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RESUMO 

 

FÉLIX, M. Plataforma digital interativa multidisciplinar de neuroanatomia da espécie 

bovina. 2020. 241f. Tese apresentada ao PGAADS – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

As mudanças ocorridas devido as novas Diretrizes Curriculares do curso de Medicina 

Veterinária, além de direcionar o ensino à multidisciplinaridade, refletem diretamente 

na diminuição da carga horária das disciplinas básicas, especialmente a Anatomia 

Animal, tendo em vista às dificuldades na utilização de animais para a preparação de 

peças anatômicas de qualidade. Isso estimula o emprego de novas ferramentas 

utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem, as quais são desenvolvidas pela 

tecnologia aplicada ao ensino. Este trabalho visa produzir uma plataforma digital 

interativa descrevendo a Neuroanatomia Bovina, além das suas correlações 

anatomoclínicas, para ser aplicada como uma ferramenta complementar para o ensino 

em Medicina Veterinária. Para tanto foram utilizadas peças anatômicas, preparadas 

sob diferentes focos, vistas, cortes e faixas etárias, destinadas ao emprego da técnica 

de dissecação, injeção de resina acrílica e plastinação. Essas peças pertencem ao 

Laboratório de Anatomia Animal da Universidade de Marília UNIMAR. Outras 

preparações, lâminas que contém cortes seriados do Sistema Nervoso Central de 

Bovino, pertencentes ao Laboratório de Neuroanatomia Funcional Comparada da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, FMVZ-

USP, serviram também de material de estudo utilizado na presente tese. Foi realizada 

a documentação dos espécimes, e as imagens inseridas no software da plataforma, a 

qual, foi organizada em diferentes módulos, de maneira que foram apresentadas as 

imagens com identificação das estruturas anatômicas, além de um arquivo em PDF 

contendo a descrição do conteúdo didático do tema. Videoaulas específicas de cada 

módulo foram acrescidas à plataforma de maneira a complementar métodos 

integrados ao ensino e aprendizagem daqueles que tiveram acesso à plataforma. A 

pesquisa visa contribuir com o ensino de Neuroanatomia Funcional Comparada, pelo 

acesso fácil aos dados, pelo caráter multidisciplinar e interativo do seu conteúdo, 

buscando novos métodos de ensino-aprendizagem motivadores para o aluno. A seu 

turno a descrição das correlações anatomoclínicas abordando três das relevantes 

doenças que acometem o sistema nervoso central em bovinos, alicerça o interesse 



dos alunos pela neuroanatomia comparada, incentivando os mesmos a concentrar 

seus interesses na espécie que tem colocado o país no destaque do agronegócio.  

 

Palavras-chave: Educação superior. Multidisciplinaridade. Neuroanatomia bovina. 

Plataforma digital. 

  



ABSTRACT 

 

FÉLIX, M. Multidisciplinary interactive digital platform for bovine neuroanatomy. 2020. 

241f. Tese apresentada ao PGAADS – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The changes that are ocuring, mainly after the publication of the new curricular 

guidelines, besides directing the teaching to multidisciplinarity, directly reflects in the 

decrease of workload in basics disciplines, especially Animal Anatomy, in view of the 

difficulties in using animals for the preparation of anatomical pieces of quality. This 

estimulate the use of new tools in the processo of teaching and learning, witch are 

developed by the technology applied to teaching. This work aims to produce a 

interactive digital plataforma, describing the bovine neuroanatomy, beyond your 

correlations anatomo-functional and clinics, to be applied as a complementary tool for 

teaching in Veterinary Medicine. Therefore Anatomical pieces were used, prepared 

under different focuses, sights, cuts and age range destined for the employment of 

dissection technique, injection of acrylic resin. This pieces belonging to the Animal 

Anatomy laboratory of Marília’s University, UNIMAR. Other preparations, blades that 

contain sawn cuts of bovine’s central nervous system, belonging to the acquis of 

Faculty of Veterinary Medicine and zootechnics, FMVZ-USP, also served as study 

material used in this thesis. Specimens photodocumentation was performed and the 

images inserted into the platform software, wich, was organized in different modules, 

in a way that, were presented the images with identification of the anatomical 

structures, besides a PDF containing the description of the didactic content of the 

theme. Videoclasses specifically for each module were added to the plataforma in a 

way to complement methods integrated to the teaching and learning of those who had 

access to the platform. The reseach aims to contribute with the teaching of funcional 

compared neuroanatomy, by easy access to data, for the multidisciplicate and 

interative character, seeking out for new methods of teaching-learning motivating for 

the student. In turn, the description of anatomical and clinical correlations addressing 

three of the relevant diseases that affect the central nervous system in cattle, ground 

students' interest in comparative neuroanatomy, encouraging them to concentrate their 

interests in the species that has put the country at the highlight of agribusiness. 

 



Keywords: Higher education. Multidisciplinarity. Bovine’s neuroanatomy. Digital 

platform. 
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http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 42 – Fotografia do crânio bovino. Osso frontal (seta preta); osso parietal (seta 

vermelha); osso temporal (seta azul); osso occiptal (seta roxa). 

 

Figura 43 – Fotografia do crânio bovino. Vista caudal. Lâmina crivosa do osso etmoide 

(seta vermelha); canal do nervo óptico (seta preta); forame órbitorredondo (seta roxa); 

canal do nervo trigêmeo (seta verde); dorso da sela (seta azul). 

 

Figura 44 – Fotografia do crânio bovino. Vista dorsolateral. Forame oval (seta 

amarela); canal do nervo facial (seta roxa); meato acústico interno (seta vermelha); 

fissura petrotimpânica (seta branca); forame jugular (seta verde); canal do nervo 

hipoglosso (seta azul). 

 

Figura 45 – Fotografia dos Nervos cranianos. Nervo olfatório (seta amarela); nervo 

óptico (seta rosa); nervo oculomotor (seta branca); nervo troclear (seta laranja); nervo 



trigêmeo (seta preta); nervo abducente (seta marrom); nervo facial (seta verde 

escura); nervo vestibulococlear (seta roxa); nervo glossofaríngeo (seta azul clara); 

nervo vago (seta verde clara); nervo acessório (seta vermelha); nervo hipoglosso (seta 

azul escura). 

 

Figura 46 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Bulbo olfatório (seta azul); quiasma óptico (seta vermelha); 

nervo oculomotor (seta amarela); tentório cerebelar membranoso (seta verde); nervo 

trigêmeo (seta preta); nervo abducente (seta roxa). 

 

Figura 47 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Nervo facial (seta verde); nervo vestibulococlear (seta roxa); 

nervo vago (seta azul); nervo acessório (seta amarela); nervo hipoglosso (seta 

vermelha). 

 

Figura 48 – Fotografia do crânio bovino. Vista ventrolateral externa. Forame 

estilomastóideo (seta amarela); fissura pretrotimpânica (seta roxa); forame oval (seta 

preta); forame órbitorredondo (seta verde); canal óptico (seta azul). 

 

Figura 49 – Fotografia do crânio bovino. Vista lateral externa. Forame estilomastóideo 

(seta amarela); forame jugular (seta branca); canal do nervo hipoglosso (seta rosa). 

 

Figura 50 – Fotografia da cabeça de bovino. Corte sagital. Bulbo olfatório (seta azul); 

trato olfatório (seta vermelha). 

 

Figura 51 – Fotografia do encéfalo bovino. Vista ventral. Bulbo olfatório (seta azul); 

trato olfatório (seta vermelha). 

 

Figura 52 – Fotografia da vista rostro lateral do encéfalo conectado a mucosa olfatória 

e bulbo do olho. Nervo olfatório (seta amarela); nervo óptico (seta vermelha); nervo 

troclear (seta verde); nervo oculomotor (seta lilás); nervo abducente (seta azul); nervo 

lacrimal (seta preta). 

 



Figura 53 – Cavidade do bulbo do olho. Tapete lucido (seta branca); retina descolada 

(seta azul); disco óptico da retina (seta amarela). 

 

Figura 54 – Fotografia do encéfalo vista ventro lateral. Nervo troclear (seta branca); 

nervo trigêmeo (seta azul); nervo abducente (seta vermelha). 

 

Figura 55 – Fotografia do encéfalo bovino. Vista ventral. Nervo óptico (seta amarela); 

nervo oculomotor (seta vermelha); nervo troclear (seta branca); nervo abducente (seta 

roxa); nervo mandibular (seta laranja); nervo oftálmico (seta azul clara); nervo maxilar 

(seta preta). 

 

Figura 56 – Fotografia da cavidade encefálica. Nervo troclear (seta azul claro); nervo 

abducente (seta amarela); gânglio trigeminal (seta verde); raiz sensitiva do nervo 

trigêmeo (seta vermelha); nervo oculomotor (seta lilás); hipófise (seta preta); 

infundíbulo hipofisário (seta laranja); quiasma óptico (seta azul escuro). 

 

Figura 57 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo 

zigomáticotemporal (seta laranja); nervo facial (seta rosa); nervo infraorbitário (seta 

azul); nervo mentoniano (seta verde); ramo dorsal do nervo acessório (seta preta); 

nervo vago (seta amarela). 

 

Figura 58 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo infraorbitário 

(seta azul); nervo mentoniano (seta verde). 

 

Figura 59 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo 

zigomáticotemporal (seta laranja); nervo facial (seta rosa); gânglio geniculado (seta 

branca); nervo corda do tímpano (seta cinza); nervo auriculotemporal (seta verde); 

ramo bucal no nervo facial (seta azul); nervo bucal ventral (seta roxa); nervo 

auriculopalpebral (seta amarela); nervo cornual (seta vermelha). 

 

Figura 60 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Nervo facial (seta roxa); nervo vestibulococlear (seta verde); 

nervo glossofaríngeo (seta azul); nervo vago (seta amarela); nervo acessório (seta 

preta); nervo hipoglosso (seta vermelha). 



 

Figura 61 – Fotografia dos nervos cranianos. Nervo glossofaríngeo (seta azul); nervo 

vago (seta amarela); nervo acessório (seta preta); nervo hipoglosso (seta vermelha); 

gânglio cervical cranial (seta verde). 

 

Figura 62 – Fotografia de tela, do módulo 3, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 63 – Fotografia de cabeça e pescoço bovino, vista dorsal. Raiz sensitiva do 1º 

nervo espinhal (círculo roxo); atlas (círculo amarelo); dura-máter (círculo vermelho); 

medula espinhal (círculo verde); côndilo do occiptal (círculo rosa); forame magno (seta 

azul). 

 

Figura 64 - Fotografia da medula espinhal do bovino “in situ”, vista dorsal 

apresentando em roxo o segmento cervical, em vermelho o segmento torácico, em 

amarelo o segmento lombar, em verde o segmento sacral e em rosa o segmento 

caudal e cauda equina. 

 

Figura 65 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Sulco mediano dorsal (círculo preto); fissura mediana ventral (círculo amarelo); canal 

central (seta amarela); porção central da substância cinzenta (seta preta); coluna 

dorsal (círculo azul); coluna ventral (círculo roxo); substância gelatinosa (círculo 

verde); raiz motora (círculo vermelho); feixes de fibras para arco reflexo (círculo rosa); 

sulco lateral dorsal (círculo verde neon). 

 

Figura 66 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. SB (substância branca); FMV (fissura mediana ventral). Aumento: 100x.  

 

Figura 67 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

RS (raiz sensitiva); CD (coluna dorsal); FC (fascículo cuneiforme). Aumento: 100x. 
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Figura 68 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. FMV (fissura mediana ventral); FV (funículo ventral); SLV (sulco lateral 

ventral). Aumento: 100x. 

