

O Corpo Amigdalóide é um importante componente 
do sistema límbico, estando, portanto, relacionado a 
processos emocionais, assim como o Núcleo 
Accumbens (também dito, Corpo Estriado Ventral). As 
estruturas do Corpo Estriado Ventral apresentam
amplas conexões com os componentes corticais do 
sistema límbico, participando também da regulação do 
comportamento emocional. 

De modo geral, os núcleos basais estão associadas a
motricidade, tendo participação na iniciação dos 
movimentos voluntários e no controle dos ajustes 
posturais relacionados a estes. Apresentam conexões 
extremamente complexas, as principais aferências são 
provenientes do córtex cerebral, conectam-se entre si 

mesmos e findam os circuitos com eferências, efetuados em 
especial, pelo pálido.

Anormalidades dos Núcleos da Base resultam em 
distúrbios do movimento, costumeiramente, expressam-se
por perda do controle dos movimentos. Manifestam-se sob 
a forma de sinais negativos, ou positivos. Dentre os sinais 
negativos, destacam-se acinesia (hesitação na execução de 
um movimento), bradicinesia (lentidão com que o 
movimento é efetuado) e ajustes posturais anormais 
(flexões anômalas de cabeça, tronco, incapacidade de 
reajustar a postura), costumam estar associados a lesões 
bilaterais do globo pálido e degeneração dos neurônios 
dopaminérgicos da substância negra do mesencéfalo, como 
é o caso da Doença de Parkinson, nos seres humanos. Os 
principais sinais positivos incluem alterações do tônus 
muscular (nos casos mais graves ocorre rigidez de toda a 
musculatura) e formas diversas de discinesia (coréia, 
atetose, balismo, tiques e tremores), as quais ocorrem 
inclusive no repouso, o que leva o doente a um quadro de 
exaustão que pode culminar com o óbito, um bom exemplo, 
em seres humanos consiste na Coréia de Huntington.

Objetivando tanto a construção de nova literatura 
específica no estudo dos núcleos da base em cães, quanto a 
disseminação deste conhecimento para os alunos das 
disciplinas de Anatomia ministradas no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Além disto, foi importante também 
tanto para o preparo de peças, contribuindo para a 
construção de um acervo de peças de neuroantaomia, as 
quais são raras no referido departamento, uma vez que, por 
serem delicadas e relativamente difíceis de serem 
preparadas, são facilmente estragadas, não sendo efetuadas 
novas dissecções para a reposição das peças perdidas.



Material e métodos

O presente trabalho foi efetuado no Pavilhão de 
Anatomia, o qual pertence ao Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 

Foram dissecados dois exemplares de cães (Canis 
familiaris) do sexo feminino e sem raça definida, 
oriundos do Centro de Vigilância Ambiental, do qual 
vieram a óbito. Os espécimes foram fixados com
solução aquosa de formaldeído a 10%. Para a dissecção 
foram utilizados pinças dissecção (com e sem dente), 
tesouras cirúrgicas (romba-romba e romba-fina), cabos 
de bisturi nº 3 e nº4, lâminas para bisturi números 10, 
11, 22 e 24, alicates de corte, arco de serra de metal e 
serra de metal. 

A Priori foram seccionadas e removidas a pele, a tela 
subcutânea e musculatura da cabeça. Em seguida foram 
removidas as calotas cranianas e os encéfalos, 
mantendo os nervos ópticos e os globos oculares. Com 
a utilização de facas especificas para seccionar 
encéfalos, foram realizados cortes frontais e 
transversais, nas peças obtidas. Foram capturadas
imagens das peças através do uso de câmeras digitais 
(SONY DSC-L1 4.1 Mega Pixels e SAMSUNG S860 
8.1 Mega Pixels).

   
Resultados

Através deste estudo, foi possível produzir uma 
reciclagem no conhecimento atinente à morfologia dos 
núcleos da base. Foi possível, com dificuldade e o 
auxílio ora de lupas manuais, ora do zoom óptico das 
câmeras digitais, visualizar algumas estruturas. 

O núcleo caudado consiste no maior dos núcleos da 
base, entrando na formação da parede dos ventrículos 
laterais. Subdivide-se em cabeça, corpo e cauda, em 
cortes sucessivos frontais e transversos, foi possível 
visualizar partes deste. Juntamente com putâmen e 
globo pálido compõe o corpo estriado, que recebe este 
nome, por conta das projeções que o núcleo caudado 
emite para os dois últimos. Com certa dificuldade, 
posto que, não foi empregada nenhuma técnica de 
coloração (como a de Mulligan, por exemplo), foi 
possível observar estas estriações. Não foi possível 
visualizar o globo pálido, uma vez que este pode ser 
identificado apenas microscopicamente.

O claustrum apresenta-se como uma fina lâmina de 
substância cinzenta, situada próxima ao córtex da 
ínsula e lateral ao putâmen.

Núcleo Accumbens, Corpo Amigdalóide e Núcleo 
Basal de Meynert, não foram encontrados.

As peças obtidas incluem encéfalo in situ, dois 
encéfalos seccionados, um tranversalmente e outro, em 
corte frontal, sendo estes utilizados em aulas práticas 
da regiao subcortical do telencéfalo
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Figura 1. Secção horizontal do encéfalo canino. Es.: Estriado (Núcleo Caudado associado ao Putâmen, vê-se nítidamente a cabeça 
do Núcleo caudado, contudo não é possível identificar a linha de separação com o Putâmen); CL.: Claustrum, Ncc: Cauda do Núcleo 
caudado; VL: Ventrículo Lateral.

Figura 2. Desenho esquemático em secção horizontal do Encéfalo Humano. Extraído de Neurociência: fundamentos para a 
reabilitação.

Figura 3. Secções frontais do encéfalo canino. VL: Ventrículo Lateral; Cca: Corpo Caloso; Es: Corpo Estriado.



Figura 4: Desenho esquemático de secção frontal do encéfalo humano. Extraído de Neuroanatomia Funcional.