 

Figura 69 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. NMI (neurônio motor inferior); CV (coluna ventral); RM (raiz motora); SB 

(substância branca). Aumento: 100x. 

 

Figura 70 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. FG (fascículo grácil); SID (sulco intermediário dorsal); FC (fascículo 

cuneiforme); CD (coluna dorsal). Aumento: 40x. 

 

Figura 71 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. SI (sulco intermediário dorsal); FC (fascículo cuneiforme); FG (fascículo 

grácil); CD (coluna dorsal). Aumento: 100x. 

 

Figura 72 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CD (coluna dorsal); NA (neurônio de associação). Aumento: 100x. 

 

Figura 73 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. RS (raiz sensitiva); CD (coluna dorsal); FD (funículo dorsal); NA (neurônio 

de associação). Aumento: 100x. 

 

Figura 74 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CC (canal central); SCC (substância cinzenta central); FV (funículo 

ventral); FMV (fissura mediada ventral); SB (substância branca). Aumento: 100x. 

 

Figura 75 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CV (coluna ventral); NMI (neurônio motor inferior). Aumento: 100x. 

 



Figura 76– Fotografia da topografia da distribuição dos nervos espinhais. Emergência 

espinhal do nervo acessório (A); emergência do nervo frênico (B); emergência do 

plexo braquial (C); emergência do tronco simpático (D); emergência do plexo 

lombosacral (E); emergência do segmento sacral parassimpático (F); substância 

gelatinosa (G). 

 

Figura 77 – Fotografia de membro torácico bovino. Vista medial. Plexo braquial 

(círculo verde); 1ª costela (triângulo amarelo); nervo supra-escapular (círculo azul); 

nervo peitoral cranial (círculo rosa); nervo músculocutâneo (círculo amarelo); nervo 

mediano (círculo preto); nervo axilar (círculo vermelho); nervo ulnar (círculo roxo); 

nervo radial (círculo branco); nervo toraco dorsal (triângulo preto); ramo superficial do 

nervo radial (círculo cinza). 

 

Figura 78 – Membro torácico bovino, vista caudal. Ramo dorsal do nervo ulnar (círculo 

laranja); nervo palmar lateral (círculo amarelo); nervo palmar medial (círculo preto); 

nervo digital dorsal comum III (círculo branco); nervo digital palmar comum III (círculo 

azul); nervo digital palmar próprio (círculo vermelho); nervo digital palmar próprio IV 

(círculo verde); nervo digital palmar comum IV (círculo roxo); nervo digital palmar 

próprio III (círculo rosa); nervo digital palmar próprio IV (círculo cinza). 

 

Figura 79 – Fotografia de membro torácico bovino, vista medial. Nervo digital palmar 

comum II (círculo cinza); nervo digital palmar próprio II (círculo preto); nervo digital 

palmar próprio III (círculo laranja); nervo digital palmar próprio IV (círculo branco); 

nervo digital palmar comum IV (círculo roxo); nervo digital dorsal comum (círculo 

amarelo); nervo palmar medial (círculo verde); nervo palmar lateral (círculo vermelho); 

ramo palmar do nervo ulnar (círculo azul); nervo cutâneo medial do antebraço (círculo 

rosa). 

Figura 80 – Fotografia de membro pélvico bovino. Vista lateral. Plexo lombo sacral. 

Intumescência Lombar (círculo vermelho); plexo lombo sacral (círculo amarelo); dura-

máter envolvendo medula espinhal (círculo azul); nervo glúteo cranial (círculo preto); 

nervo isquiático (círculo marrom); nervo glúteo caudal (círculo rosa); nervo glúteo 

médio (círculo laranja); nervo pudendo (círculo branco); ramo para o m. 

semimembranoso (círculo cinza); ramo para o m. semitendinoso (triângulo vermelho); 



ramo para o m. bíceps (triângulo azul); ramo distal para o m. semitendinoso (círculo 

roxo); nervo cutâneo sural caudal (círculo verde); nervo tibial (triângulo preto); nervo 

fibular comum (triângulo rosa). 

 

Figura 81 – Fotografia de membro pélvico bovino, vista lateral. Nervo digital dorsal 

próprio IV (círculo azul); nervo digital dorsal próprio III (círculo laranja); nervo digital 

dorsal comum III (círculo amarelo); nervo digital dorsal comum IV (círculo roxo); nervo 

fibular superficial (círculo preto); nervo cutâneo caudal sural (círculo rosa); nervo 

plantar lateral (círculo verde) 

 

Figura 82 – Fotografia de membro pélvico bovino, vista medial. Nervo tibial (círculo 

vermelho); nervo plantar lateral (círculo azul); nervo plantar medial (círculo rosa); 

nervo digital dorsal comum III (círculo verde); nervo digital dorsal próprio III (círculo 

laranja); nervo digital plantar comum II (círculo roxo); nervo plantar comum III (círculo 

amarelo). 

 

Figura 83 – Fotografia de cabeça bovina, vista dorsal. Fissura longitudinal (seta 

amarela); dura-máter encefálica (círculo rosa); tentório cerebelar (seta preta); dura-

máter cerebelar (círculo amarelo). 

 

Figura 85 – Fotografia da medula espinhal, vista dorsal. Dura-máter (círculo 

vermelho); aracnóide (círculo verde); pia-máter (círculo azul); atlas (círculo roxo). 

 

Figura 86 – Fotografia do printscreen do módulo 4, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 87 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Cavidades 

encefálicas. Ventrículo lateral (círculo amarelo); comunicação entre ventrículo lateral 

com bulbo olfatório (círculo vermelho); cavidade olfatória (círculo branco); terceiro 

ventrículo (círculo azul); aqueduto cerebral (círculo rosa); quarto ventrículo (círculo 

verde). 

 



Figura 88 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Cavidades 

encefálicas. Ventrículo lateral (círculo amarelo); terceiro ventrículo (círculo azul); 

aqueduto cerebral (círculo rosa); quarto ventrículo (círculo verde). 

 

Figura 89 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista lateral. Bulbo (círculo amarelo); 

vermis (círculo preto); hemisfério cerebelar direito (círculo cinza); pedúnculo cerebelar 

rostral (círculo rosa); pedúnculo cerebelar médio (círculo verde neon); corpos 

quadrigêmeos (círculo verde escuro); glândula pineal (círculo laranja); aqueduto 

cerebral (círculo azul); hipocampo (círculo roxo); terceiro ventrículo (círculo azul 

escuro); forame interventricular (círculo marrom); ventriculo lateral (círculo branco). 

 

Figura 90 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista dorsal. Ventrículo lateral (círculo 

rosa); hipocampo (círculo roxo); colículo rostral (círculo amarelo); colículo caudal 

(círculo vermelho); hemisfério cerebelar direito (círculo laranja); vermis (círculo azul); 

quarto ventrículo (círculo verde). 

 

Figura 91 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista ventral. Artérias cerebrais. Artéria 

basilar (triângulo rosa); artéria cerebelar caudal (círculo branco); artéria cerebelar 

rostral (triângulo preto); artéria cerebral caudal (círculo roxo); artéria comunicante 

caudal (triângulo verde); artéria coróidea rostral (círculo amarelo); artéria carótida 

interna (círculo preto); artéria cerebral rostral (círculo azul); artéria cerebral média 

(círculo rosa); artéria meníngea rostral (círculo verde); artéria etmoidal interna 

(triângulo vermelho). 

 

Figura 92 – Fotografia do printscreen do módulo 5, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 93 – Fotografia de encéfalo bovino, vista lateral. Lobo frontal (área vermelha); 

lobo parietal (área amarela); lobo temporal (área azul); lobo occiptal (área verde). 

 

Figura 94 – Fotografia de encéfalo bovino, vista dorsal. Lobo frontal (área vermelha); 

lobo parietal (área amarela); lobo temporal (área azul); lobo occiptal (área verde). 
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Figura 95 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte transversal. Córtex cerebral (círculo 

azul); coroa radiata (círculo verde); centro branco medular (círculo vermelho); corpo 

caloso (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo branco); septo pelúcido (círculo preto); 

coluna do fórnix (círculo amarelo); núcleo caudato (triângulo verde); cápsula interna 

(triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo azul); quiasma amarelo (triângulo 

amarelo). 

 

Figura 96 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte transversal. Coroa radiata (círculo 

verde); centro branco medular (círculo vermelho); hipocampo (círculo azul); ventrículo 

lateral (círculo rosa); colículo rostral (círculo branco); aqueduto cerebral (círculo 

amarelo); pedúnculo cerebral (triângulo verde); corpo geniculado medial (cículo preto); 

corpo geniculado lateral (círculo laranja); trato óptico (círculo marrom). 

 

Figura 97 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista lateral. Ventrículo lateral (círculo 

verde); córtex cerebral (círculo vermelho); hipocampo (círculo azul); fímbria (círculo 

amarelo). 

 

Figura 98 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Bulbo olfatório 

(triângulo azul); sulco esplenial (círculo rosa); giro do cíngulo (círculo laranja); giro 

supra caloso (círculo azul); corpo caloso (círculo vermelho); esplênio do corpo caloso 

(círculo verde); joelho do corpo caloso (círculo amarelo); tálamo (círculo preto); corpos 

quadrigêmeos (círculo branco); pedúnculo cerebral (triângulo verde); corpo mamilar 

(triângulo rosa); nervo óptico (triângulo amarelo); hipófise (triângulo preto); ponte 

(círculo roxo); bulbo (triângulo vermelho); língula (estrela vermelha); lóbulo-central 

(estrela azul); cúlmen (estrela amarela); declive (estrela verde); folha do verme 

(estrela preta); túber (estrela roxa); pirâmide (estrela rosa);  úvula (estrela cinza); 

nódulo (estrela marrom).  

 

Figura 99 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte longitudinal. Vista dorsal. Córtex 

cerebral (círculo verde); estria terminal (círculo vermelho); corpo caloso (círculo azul); 

septo pelúcido (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo amarelo); fímbria (círculo 

branco); hipocampo (círculo preto); glândula pineal (círculo rosa); verme cerebelar 

(círculo marrom); hemisférios cerebelares (triângulo verde). 



 

Figura 100 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista ventral. Bulbo olfatório (círculo 

vermelho); trato olfatório (círculo azul); trigonolfatório (círculo roxo); quiasma óptico 

(círculo verde); trato óptico (círculo laranja); lobo piriforme (círculo amarelo); 

pedúnculo cerebral (círculo preto); fossa interpeduncular (triângulo amarelo);  corpo 

mamilar (círculo azul claro); infundíbulo hipofisário (triângulo vermelho); túber cinerium 

(triângulo roxo); ponte (círculo branco); sulco bulbopontínuo (triângulo azul); pirâmide 

(triângulo preto); corpo trapezoide (triângulo verde). 

 

Figura 101 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte longitudinal. Vista dorsal. Fímbria 

(círculo branco); septo pelúcido (círculo preto); ventrículo lateral (círculo amarelo); 

glândula pineal (círculo vermelho); colículo rostral (círculo rosa); colículo caudal 

(círculo verde); corpo geniculado medial (triângulo verde); corpo geniculado lateral 

(triângulo branco); pedúnculo cerebelar rostral (triângulo vermelho); pedúnculo 

cerebelar médio (triângulo preto); pedúnculo cerebelar caudal (triângulo azul); bulbo 

(triângulo rosa); fossa romboide (triângulo amarelo). 

 

Figura 102 – Fotografia de tronco encefálico e cerebelo bovino. Corte sagital mediano. 

Divisão morfológica do cerebelo. Lobo anterior (área amarelo); lobo posterior (área 

vermelha); lobo flóculo nodular (área verde). 

 

Figura 103 – Fotografia de cabeça e pescoço bovino, vista dorsal. Hemisfério cerebral 

esquerdo (círculo verde); hemisfério cerebral direito (círculo rosa); vermis do cerebelo 

(círculo vermelho); hemisfério cerebelar esquerdo (círculo amarelo); hemisfério 

cerebelar direito (círculo azul); raiz sensitiva do 1º nervo espinhal (círculo roxo).  

 

Figura 104 – Fotografia de encéfalo bovino com ênfase nas divisões do cerebelo. 

Língula (área marrom); lóbulo central (área azul); cúlmen (área rosa); declive (área 

verde); folha do verme (área vermelha); túber (área amarela); pirâmide (área roxa); 

úvula (área cinza); nódulo (área azul escura).  

 



Figura 105 – Fotografia de tronco encefálico e cerebelo bovino. Corte sagital mediano. 

Divisão funcional do cerebelo. Paleocerebelo (área amarela); neocerebelo (área azul); 

arquicerebelo (área vermelha). 

 

Figura 106 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. CG (camada 

granulosa); CM (camada molecular); CCP (camada de células de Purkinje); SB 

(substância branca). A (lóbulo cerebelar). Aumento: 40x.  

 

Figura 107 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. CM (camada 

granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CG (camada granulosa); SB 

(substância branca). Aumento: 40x. 

 

Figura 108 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

SB (substância branca); CG (camada granulosa); CP (células de Purkinje); CM 

(camada molecular); IV (quarto ventrículo); PC (plexo coroide). Aumento: 40x. 

 

Figura 109 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

CG (camada granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CM (camada 

molecular). Aumento: 100x.  

 

Figura 110 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

CG (camada granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CM (camada 

molecular). Aumento: 100x. 

 

Figura 111 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

SB (substância branca). CG (camada granulosa). CP (células de Purkinje). CM 

(camada molecular). IV (quarto ventrículo). PC (plexo coroide). Aumento: 40x. 

 

Figura 112 – Fotografia do printscreen do módulo 6, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 



 

Figura 113 – Fotografia de tórax bovino. Vista lateral esquerda. Tronco simpático 

(círculo vermelho); gânglio cérvico-torácico (círculo branco); nervo vago (círculo roxo); 

ramo dorsal do nervo vago (círculo amarelo); ramo ventral do nervo vago (círculo azul); 

nervo frênico (círculo verde); gânglio cervical médio (círculo cinza); tronco 

vagossimpático (círculo preto); nervo cardíaco torácico (círculo rosa). 

 

Figura 114 – Fotografia cavidade pélvica bovina. Nervo íleo hipogástrico (círculo 

vermelho); nervo genito-femoral (círculo preto); tronco cranial (círculo azul); tronco 

caudal (círculo roxo); nervo espermático (círculo verde); nervo vesical (círculo rosa). 

 

Figura 115 – Fotografia de cavidade abdominal bovina. Nervo esplênico maior (círculo 

verde); gânglio celíaco e mesentérico (círculo vermelho); plexo intermensentérico 

(círculo amarelo); tronco vagal dorsal (triangulo amarelo); tronco vagal ventral (círculo 

laranja); nervo vago dorsal (triângulo branco); nervo vago ventral (triângulo verde); 

tronco ruminal dorsal (círculo roxo); tronco ruminal ventral (círculo azul); ramo do 

tronco vagal ventral para o retículo e omaso (círculo branco); ramo reticular cranial 

(círculo rosa). 

 

Figura 116 – Fotografia do printscreen do módulo 7, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Fig. 117 - Fotografia de encéfalo bovino, vista ventral. Nervo óptico (círculo amarelo); 

raiz sensitiva do nervo trigêmeo (círculo roxo). 

 

Figura 118 – Fotomicrografia de lâmina da medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Sulco mediano dorsal (círculo vermelho); sulco lateral ventral (círculo laranja); coluna 

ventral da medula espinhal (círculo azul); coluna dorsal da medula espinhal (círculo 

amarelo); fissura mediana ventral (círculo preto); fascículo grácil (círculo verde); 

fascículo cuneiforme (círculo rosa). 

 



Figura 119 – Fotografia de topografia das vias ascendentes somáticas. Área corada 

em rosa representa os locais onde estão situados os receptores, que transforma 

estímulos em impulsos nervosos que seguem pela via ascendente por intermédio do 

fascículo cuneiforme; Área corada em verde representa o local onde estão situados 

os receptores, que transforma estímulos em impulsos nervosos que seguem pela via 

ascendente por intermédio do fascículo grácil (área verde). 

 

Figura 120 – Fotografia da topografia da inervação dos membros torácicos e pélvicos 

e localização dos neurônios motores inferiores na coluna ventral da medula espinhal. 

Porção medial da coluna ventral (área vermelha); porção intermediária da coluna 

ventral da medula espinhal (área azul); porção lateral da coluna ventral da medula 

espinhal (área verde). 

 

Figura 121 – Fotografia do printscreen do módulo 8, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 122 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo lateral (círculo azul). 

 

Figura 123 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Foto em efeito negativo. Centro branco medular (círculo 

amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo 

lateral (círculo azul). 

 

Figura 124 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo lateral (círculo azul); fissura 

longitudinal (círculo laranja). 

 

Figura 125 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Foto em efeito negativo. Centro branco medular (círculo 



amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo 

lateral (círculo azul); fissura longitudinal (círculo laranja). 

 

Figura 126 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte 

altura do trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); fissura longitudinal (círculo laranja); 

ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo 

rosa); núcleo lentiforme (círculo roxo). 

 

Figura 127 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte 

altura do trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); fissura longitudinal (círculo laranja); 

ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo 

rosa); núcleo lentiforme (círculo roxo); fórnix (triângulo vermelho). 

 

Figura 128 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); fissura longitudinal (círculo laranja); ventrículo lateral (círculo azul); 

corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo rosa); fórnix (triângulo 

vermelho). 

 

Figura 129 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); fissura longitudinal (círculo laranja); ventrículo 

lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo rosa); 

fórnix (triângulo vermelho). 

 

Figura 130 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); 

septo pelúcido (triângulo rosa); cápsula interna (triângulo vermelho); cápsula externa 



(triângulo amarelo); cápsula extrema (triângulo roxo); globo pálido (triangulo verde); 

putamen (triângulo laranja). 

 

Figura 131 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso 

(círculo marrom); septo pelúcido (triângulo rosa); cápsula interna (triângulo vermelho); 

cápsula externa (triângulo amarelo); cápsula extrema (triângulo roxo); globo pálido 

(triangulo verde); putamen (triângulo laranja). 

 

Figura 132 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso 

(círculo marrom); septo pelúcido (triângulo rosa); coluna do fórnix (triângulo azul); 

núcleo caudato (círculo laranja); núcleo lentiforme (círculo roxo); claustrum (triângulo 

verde); cápsula interna (triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo amarelo); 

cápsula extrema (triângulo roxo). 

 

Figura 133 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); 

septo pelúcido (triângulo rosa); coluna do fórnix (triângulo azul); núcleo caudato 

(círculo laranja); núcleo lentiforme (círculo roxo); claustrum (triângulo verde); cápsula 

interna (triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo amarelo); cápsula extrema 

(triângulo roxo). 

 

Figura 134 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); corpo caloso 

(círculo marrom); núcleo caudato (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo azul); 

hipocampo (círculo verde); tálamo (círculo rosa); septo pelúcido (triângulo rosa); 

fímbria (triângulo azul); hipófise (triângulo verde); trato óptico (triângulo vermelho). 

 



Figura 135 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo amarelo); hemisfério (círculo vermelho); colículo caudal (círculo branco); 

parafloculo (triângulo amarelo); pedúnculo cerebelar rostral (círculo verde); pedúnculo 

cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo azul); formação reticular 

(círculo rosa). 

 

Figura 136 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Vermis (círculo amarelo); hemisfério (círculo vermelho); colículo 

caudal (círculo branco); parafloculo (triângulo amarelo); pedúnculo cerebelar rostral 

(círculo verde); pedúnculo cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo 

azul), formação reticular (círculo rosa). 

 

Figura 137 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo vermelho); hemisfério (círculo amarelo); parafloculo (triângulo amarelo); 

colículo caudal (círculo azul); formação reticular (círculo rosa); pedúnculo cerebelar 

rostral (círculo branco); pedúnculo cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo 

(triângulo azul). 

 

Figura 138 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Vermis (círculo vermelho); hemisfério (círculo amarelo); 

parafloculo (triângulo amarelo); colículo caudal (círculo azul); formação reticular 

(círculo rosa); pedúnculo cerebelar rostral (círculo branco); pedúnculo cerebelar médio 

(círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo azul). 

 

Figura 139 – Fotomicrografia de lâmina cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo amarelo); hemisfério (triângulo vermelho); parafloculo (triangulo azul); 

pedúnculo cerebelar rostral (círculo roxo); formação reticular (círculo rosa); pedúnculo 

cerebelar médio (triângulo verde). 

 

Figura 140 – Fotomicrografia de lâmina cerebelo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Vermis (círculo amarelo); hemisfério (triângulo vermelho); parafloculo 

(triangulo azul); pedúnculo cerebelar rostral (círculo roxo); formação reticular (círculo 

rosa); pedúnculo cerebelar médio (triângulo verde). 

 



Figura 141 – Fotomicrografia de lamina de cerebelo bovino. Corte transversal. Obex 

(círculo amarelo); hemisfério (círculo verde); parafloculo (círculo verde); formação 

reticular (círculo rosa). 

 

Figura 142 – Fotomicrografia de lamina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo verde); parafloculo 

(círculo verde); formação reticular (círculo rosa). 

 

Figura 143 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo verde); parafloculo (círculo verde); formação reticular 

(círculo rosa); raiz do VIII (círculo vermelho). 

 

Figura 144 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo verde); parafloculo (círculo 

verde); formação reticular (círculo rosa); raiz do VIII (círculo vermelho). 

 

Figura 145 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo verde); fascículo longitudinal medial (círculo rosa); trato 

espinal do nervo trigêmeo (círculo branco). 

 

Figura 146 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo verde); fascículo longitudinal 

medial (círculo rosa); trato espinal do nervo trigêmeo (círculo branco). 

 

Figura 147 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); formação reticular 

(círculo rosa); plexo coroide (círculo vermelho); quarto ventrículo (círculo roxo). 

 

Figura 148 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); 

formação reticular (círculo rosa); plexo coroide (círculo vermelho); quarto ventrículo 

(círculo roxo). 

 



Figura 149 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 

Figura 150 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 

vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); 

funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 

Figura 151 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo. Funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 

Figura 152 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 

vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo. 

Funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 

Figura 153 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 

Figura 154 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 



vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); 

funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 

Figura 155 – Fotografia do printscreen do módulo 9, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 156 – Fotografia da remoção do encéfalo a fresco da cavidade craniana. 

 

Figura 157 – Fotografia do corte transversal do encéfalo, em destaque telencéfalo, 

ventrículos laterais, hipocampo e tálamo. 

 

Figura 158 – Fotografia do corte sagital mediano do cerebelo. 

 

Figura 159 – Fotografia de encéfalo bovino. Local da secção transversal para colheita 

de amostra de SNC para diagnóstico da raiva (destaque verde). 

 

Figura 160 – Fotografia da secção transversal do encéfalo de bovino na porção caudal 

do telencéfalo. Notar o hipocampo (seta). 

 

Figura 161 – Fotomicrografia de encéfalo de um bovino positivo para raiva. Notar o 

manguito perivascular mononuclear (seta). Em destaque três corpúsculos de Negri no 

corpo celular de um neurônio. HE, objetiva de 40 e 100x. 

 

Figura 162 – Fotografia do encéfalo bovino com HVB.  Vista dorsal. Local de secção 

transversal para colheita de amostra para diagnóstico de meningoencefalite 

necrosante por HVB tipo 5. Notar a área em destaque (faixa azul) que compreende a 

região do lobo frontal, parietal e temporal do telencéfalo. 

 

Figura 163 – Fotografia do aspecto macroscópico da meningoencefalite necrosante 

causada pelo HVB tipo 5. Vista lateral. Hemisfério cerebral esquerdo. Notar a área 



em destaque (amarelo) de hemorragia e malácia na região do lobo frontal, parietal, e 

temporal do telencéfalo. 

 

Figura 164 – Fotografia do aspecto macroscópico da meningoencefalite necrosante 

causada pelo HVB tipo 5. Notar a área em destaque (pontilhado) de hemorragia e 

malácia na região temporal do telencéfalo. Close da região lesionada da imagem 

anterior.  

 

Figura 165 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar o manguito perivascular (seta) e a área de hemorragia (área circulada). HE, 

objetiva de 10x. 

 

Figura 166 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar as células de Gitter (setas) e a hemorragia. HE, objetiva de 40x. 

 

Figura 167 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar os corpúsculos de inclusão intranucleares em astrócitos (setas) e a 

hemorragia. HE, objetiva de 40x. 

 

Figura 168 – Fotografia de espécime bovino dicéfalo. Vista rostrodorsal. Dura-máter 

encéfalo 1 (círculo azul); olho esquerdo do encéfalo 1 (círculo verde); olho direito do 

encéfalo 1 (círculo marrom); lâmina crivosa do encéfalo 1 (triângulo vermelho); região 

nasal 1 (círculo roxo); dura-máter encéfalo 2 (círculo vermelho); olho direito do 

encéfalo 2 (círculo azul); olho esquerdo do encéfalo 2 (círculo rosa); região nasal 1 

(círculo amarelo). 

 

Figura 169 – Fotografia encéfalos bovino. Dicefalia. Vista dorsal. Hemisfério cerebral 

esquerdo do encéfalo 1 (triângulo preto); hemisfério cerebral direito do encéfalo 1 

(triângulo verde); fissura longitudinal do encéfalo 1 (círculo azul); fissura que divide os 

dois encéfalo (círculo vermelho); hemisfério cerebral direito do encéfalo 2 (triângulo 

vermelho); hemisfério cerebral esquerdo do encéfalo 2 (triângulo rosa); seios da dura-

máter (círculo amarelo); cerebelo (círculo branco); C1 (círculo roxo); C2 (círculo rosa). 



 

Figura 170 – Fotografia de encéfalos bovino. Dicefalia. Vista rostrocaudal. Fissura que 

divide os dois encéfalos (círculo vermelho); córtex cerebral do encéfalo 1 (triângulo 

azul); olho esquerdo do encéfalo 1 (círculo amarelo); olho direito do encéfalo 1 (círculo 

azul); córtex cerebral do encéfalo 2 (triângulo rosa); olho esquerdo encéfalo 2 (círculo 

rosa); olho direito do encéfalo 2 (círculo verde). 

 

Figura 171 – Fotografia encéfalos bovino. Dicefalia. Vista ventral. Encéfalo 1 (círculo 

vermelho); Lâmina crivosa encéfalo 1 (triângulo amarelo); encéfalo 2 (círculo 

amarelo); lâmina crivosa encéfalo 2 (triângulo azul); nervo trigêmeo (círculo verde); 

nervo abducente (círculo rosa); ponte (círculo branco); nervo óculmotor (triângulo 

preto); pedúnculo cerebral (triângulo roxo); gânglio trigeminal (círculo azul); sulco 

bulbo pontínuo (triângulo laranja); cerebelo (triângulo branco); fissura mediana ventral 

(círculo preto); medula espinhal (círculo roxo); C1 (triângulo vermelho); C2 (triângulo 

verde). 

 

Figura 172 – Fotografia do printscreen do módulo 10, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

Figura 173 – Fotografia de encéfalo bovino plastinado, técnica de silicone S10, vista 

dorsal. Olhos (círculos azuis); sulco cruzado (círculo laranja); sulco coronal (círculo 

vermelho); fissura longitudinal (círculo amarelo); sulco marginal (círculo verde); giro 

marginal (círculo rosa); dura-máter (círculo roxo); nervos cervicais (triângulos 

amarelos); tentório cerebelar (triângulo rosa). 

 

Figura 174 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista ventral. 

Músculo reto ventral (círculo amarelo), músculo reto lateral (círculo azul); músculo reto 

medial (círculo verde); músculo obliquo dorsal (círculo vermelho); nervo trigêmeo 

(círculo rosa); cerebelo (círculo branco); dura-máter (círculo laranja); nervos cervicais 

(triângulos amarelos). 

 



Figura 175 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista lateral. 

Pupila (círculo verde); íris (círculo vermelho); córnea (círculo amarelo); limpo da 

córnea (círculo azul); esclera (círculo rosa); fissura silviana (triângulo amarelo); lobo 

frontal (triângulo preto); lobo parietal (triângulo azul); lobo temporal (triângulo laranja); 

lobo occiptal (triângulo verde); sulco rinal (triângulo vermelho); nervo trigêmeo 

(triângulo roxo). 

 

Figura 176 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista lateral. 

Córnea (círculo azul); limbo da córnea (círculo rosa); esclera (círculo laranja); músculo 

reto ventral (círculo roxo); músculo reto lateral (círculo verde); fissura silviana (círculo 

vermelho); sulco pré-silviano (triângulo vermelho); nervo trigêmeo (triângulo amarelo); 

tentório cerebelar (triângulo azul); dura-máter (triângulo verde); medula espinhal 

(círculo amarelo). 

 

Figura 177 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Cápsula interna (círculo 

amarelo); substância cinzenta (círculo roxo); substância branca (círculo rosa); bulbo 

olfatório (círculo verde); comissura intertalâmica (círculo azul); ventrículo lateral 

(círculo vermelho); cerebelo (círculo branco); bulbo (círculo preto); quarto ventrículo 

(triângulo azul). 

 

Figura 178 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Cápsula interna (círculo 

amarelo); substância cinzenta (círculo roxo); substância branca (círculo rosa); bulbo 

olfatório (círculo verde); comissura intertalâmica (círculo azul); ventrículo lateral 

(círculo vermelho); cerebelo (círculo branco); bulbo (círculo preto); hipocampo 

(triângulo preto); fímbria (triângulo amarelo); corpo caloso (triângulo azul); quarto 

ventrículo (triângulo branco).  

 

Figura 179 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Substância cinzenta 

(círculo roxo); substância branca (círculo rosa); bulbo olfatório (círculo verde); corpo 

caloso (triângulo azul); ventrículo lateral (círculo vermelho); hipocampo (triângulo 

preto); fimbria (triângulo amarelo); capsula interna (círculo amarelo); comissura 



intertalâmica (círculo azul); cerebelo (círculo branco); ponte (círculo preto); corpos 

quadrigêmeos (triângulo branco); pedúnculo cerebral (círculo verde neon). 

 

Figura 180 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Corpo caloso (triângulo 

azul); giro supracaloso (triângulo branco); giro cingulado (triângulo laranja); ventrículo 

lateral (círculo vermelho); hipocampo (triângulo preto); fímbria (triângulo amarelo); 

trato óptico (triângulo verde); língula (círculo amarelo); lobo central (círculo verde); 

cúlmen (círculo roxo); declive (círculo cinza); folha do vermis (círculo rosa); pirâmide 

(círculo branco); úvula (círculo preto); nódulo (círculo azul); joelho do corpo caloso 

(triângulo vermelho); esplênio do corpo caloso (triângulo rosa); tálamo (triângulo verde 

neon). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As disciplinas básicas dos cursos de Medicina Veterinária, em especial aquelas 

direcionadas ao estudo da morfologia animal, como a Anatomia Animal, vêm sofrendo 

constante diminuição de carga horária, causada pela maior carga horária destinada 

às disciplinas aplicadas em detrimento das básicas, e pela diminuição ao acesso à 

cadáveres para uso durante as aulas práticas. Mais recentemente a publicação das 

Novas Diretrizes Curriculares instaurou no nono semestre do curso estágio curricular, 

direcionando o ensino à multidisciplinaridade.  

Por outro lado, o discente atual cresceu em um mundo no qual um vasto 

conteúdo didático é possível estar disponível na palma da mão. Isso quer dizer que 

os alunos desta geração são consumidores e não processadores de conteúdo. A seu 

turno, a lenta modernização e aplicação das metodologias de ensino-aprendizagem, 

ainda mantem o docente como o detentor do conhecimento, como peça central da 

disseminação do mesmo. 

Aos poucos e timidamente o ensino misto (“Blended Learning” ou “b-learning”) 

vem ganhando espaço nas universidades, nas quais são utilizadas as tecnologias 

disponíveis e facilitadoras do ensino a distância, além da manutenção da proximidade, 

e da interatividade entre o docente e o discente, resultando principalmente na 

possibilidade de um aumento da oferta de conteúdo. 

Paralelamente à isso, o ensino de anatomia tem como modelo principal a 

espécie equina, devido à sua importância na história da humanidade, servindo como 

moeda de troca, animal de trabalho na lavoura, parte integrante dos exércitos e meio 

de transporte. Mais recentemente, o crescimento da população de cães e 

consequentemente das técnicas aplicadas à essa espécie, muito vem sendo 

estudadas e ensinado em relação a sua anatomia. Entretanto, no Brasil o rebanho 

bovino, movimenta dezenas de bilhões de reais anualmente, e sua anatomia, 

principalmente naquilo que se trata da Neuroanatomia. 

Portanto, esse trabalho visa produzir uma plataforma digital interativa 

descrevendo a Neuroanatomia bovina, ao mesmo tempo que se produz conteúdo 

relativo às correlações anatomo-clínicas na espécie bovina, para ser aplicadas como 

uma ferramenta para o ensino misto (“Blended-learning”). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Produzir conteúdo de qualidade a ser inserido em uma plataforma digital e 

interativa multidisciplinar de neuroanatomia da espécie bovina. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Descrever topografia do sistema nervoso do bovino dando ênfase às 

estruturas mais relevantes; 

 Utilizar imagens reais acerca da anatomia bovina diminuindo o número de 

animais utilizados para o ensino; 

 Estabelecer correlações anatomofuncionais do sistema nervoso do bovino; 

 Possibilitar a multidisciplinaridade, conectando áreas básicas e áreas de 

aplicação; 

 Instituir metodologia de ensino utilizando tecnologia como ferramenta 

complementar ao processo ensino aprendizagem (“Blended-Learning”). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As novas diretrizes curriculares nacionais impactam diretamente na diminuição 

a carga horaria das disciplinas básicas (Anatomia), sobretudo, nas instituições de 

ensino superior que oferecem cursos ministrados em períodos parciais. Assim há 

restrições na utilização de animais e de substâncias químicas eficientes para 

conservação de peças anatômicas. Faltam laboratórios com infraestrutura adequada 

para o treinamento de técnicos capacitados; perfil do discente atual demonstra maior 

conexão às tecnologias digitais, que busca conteúdo de forma facilitada e hábil no 

ciberespaço; embora a espécie bovina tenha uma grande importância no contexto 

nacional, servindo como modelo para o agronegócio no Brasil, é pouco utilizada no 

ensino de anatomia veterinária pelas instituições de ensino superior, demonstrando 

ser uma espécie carente da descrição de conteúdo de neuroanatomia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O “NOVO” ENSINO DA ANATOMIA ANIMAL 

 

Há pouco menos de um ano, foram publicadas as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os cursos superiores em Medicina Veterinária. Essa nova 

atualização da DCN, tem como alicerce principal o desenvolvimento de competências 

e habilidades, por meio do direcionamento de discentes voltados para a atenção à 

saúde única, às tomadas de decisão, à comunicação adequada com a sociedade, à 

liderança, à administração e gerenciamento de recursos, além da manutenção da 

educação permanente. Além disso, o bem-estar animal e a deontologia devem ser 

tratados transversalmente, assim como o desenvolvimento de competências 

humanísticas (CASTILHO, 2015; PIMPÃO et al., 2017; WAITZ; FURLANETTO; 

JUNQUEIRA, 2017; BRASIL, 2019). 

Adicionalmente, a atualização da DCN instaurou o estágio curricular não restrito 

apenas ao décimo semestre do curso, mas também ao nono semestre (BRASIL, 

2019), ou seja, as disciplinas que até então eram ministradas no nono semestre estão 

sendo remanejadas e readequadas em termos temporais, sendo inseridas muitas 

vezes em semestres correspondentes ao início do curso. Ainda, visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades, há a necessidade de integralização 

das unidades curriculares de forma horizontal (dentro do semestre/período/módulo), 

e verticalmente (ao longo do curso), tornando o discente o sujeito da aprendizagem, 

e o docente apenas um facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem 

(PIMPÃO et al., 2017; WAITZ; FURLANETTO; JUNQUEIRA, 2017; BRASIL, 2019; 

NETO; WAGNER, 2019). 

Como resultado deste processo, os colegiados dos cursos de Medicina 

Veterinária estão promovendo à curto prazo, significativas adequações curriculares, 

visando a multidisciplinaridade e a integração entre suas unidades, a favor da 

adequação e do desenvolvimento de competências e habilidades (OLIVEIRA et al., 

2017; PIMPÃO et al., 2017; WAITZ; FURLANETTO; JUNQUEIRA, 2017; NETO; 

WAGNER, 2019). Tais procedimentos levarão à redução de carga horária de outras 

unidades curriculares, especialmente naquelas Instituições de Ensino Superior que 

oferecem cursos ministrados em períodos parciais, tais como cursos matutinos e 

noturnos. De modo geral, as unidades curriculares que deverão sofrer maiores 
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impactos, devido à essas novas diretrizes serão as unidades de ciclo básico, cujos 

conteúdos representam a essência do conhecimento estrutural e funcional dos 

animais domésticos. Assim, sem a devida base fundamental necessária à construção 

do conhecimento, para que os discentes do curso de Medicina Veterinária terão 

dificuldade de construir as relações translacionais das ciências básicas e aplicadas 

para o desenvolvimento das suas competências e habilidades vinculadas a sua 

atuação profissional. 

Historicamente o ensino da Anatomia vêm sofrendo constantes e drásticas 

adaptações ao longo dos anos (DRAKE et al., 2009; CRAIG et al., 2010; CHO; 

HWANG, 2013; TOPPING, 2014; HALLIDAY et al., 2015). Retornando há dois ou três 

séculos atrás, o ensino da medicina (humana) era alicerçado principalmente no ensino 

da anatomia, por meio, da dissecação de cadáveres (AZER; EIZENBERG, 2007). 

Entretanto o currículo em Anatomia, subárea da Medicina Veterinária, foi diminuindo 

em detrimento do surgimento de especialidades. Por isso foi se restringindo o tempo 

de dissecação de cadáveres em aulas práticas (CHANG CHAN et al., 2019). História 

semelhante vem acontecendo com a Anatomia Veterinária, principalmente devido à 

limitação recente da utilização de cadáveres em aulas práticas. Hoje uma aula prática 

74% mais curta, pois utiliza um cadáver já pronto, no lugar da dissecação (LEUNG et 

al., 2006). Mais recentemente, a integralização do ensino da Anatomia com outras 

especialidades (Histologia, Biologia Celular e da Fisiologia), ou mesmo com as 

unidades de Diagnóstico por Imagens e Cirurgia, vêm sendo prejudicadas (CHANG 

CHAN et al., 2019). 

Paralelamente às readequações dos currículos dos cursos de Medicina 

Veterinária, o discente atual tem um perfil diferenciado. Ele se caracteriza por possuir 

maior conexão às tecnologias digitais, muitas delas presentes na palma de mão em 

um aparelho de telefonia celular, que demonstra alta capacidade de processamento 

de dados vinculados à conexão direta à rede de internet de alta velocidade. Assim os 

discentes atentam para o consumo constante de conteúdo digital, seja ele no formato 

de páginas da internet ou vídeo-aulas. Grande parte deste conteúdo não tem 

envolvimento das Instituições de ensino, e, portanto, não possuem curadoria e/ou 

revisão por pares para verificação da qualidade apresentada (BARRY et al., 2016). 

A seu turno, mundialmente o uso de tecnologias digitais vêm ganhando espaço 

nas universidades, principalmente para complementar a carga horária de ensino 
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limitada em sala de aula. Algumas metodologias de ensino utilizando tecnologias 

digitais serão apresentadas a seguir: 

 

2.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO DA ANATOMIA 

 

A geração atual de discentes desconhece um mundo sem conexão com a 

internet. Os alunos são completamente habituados a terem um vasto conteúdo 

disponível, na palma da mão, com os quais após alguns cliques na tela visualizam 

conteúdos (DILULLO; MCGEE; KRIEBEL, 2011). Vrakking (2009) nomeia essa 

geração como “Homo zappiens” em uma analogia feita em relação ao nome científico 

da espécie humana e a palavra “zap”, da língua inglesa, a qual pode ser definida por 

“movimentos rápidos e repentinos”. Portanto o “Homo zappiens” seria a definição para 

indivíduos que são processadores de informações, ou seja, buscam conteúdo de 

forma facilitada e hábil no ciberespaço. Entretanto esses são processadores e não 

consumidores, ou seja, processam as informações e não as absorvem; quando 

necessitam novamente daquela informação, repetem o processo de busca. 

A seu turno, se observarmos a metodologia de ensino amplamente utilizada 

nos dias atuais nas Universidades, notaremos que a mesma se assemelha 

grandemente às metodologias utilizadas no surgimento das “Studia Generalia” do 

século XIII na Europa, no qual o conhecimento era completamente concentrado em 

um “ius ubique docendi” (acá docente). Seus discípulos eram considerados meras 

“esponjas” deste conhecimento.  

Com isso temos uma grande discrepância entre método de ensino utilizado e o 

consumidor deste método. Atravessamos, portanto, um momento da história do 

ensino no qual se diz que as antigas metodologias de ensino “estão morrendo” devido 

à falta de interesse/atenção da geração atual de discentes. Entretanto as novas 

tecnologias ainda “não nasceram”, pois muitas metodologias ainda vêm sendo criadas 

e testadas, mas não estão consolidadas (NETO; WAGNER, 2019). Há entretanto um 

consenso, sobre a forma atual de ensino não ser completamente efetiva. 

Muito se fala sobre o ensino misto (“Blended Learning” ou “b-learning”). 

Internacionalmente conhecido por ser aquele que pelo menos 25% do conteúdo é 

ministrado de forma não presencial (BARRY et al., 2016). Esta modalidade utiliza 

tecnologias à distância muitas vezes assíncronas, fazendo com que os 

questionamentos dos discentes durante o aprendizado não sejam respondidas, ou 
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quando sim, aconteçam com grandes intervalos de tempo. Isso pode comprometer a 

qualidade da fixação de conteúdo (COYNE et al., 2018).  

A grande vantagem do ensino misto (“Blended Learning”) é de utilizar as 

tecnologias disponíveis e facilitadoras do ensino a distância, mantendo a proximidade 

e interatividade entre o docente e o discente. Como resultado verifica-se um aumento 

da oferta de conteúdo, muitas vezes associados às plataformas sociais virtuais 

(CHYTAS, 2019). Tais conteúdos muitas vezes são limitados à cargas horárias 

reduzidas de sala de aula, não sendo, portanto, compatíveis com a métrica 

quantitativa do conteúdo relacionado à unidade curricular. Tal metodologia de ensino 

vem sendo testada em várias estruturas de currículos de cursos superiores da Grande 

Área da Saúde, onde encontram-se inseridas nas unidades curriculares de 

conhecimento técnico, e, mais timidamente naquelas de formação básica. Entretanto 

experiências de ensino misto na Anatomia vêm sendo relatadas, indicando 

significando incremento na fixação de aprendizado dos discentes (JAFFAR, 2012; 

GREEN et al., 2018).  

Entre a oferta de conteúdos digitais, uma parte de conteúdo pode ser 

encontrada nas plataformas (ou redes) sociais virtuais. O Facebook, rede social virtual 

de contatos, é a plataforma social virtual mais popular para ser utilizada no ensino na 

área da Saúde, seguida pelo YouTube (plataforma de vídeos alimentada por usuários 

independentes), e pelo Twitter (rede social virtual para postagens curtas) (CHYTAS, 

2019). Essas plataformas sociais virtuais são extremamente atrativas para a atual 

geração de discentes, auxiliando no interesse pelo conteúdo, como também na 

fixação de conhecimento (CHANG CHAN et al., 2019). Entretanto vale lembrar que o 

ponto mais importante do ensino online (“e-learning”) não é a tecnologia/plataforma 

aplicada, mas sim o conteúdo e a metodologia de ensino (CHANG CHAN et al., 2019). 

Alguns docentes, ou grupos de discentes, utilizam o Facebook como plataforma 

de anatomia para publicações e trocas de conteúdos didáticos (JAFFAR; ELADL, 

2016), tendo impactado positivamente sobre a fixação de conteúdo. Isso tem 

aprovação de aproximadamente 80% dos discentes (CHYTAS, 2019). O Twitter, 

também vem sendo utilizado com esse propósito, entretanto, a limitação de caracteres 

na postagem também limita a maior interatividade e a divulgação de conteúdos 

(CHYTAS, 2019). 

O YouTube tem em seu conteúdo vídeos com os diferentes níveis de 

dificuldade e abordagem de temas. Dentre eles vídeos voltados ao ensino de 
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Anatomia. Em um trabalho realizado pelo Trinity College Dublin, cerca de 78% dos 

discentes que cursavam anatomia elegeram YouTube como principal fonte de 

conteúdo digital, enquanto apenas 12% consumiam por mecanismos de busca de 

conteúdo e 8% por páginas médicas (BARRY et al., 2016). Dentre eles 50% dos 

mesmos faziam o consumo frequente (no mínimo uma vez por semana) de conteúdo 

pelo YouTube, sendo que 78% relataram que o conteúdo útil para o aprendizado. Em 

relação a qualidade do conteúdo dos vídeos depositados no YouTube, um outro 

trabalho avaliou 294 vídeos relacionados à anatomia do coração, sendo que apenas 

25% foram considerados adequados, enquanto que 15% deles eram endossados por 

universidades (RAIKOS; WAIDYASEKARA, 2014).  

Conforme discutido acima, o ensino misto vem sendo realizado utilizando 

plataformas sociais virtuais, pois plataformas digitais especificas para ensino-

aprendizagem em Medicina Veterinária, principalmente em Anatomia, que possuam 

curadoria da qualidade do conteúdo, associando tanto mídias digitais como textuais 

são escassas (POSPISCHIL et al., 2007; BARAN et al., 2009; BÖRCHERS et al., 

2010; XIBERTA; BOADA, 2019). Porém um exemplo de um acervo em anatomia 

veterinária com acesso livre e gratuito pode ser obtido no Museu Online de Anatomia 

Veterinária (http://www.onlineveterinaryanatomy.net) produzido pelo consórcio entre 

20 parceiros (Faculdades de Medicina Veterinária e Editoras) com curadoria e análise 

de qualidade didática do conteúdo publicado (GAITSKELL-PHILLIPS; SHORT; 

STANIKOVA, 2012). 

 

2.3 O MODELO ANIMAL PARA O ENSINO DA ANATOMIA: DO CAVALO DE 

LEONARDO DA VINCI AOS DIAS ATUAIS 

 

Por volta do século II a dissecação de cadáveres humanos foi suprimida pelo 

Império Romano. Cláudio Galeno publicou, portanto, seus estudos utilizados em 

cadáveres de animais. Comparando as descrições derivadas dos filósofos gregos, 

publicou seu tratado Da Utilidade das Partes do Corpo (“Peri Chreias Moriōn” – título 

em grego, ou “De Usu Partium” - título em latim). Mais tarde, no século III, Apsyrtus 

chefe veterinário militar de Constantino I, descreveu em suas cartas várias doenças 

relacionadas aos animais da cavalaria militar, com detalhes que indicavam a 

realização de exames de necropsias. Tais observações referentes à anatomia equina 

foram utilizadas pelos próximos séculos para realizações de cirurgias (HABEL, 1985). 
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Durante o período da Renascença, Leonardo da Vinci (1452-1519) apesar de 

focar seus estudos na Anatomia Superficial Humana, tinha interesse em Anatomia 

Comparativa. Além dele, o Duque de Milão, Ludovico “o Mouro”, encomendou um 

cavalo de bronze de 8 metros de altura sendo montado pelo seu pai. Para realização 

desta obra, Leonardo da Vinci produziu vários estudos sobre a anatomia superficial 

do cavalo, entretanto esta obra nunca foi concluída (WALLACE, 1972). Anos mais 

tarde, Carlos Ruini Junior (1530-1598) dedicou-se ao estudo da anatomia e das 

doenças do cavalo, publicando seu tratado “'Anatomia del cavallo et suoi rimedi”. Este 

foi o primeiro livro de Anatomia do Cavalo, sendo considerado o marco zero da 

Anatomia Veterinária, republicado por mais sete edições, e em diversos idiomas 

(HABEL, 1985; VEGGETTI, 2011). 

Durante os séculos seguintes, com o advento da microscopia e o surgimento 

das principais (e mais antigas) Escolas de Medicina Veterinária da Europa o 

conhecimento sobre a Anatomia do Cavalo foi cada vez sendo mais detalhado 

(HABEL, 1985), e cada vez mais, o cavalo como considerado modelo animal perfeito 

para o estudo da Anatomia Animal.  

Entretanto, em meados do século XIX foi publicado então o primeiro Tratado 

de Anatomia Comparada “Traité d’Anatomie Comparée des Animaux Domestiques” 

(1855-1857) de Jean-Baptiste August Chauveau (1827-1917). A partir desta 

publicação cresceu o interesse de outros estudiosos para a publicação de outras 

obras de Anatomia Veterinária Comparativa (HABEL, 1985). 

Porém nos dias atuais, com o maior interesse discente para um currículo 

voltado à clínica de pequenos animais, o cão ganhou grande espaço nos laboratórios 

de Anatomia Animal, em detrimento das outras espécies (FILHO; SANTOS; 

MONDADORI, 2009). Entretanto a realidade brasileira demonstra um rebanho bovino 

comercial de mais de 200 milhões de animais, o que lhe confere a posição de ser o 

maior exportador de carne bovina mundial, com uma previsão de movimentar cerca 

de 103 bilhões de reais no ano de 2020 (BRASIL, 2020). Mesmo assim, a Anatomia 

desta espécie é negligenciada, principalmente em detalhes sobre a neuroanatomia 

doenças associadas ao Sistema Nervoso Central. 
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2.4 CORRELAÇÕES ANATOMO CLÍNICAS 

 

2.4.1 Dicefalia 

 

Os defeitos congênitos ou anomalias congênitas constituem malformações, 

anormalidades estruturais ou funcionais presentes ao nascimento, que acometem 

parcial ou totalmente os sistemas do organismo (MAZZULO; GERMANA; DE 

VICO&GERMANA, 2003; SMITH, 2006).  Possuem distribuição mundial e podem levar 

ao aborto ou morte perinatal gerando perdas reprodutivas (RIVERA, 2001; CAMPOS, 

2009; PAVARINI, 2008; MARCOLONGO-PEREIRA, 2010). As anomalias congênitas 

possuem causas indefinidas, sua etiologia pode estar relacionada com fatores 

ambientais e genéticos, ou a interação destes (SMITH, 2006); bem como pode estar 

relacionada com agentes infecciosos, como os vírus da diarreia viral bovina (BVDV), 

de Akabane e o da Língua Azul, fatores hereditários, ingestão de plantas tóxicas e 

agentes químicos (SCHLAFER, 2007; CAMPOS, 2008; DANTAS, 2010; MACÊDO, 

2011).  Podendo ocorrer de forma esporádica ou em surtos (SCHILD, 2007; CAMPOS, 

2009; PAVARINI, 2008). 

As anomalias fetais podem ser classificadas como simples ou complexas. 

Monstros fetais (MFS) são os que apresentam alterações de órgãos isolados e se 

caracterizam por um desenvolvimento exagerado de determinadas partes do 

organismo ou por modificações evidentes da coluna ou os membros, como a polimelia, 

hidrocefalia, anasarca, ascite, contraturas e torções articulares, acondroplásicos, 

esquizossoma reflexo, Perosomus elumbis. Os monstros fetais complexos (MFC) 

ocorrem após a divisão inicial do embrião, não ocorre a separação das duas partes, 

ou então elas não são de igual tamanho, podendo ter desenvolvimento simétrico ou 

assimétrico, tendo como exemplo de MSC os Diprosopus, Dicephalus, Thoracopagus, 

Thoracogastropagus, Cephalothoracogastropagus,  Ischiogastropagus e Duplicitas 

posterior (GRUNERT e BIRGEL, 1989). 

Os distúrbios congênitos variam desde pequenos desvios, defeitos moderados, 

defeitos graves e monstruosidades (SMITH, 2006). Dentre esses defeitos, encontram-

se os gêmeos siameses (simétricos ou assimétricos), uma anomalia congênita rara 

causada pela fusão de dois embriões monozigóticos que pode ser classificada pelos 

diferentes locais de união, os quais podem ser gerados pela união de dois organismos 

ou por porções do corpo parcialmente duplicadas (MAZZULO; GERMANA; DE 
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VICO&GERMANA, 2003; DENNIS & LEIPOLD, 1979); e as duplicações embrionárias, 

representada por uma série progressiva de malformações, desde duplicação parcial 

de parte do corpo até a formação quase total dos organismos, juntamente com os 

gêmeos siameses (MAZZULLO et al., 2003). A incidência é baixa, porém de grande 

importância, visto que tais anomalias são incompatíveis com a vida, podendo causar 

a morte dos animais poucos dias após o nascimento (ARCHIBALD, 1979; 

FERNANDEZ, 1979; JONES, 1983). 

Segundo Potter e Crag (1975), a duplicação craniofacial, denominada como 

diprosopia ou dicéfalo incompleto é uma anomalia congênita que se enquadra no 

grupo de malformações, se apresentando desde uma simples duplicação nasal até 

duas faces completas em uma única cabeça (diprosopia monocéfala), a qual é 

considerada uma forma de gêmeos siameses. Para Fernandez (1993), Jones (1983) 

e Pacheco (2009), a dicefalia pode acontecer de forma completa ou incompleto, ao 

passo que se constitui completa quando o indivíduo apresenta dupla cabeça, com 

cérebro duplo e medula espinhal, de acordo com o tipo da anomalia.  Na duplicação 

incompleta, as estruturas se mantêm fundidas, onde normalmente é facilmente notada 

apenas a duplicação da face do indivíduo. A origem dessa anomalia pode ser 

explicada na embriologia, pois nesses casos ocorre a duplicação das placas neurais 

que resultam em duas cristas neurais parcialmente ou totalmente duplicadas, 

formando estruturas faciais em dobro (CARLES et al., 1995).  Os tipos de anomalias 

com duplicidade completa ou incompleta, tais como: diprosopia, dicefalia, ciclopia, 

toracópagos, e craniópagos na espécie bovina ocorrem entre 5 a 10% dos casos 

(ARCHIBALD, 1979; FERNANDEZ, 1979; JONES, 1983). 

 

2.4.2 Raiva  

 

A raiva é uma zoonose causada pelo vírus rábico, um vírus RNA, do gênero 

Lyssavirus, da família Rhabdoviridae. Na espécie bovina causa encefalite e 

meningoencefalite e decorre principalmente da mordedura de morcegos hematófagos 

infectados. Na América do Sul e Brasil o principal morcego envolvido na transmissão 

e no ciclo rural da raiva bovina é o Desmodus rotundus que pode ser encontrado em 

praticamente todo território nacional e países vizinhos (ROMIJN et al., 2003; 

McDANIEL et al., 2014; OVIEDO et al., 2015; DE ANDRADE et al., 2016; GAMBIM et 

al., 2019; NUÑEZ et al., 2019; NUÑEZ et al., 2020). 
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No Brasil a ocorrência de raiva em bovinos é alta e representa cerca de 50% 

dos casos das doenças neurológicas nessa espécie (SANCHES et al., 2000; GAMBIM 

et al., 2019) 

Uma vez que o animal desenvolve a doença, a raiva é mortal e ao longo dos 

anos vem gerado perdas de vidas humanas e animais. Na bovinocultura tem gerado 

perdas econômicas significativas, havendo trabalhos que relataram prejuízos que 

variaram de US $ 5.000,00 até US $ 25.000,00 (OVIEDO et al., 2015; MELLO et al., 

2019). 

O período de incubação é variável e nos bovinos ocorre de duas a 12 

semanas pós infecção (BARROS et al., 2006; 2014). 

Após ser inoculado na pele, tecido subcutâneo e musculatura do bovino pela 

mordida do morcego hematófago e passar pelo período de incubação o vírus da raiva 

migra por via axonal retrógrada numa taxa de 50 a 100 mm por dia até atingir o sistema 

nervoso central. A patogenicidade do vírus rábico não está correlacionada à 

quantidade de partículas virais, provavelmente porque uma menor quantidade de 

partículas virais no neurônio infectado permite a manutenção morfológica da rede de 

neuronal, o que possibilitaria a propagação do vírus em direção ao SNC. Outra 

explicação para a pequena quantidade de partículas virais intracelularmente seria a 

evasão do sistema imunológico de uma forma mais eficiente. Desse modo, o vírus 

atinge rapidamente o SNC onde irá causar uma encefalite e/ou mieloencefalite letal. 

O curso clínico na forma aguda costuma durar de um a dois dias e pode durar até 10 

dias (SANCHES et al., 2000; BARROS & MARQUES, 2003; BARROS et al., 2006; 

CONSALES & BOLZAN, V. L., 2007; DIETZSCHOLD et al., 2008; BRASIL 2009). 

Clinicamente os animais os animais podem apresentar duas formas distintas 

de raiva, a paralítica ou a furiosa. No Brasil é mais comum se observar a raiva 

paralítica que se inicia com incoordenação motora dos membros pélvicos, que evolui 

com paresia e paralisia ascendentes. Os animais também podem apresentar 

sialorréia, ranger de dentes e opistótomo. Fezes secas e retenção ou incontinência 

urinária. Na forma furiosa os aninais apresentam agressividade, hiperexcitabilidade e 

hiperestesia (SANCHES et al., 2000; BARROS & MARQUES, 2003; BARROS et al., 

2006; BRASIL 2009). 

O diagnóstico da doença é obtido a partir do exame do tecido nervoso formado 

por amostras de córtex, hipocampo e cerebelo colhidos e encaminhados congelados 

até um laboratório de referência para a realização das provas de pesquisa do 
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corpúsculo de Negri, imunofluorescência direta e inoculação intracerebral em 

camundongos (prova biológica) (PEIXOTO et al., 2000; BARROS & MARQUES, 2003; 

BRASIL 2009; OLIVEIRA et al., 2012; CENTOAMORE et al., 2020) 

 

2.4.3 Herpes vírus bovino 

 

O herpesvírus é um vírus da família Herpesviridae, parte da nova ordem, 

Herpesvirales, criada em 2009 que engloba a família Herpesviridae, Alloherpesviridae, 

Melacoherpesviridae. Consiste em um vírus muito antigo que, aparentemente vêm 

coevoluindo com seus hospedeiros há quase um bilhão de anos, o que explica seu 

alto nível de adaptação entre os vírus e os seus hospedeiros naturais. (FLORES, 

2017).  

O herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5) é um vírus DNA de cadeia dupla, com 

envelope, pertencente à família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae 

(ROIZMAN, 1992; FENNER et al., 1993). É o vírus causador da encefalite herpética 

bovina. Tal encefalite é meningoencefalite por herpesvírus consiste em uma doença 

do infecciosa aguda altamente letal, que atinge principalmente animais jovens. 

Epidemiológica e clinicamente semelhante à poliencefalomalácia, condição de 

ruminantes, caracterizada por necrose cerebrocortical atribuída a distúrbios no 

metabolismo da tiamina, mas que ocorre, também, associada a vários outros fatores, 

como a intoxicação por cloreto de sódio (LEMOS&NAKASATO, 2001). É caracterizada 

por sinais clínicos neurológicos corticais, como depressão, andar cambaleante, 

bruxismo, protusão da língua, salivação, flexão do pescoço, opistótono, cegueira, 

pressionamento da cabeça contra anteparos, ataxia, decúbito e convulsões, 

associados a meningoencefalite com necrose do córtex cerebral telencefálico 

(JOHNSTON et al 1962; DIAS et al. 1982; CARRILLO et al. 1983; RIET-CORREA et 

al.1989; WEIBLEN et al. 1989, SALVADOR et al. 1998, COLODEL et al. 2002, 

FLORES, 2017). 

O diagnóstico clínico-epidemiológico deve sempre ser acompanhado de 

comprovação virológica e/ou sorológica. Em casos de suspeita de doença 

neurológica, o encéfalo enviado, primeiramente é testado para raiva e posteriormente 

para herpesvírus bovino tipo 5. A partir deste ponto podem ser realizados os seguintes 

testes para comprovar a etiologia: IFA ou IPC em impressões frescas do tecido 
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nervoso; isolamento viral; IFA no sedimento das células descamativas a partir de 

amostras de secreções nasais; e PCR (FLORES, 2017). 

Lesões macroscópicas de meningoencefalite nem sempre ocorrem 

(BARENFUS et al., 1963; HALL et al., 1966; RIET-CORREA et al., 1989; ELY et al., 

1996). Quando ocorrem lesões no córtex cerebral, tal região pode apresentar áreas 

de coloração amarelada ou acinzentada. Em alguns casos essas áreas se apresentam 

deprimidas, onde observa-se cavitação da substância cinzenta (RIET-CORREA & 

SCHILD 1995, SALVADOR et al. 1998). Pode apresentar congestão das meninges, 

petéquias e edema no cérebro, em animais de 1 a 4 meses (DIAS et al. 1982). 

Salvador et al. (1998), Riet-Correa et al. (1996), descrevem a malácia caracterizada 

por áreas deprimidas de 1 a 2 cm de diâmetro, de coloração amarelada ou 

avermelhada, no córtex cerebral. 

A lesão histológica da infecção por BHV-5 é descrita como meningoencefalite 

não-supurativa com necrose do córtex cerebral (HALL et al. 1966, RIET-CORREA et 

al. 1989, ELY et al. 1996, RIET-CORREA et al. 1996, SALVADOR et al. 1998, 

COLODEL et al. 2002, PEREZ et al.2003). Geralmente é descrita a presença de 

manguitos perivasculares com diversas células mononucleares nas meninges e em 

várias áreas do SNC, gliose perineuronal (JOHNSTON et al. 1962, RIET-CORREA et 

al. 1989, RIET-CORREA & SCHILD 1995, ELY et al. 1996). Podem ser encontrados 

corpúsculos de inclusão intranucleares em astrócitos e neurônios (JOHNSTON et al. 

1962; GARDINER & NAIRN 1964; WEIBLEN et al. 1989; RIET-CORREA et al. 1989; 

D’OFFAY et al. 1993; ELY et al. 1996; SALVADOR et al. 1998; SANCHES et al. 2000; 

COLODEL et al. 2002). 

Degeneração e necrose neuronal ou extensas áreas de malácia associadas a 

células “Gitter” são frequentemente descritas no córtex cerebral (DIAS et al. 1982, 

RIET-CORREA et al. 1989, ELY et al.1996, SALVADOR et al. 1998, PEREZ et al. 

2003). As lesões inflamatórias encontradas, podem variar de moderadas a 

acentuadas, ao passo que são mais evidenciadas no córtex, todavia, ocorrem também 

na cápsula interna, no tálamo e nos colículos (GARDINER & NAIRN 1964, EUGSTER 

et al. 1974).  
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2.5 APRESENTAÇÃO DA NEUROANATOMIA  

 

Prada 2014, descreve a Neuroanatomia iniciando com a organização, filogenia 

e a divisão do sistema nervoso, seguido do sistema nervoso periférico para o sistema 

nervoso central, demonstrando a importância e topografia dos nervos cranianos e 

espinhais com a medula espinhal e o tronco encefálico. Posteriormente apresenta 

sequencialmente o sistema nervoso autônomo, cerebelo, cérebro, a vascularização e 

as diferentes vias nervosas, finalizando com as correlações clínicas, enfatizando que 

embora a neuroanatomia é apresentada de forma segmentada, para o melhor 

entendimento, ela funciona inteiramente interligada não apenas com suas divisões, 

mas principalmente com o controle e funcionamento de todo o organismo.  

Getty 1986, apresenta a neuroanatomia integrada a anatomia geral de uma 

forma minuciosamente descritiva em sistema, sendo organizada de acordo com as 

espécies domésticas, porém demonstrando um conteúdo da neuroanatomia rico para 

algumas espécies, porém com falhas e carências para outras, como caracterizando 

ruminantes e demonstrando poucos detalhes da espécie bovina. Já Konig 2016, 

apresenta a neuroanatomia apenas como um capitulo inserido, como um dos sistemas 

da anatomia dos animais domésticos. Popesko 2012, apresenta a anatomia como 

atlas da anatomia topográfica na sequência de cabeça, pescoço, tronco e membros, 

mostrando a neuroanatomia inserida nas diferentes regiões correlacionadas entre as 

espécies, enquanto que Budras 2011, apresenta a topografia da anatomia geral 

apenas na espécie bovina, com uma breve apresentação da neuroanatomia. Coville 

2010, apresenta o sistema nervoso baseado nas características anatomofisiológicas, 

com ênfase na ação e comunicação dos neurônios, estrutura e funções autônomas, 

os reflexos e algumas características do sistema nervoso central não apresentando 

uma correlação entre as espécies de animais. 

Por fim, Dyce 2019, inicia sua apresentação da anatomia primeiro de uma 

forma descritiva dos sistemas orgânicos incluindo o sistema nervoso de uma forma 

generalizada, posteriormente caracteriza a anatomia topográfica regionalizada dando 

ênfase por espécie, pontuando conjuntamente a neuroanatomia nos capítulos: cabeça 

e parte ventral do pescoço; pescoço, dorso e cauda dos ruminantes; tórax; abdome; 

pelve e órgãos reprodutores das fêmeas e dos machos; úbere; membro torácico e 

membro pélvico , apresentando a neuroanatomia do bovino de forma simplificada. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso e Animais 

(CEUA) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (FMVZ-USP) sob o número: 9411060918. 

 

3.1 MATERIAL 

 

A Plataforma Digital Interativa Multidisciplinar de Neuroanatomia do Bovino foi 

desenvolvida em parceria com a empresa de desenvolvimento de Softwares Fábrica 

de Códigos (www.fabricadecodigos.com.br) e seguindo os padrões de 

desenvolvimento: 

 Linguagens de Programação utilizada: 

 PHP 7.2; 

 HTML 5; 

 Javascript 

 

 Framework PHP 

 Codeigniter 

 

 Frameworks Javascriopt 

 JQuery 2 

 Bootstrap 3.6 

 

 Banco de Dados 

 PostgreSQL 11 

 Registro.br, com a aquisição do domínio, neuroanatomiabovina.com.br, 

manutenção no período de 29/06/2020 a 28/06/2021. Acessado nos navegadores, 

Mozilla Firefox e Google Chrome. 
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3.1.1 Descrição e utilização de lâminas em secções transversais do sistema 

nervoso central do bovino 

 

O Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), possui uma coleção de lâminas 

derivadas do Sistema Nervoso Central de diversas espécies, totalizando 

aproximadamente 5.500 lâminas. Cortes transversais e sagitais do encéfalo e medula 

espinhal, demonstram a Neuroanatomia comparativa. Dessas 400 lâminas pertencem 

a espécie bovina (Bos taurus). Esta coleção foi preparada na década de 70 para fins 

didáticos e científicos. 

 

3.1.2 Preparação de peças anatômicas de bovino 

 

Foram utilizados aproximadamente 100 espécimes anatômicas de variadas 

faixas etárias pertencentes ao Laboratório de Anatomia Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária da UNIMAR – Universidade de Marília. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 Técnica de cortes seriados do Sistema Nervoso Central em bovinos, 

seguidos da Coloração de Paul-Weigert 

 

Para este estudo, foi selecionada a espécie bovina (Bos taurus), da qual, o 

referido acervo possui em torno de 400 lâminas, de cortes seriados em secções 

transversal do encéfalo e medula espinal. As lâminas foram preparadas pela Técnica 

de Coloração de Paul-Weigert modificada para coloração das bainhas de mielina, 

conforme descrito a seguir: 

 

[...] os cortes são hidratados após a retirada da parafina, se for o caso, 
e, a seguir, colocados em solução aquosa de alúmen de ferro a 4% 
durante dois ou três minutos. Retira-se o excesso de alúmen com 
passagem rápida em água, corando-os depois na seguinte solução: 
Carbonato de lítio ................................................................ 80ml 
Água destilada ........................................................................ 1g 
Solução alcoólica a 10% de hematoxilina ........................... 20ml 
Quando imersos na solução corante, os cortes cobrem-se com 
espessa placa que se desfaz deixando a substancia cinzenta mais 
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escura do que a branca. Eles devem permanecer nessa solução por 
um período entre cinco e vinte minutos, conforme a inclusão e a 
espessura do corte. Examinando-se o corte contra a luz repetidas 
vezes, pode-se acompanhar essas modificações até o ponto em que 
a substancia branca mais escura. Conclui-se o processo com várias 
lavagens em água, desidratação, diafanização e montagem. A 
permanência dos cortes na solução corante por um tempo muito longo 
(fase três) costuma ocasionar uma diferenciação excessiva, podendo-
se, nesse caso, reiniciar-se o processo a partir da fase um. A solução 
alcóolica de hematoxilina a 10% pode ser fresca ou de estoque, massa 
solução corante é usada imediatamente após preparo, já que sofre 
alterações depois de vinte e quatro ou trina e seis horas. Essa solução, 
no entanto, poderá ser usada para grande número de cortes. 
Resultados: Bainhas de mielina em azul nefro; células nervosas, 
amarelo palha e cinzentas; nucléolos e eritrócitos, negros. O fundo é 
transparente e praticamente incolor, tendo-se também a opção de usar 
o carmim, o picrocarmim, a Safranina, o cresil violeta etc. Usando-se 
alúmen e ácido na proporção de 19/1 obtém-se cortes de S.N.C. com 
uma coloração tricrômica que permite evidenciar, além das estruturas 
acima descritas, os corpos de Nissl em vermelho, acromático nuclear 
em azul violeta e as particularidades estruturais dos núcleos da glia. 
Essa coloração também pode ser usada nas musculaturas estriadas e 
cardíaca. A estriação em azul escuro torna-se bem visível sobre o 
fundo pálido e descorado. (RODRIGUES, 2010). 

 

Para evitar cortes seriados repetidos, foram selecionadas um total de 100 

lâminas, as quais, representam de forma uniforme os mais variados segmentos do 

Sistema Nervoso Central. Destas 8 laminas, 4 de medula espinha e 4 de cerebelo, 

foram selecionadas para observação das estruturas no microscópio. 

 

3.2.2 Técnicas de Plastinação 

 

Duas espécimes de encéfalo foram enviados para a Toledo University 

Ohio/EUA, em parceria com o Prof. Dr. Carlos A. C. Batista, para plastinação. Esta é 

uma técnica na qual cortes seriados em poliéster P40 (Anexo A) são confeccionados. 

Uma outra para técnica baseada em silicone, foi também incluída, Silicone S10 (Anexo 

B). As figuras de 1 a 10, referem-se as fotografias feitas no Laboratório de Plastinação 

da Universidade de Toledo, pelo Prof. Dr. Carlos A. C. Batista (2020), o qual 

gentilmente atendeu ao nosso pedido para que fossem incluídos neste material e 

método esta técnica inovadora. 
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3.2.2.1 Técnica de cortes seriados em poliéster P40 

 

Uma amostra de encéfalo pré-fixado com solução de formal a 10% foi 

selecionada para inclusão em bloco de gelatina incolor para facilitar o corte (Fig. 1). 

Após a inclusão, o bloco contendo o encéfalo foi fatiado utilizando uma serra circular, 

obtendo fatias de 5mm de espessura (Figs. 2 e 3). 

As fatias foram lavadas com água corrente e colocadas entre malhas de aço e 

protegidas com papel filtro (Fig. 4), e depositadas em reservatórios contendo acetona 

a - 25 graus, passando por três banhos consecutivos para completar o processo de 

desidratação (Figs. 5 e 6). 

Os cortes desidratados, foram transferidos e submersos em resina acrílica 

poliéster P40 e catalisadas E6 em uma estufa com a câmara de vácuo para a 

impregnação forçada da resina e a saída da acetona (Figs. 7 e 8). Após a 

impregnação, as fatias foram colocadas entre duas placas de vidro vedadas para 

evitar que, as amostras, de espessura de 5mm, fossem danificadas tornando-as mais 

retilíneas (Fig. 9). Na sequência, os espécimes foram à luz ultravioleta em uma câmara 

própria para o endurecimento do poliéster: cura (Fig. 10). 

 

Figura 1 – Fotografia da inclusão em bloco de gelatina incolor para corte. Técnica de 

plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
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Figura 2 – Fotografia de corte do bloco de gelatina contendo o espécime 5mm de 

espessura. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
 

Figura 3 – Fotografia de blocos de gelatina cortados na serra circular. Técnica de 

plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
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Figura 4 – Fotografia de fatias do encéfalo colocadas entre malhas de aço e protegidas 

com papel de filtro. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
 

Figura 5 – Fotografia de fatias do encéfalo são desidratadas com três banhos de 

acetona a -25 graus. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
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Figura 6 – Fotografia de recipiente contendo as fatias para a desidratação na acetona. 

Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 

 

Figura 7 – Fotografia de fatias colocadas em câmara de vácuo contendo a resina 

acrílica poliéster P40 e o catalisador E6 para a impregnação forcada da resina e a 

saída da acetona. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
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Figura 8 – Fotografia de estufa com a câmara de vácuo para a impregnação forçada. 

Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
 

Figura 9 – Fotografia de fatias de encéfalo colocadas, após a impregnação, entre duas 

placas de vidro vedadas. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
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Figura 10 – Fotografia de fatias submetidas à luz ultravioleta em uma câmara própria 

para o endurecimento do poliéster: cura. Técnica de plastinação. 

 
Fonte: Batista 2020. 
 

3.2.2.2 Técnica de Plastinação Silicone S10 - Plastinação de silicone de tecido 

biológico 

 

 Preparação de amostras, desidratação e desengorduramento 

São semelhantes para todos os métodos de plastinação. Sempre necessário 

preparar espécimes dissecados de alta qualidade para produzir plastinados excelentes.  

 Produtos utilizados para plastinação de silicone:  

 NCSX (viscosidade mais baixa): Polímero de silicone  

 NCSXI (baixa viscosidade): Polímero de silicone  

 NCSV: Extensor de cadeia  

 NCSVI: reticulador  

 

 Impregnação forçada  

Substituição pelo solvente volátil (acetona/cloreto de metileno) em uma amostra 

biológica ou tecido com um polímero curável. Para que isso ocorra, os produtos 
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químicos devem atender a critérios semelhantes aos usados na "Técnica do Biodur 

S10 em temperatura fria". 

Equipamento de impregnação: Semelhante aos requisitos do Biodur e S10 

- Câmara de vácuo (caldeira), bomba de vácuo - (óleo de preferência), medidor 

de vácuo, tubo de vácuo, válvulas de agulha, manômetro, cesto de amostras e freezer.  

 

 Ajuste do vácuo 

A pressão geralmente é reduzida fechando as válvulas de admissão de ar que 

estão localizadas na linha entre a caldeira de vácuo e a bomba. A velocidade de 

redução da pressão na câmara de vácuo é lenta quando comparada ao processo 

BiodurM S10. Os polímeros NCSX e XI têm uma viscosidade mais baixa do que 

BiodurM S10 e, portanto, a impregnação pode ser mais rápida.  

A mistura de impregnação é reativa e, portanto, precisa ser mantida em 

temperatura fria. Ao monitorar a formação de bolhas, recomenda-se uma fervura lenta. 

Acontece com qualquer procedimento de plastinação. 

 

 Regime de impregnação 

Semelhante ao BiodurS10. Técnica de temperatura fria (Tabela 1). Regra: se 

as bolhas estiverem ativamente subindo para o topo do polímero e estourando, não 

diminua a pressão rapidamente; diminuir a pressão devagar.  

Dia 1 Carregue as amostras. Deixe equilibrar durante a noite.  

Dia 2 Inicie a bomba, diminua a pressão para: 18cm /7in Hg, fechando a agulha 

válvulas simultaneamente.  

Dia 3 Diminua a pressão para: 8cm / 3in Hg, fechando a válvula de agulha 

simultaneamente.   

Dia 4 As bolhas se formam, mas não aumentam continuamente. Diminua a 

pressão para: 5cm / 2in Hg, fechando a válvula de agulha simultaneamente.  

Dia 5 Se as bolhas subirem ativamente para a superfície e estourarem, não 

diminua a pressão. Se não houver bolhas, diminuir a pressão para: 4cm/1,5in Hg 

Dia 6 Se as bolhas subirem ativamente para a superfície e estourarem, não 

diminua a pressão. Se não houver bolhas, diminuir a pressão para: 3cm/1in Hg 

Dia 7 – Dia X Prováveis bolhas ativas, não altere a pressão. Quando a 

formação de bolhas diminuir drasticamente ou cessar, diminua a pressão 1cm Hg  
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A impregnação a -15°C está completa quando as válvulas das agulhas são 

fechadas e não aparecem mais bolhas de acetona na superfície da mistura de reação 

por várias horas e/ou pressão quase zero foi mantida por um dia.  

Remoção da amostra: Semelhante à técnica do Biodur S10 técnica fria. Drene 

o excesso de polímero da superfície de volta para a caldeira de impregnação.  

 

 Cura / Endurecimento / Cross-linking  

Equipamento de cura  

 Semelhante à técnica do Biodur S10. No entanto, o extensor de cadeia (NCSV) 

é utilizado separadamente após a impregnação, antes da reticulação. 

Ambiente fechado para aplicação de NCSV - O mesmo tipo ou mesma câmara 

que para reticulação é usado: Recipiente fechado hermeticamente, grande o suficiente 

para conter as amostras.  

Bomba de aquário ou pequeno ventilador (ventilador, faísca ~ ~ livre): Para 

volatilizar o NCSV ou NCSVI.  

Dessecante (CaSO,): Para remover a umidade do ar ao redor da amostra na 

câmara de cura  

Conexão de ar comprimido, tubos e conectores: Para dilatar amostras e/ou para 

evacuar o polímero preso no órgão.  

Papel absorvente: Para limpar o excesso de mistura de polímero da superfície 

da amostra. 

Curar, endurecer e reticular a mistura de reação dentro da amostra para secar 

a amostra é um processo de duas etapas.  

A extensão da cadeia das moléculas de silicone é de ponta a ponta ligação das 

moléculas de silicone. Depois das amostras impregnadas terem sido drenadas de seu 

excesso de polímero e limpas, o extensor de cadeia (NCSV) é aplicado por meio de 

vaporização do NCSV em um ambiente fechado por dois ou três dias. Durante este 

tempo, moléculas de silicone mais longas estão se formando. Após a exposição do 

NCSV às amostras, as amostras devem permanecer em temperatura ambiente por 

alguns dias a algumas semanas para permitir a extensão máxima da cadeia (cura 

lenta). Durante este tempo, as amostras devem ser posicionadas anatomicamente 

corretas e dilatadas para assegurar a posição correta conforme a extensão da cadeia 

progride.  



72 

A reticulação ou conexão do polímero de silicone moléculas lado a lado, 

formando assim uma rede 3-D firme do polímero de silicone, é causada pelo 

componente NCSVI. Esta reação e processo são semelhantes aos da técnica a frio 

do BiodurrM S10. Os espécimes drenados e da cadeia alongada são colocados em 

um ambiente fechado com 10 20ml de NCSVI (reticulador).  

 O NCSVI é volatilizado por 5 -10 minutos que começa a reticulação de o 

silicone na superfície da amostra. 

 

3.2.4 Seleção, preparo e dissecação de peças anatômicas de bovino 

 

Foram utilizados 2 (dois) crânios de bovinos macerados, para visualização dos 

ossos que compõem o neurocrânio, a cavidade craniana, bem como, os canais e 

forames pelos quais os nervos cranianos atingem as diferentes estruturas. As peças 

anatômicas foram obtidas de animais de faixas etárias distintas, pré-fixadas com 

solução de formol a 10%. Todas pertencem ao Laboratório de Anatomia Animal da 

Faculdade de Medicina Veterinária da Unimar. Foram também utilizados 6 (seis) 

espécimes coletados de animais que vieram a óbito na Fazenda Experimental 

“Marcello Mesquita Serva”, pertencentes a Universidade de Marília, das quais em 3 

espécimes, foram realizadas injeção de látex (DULATEX, Bicentrifugado e Pré-

vulcanizado), sendo posteriormente fixadas com solução de formol a 10%, e 

acondicionadas em tanques de fixação em formol com a mesma concentração. Os 

espécimes foram criteriosamente selecionados. Após sua fixação, foram submetidos 

à técnica de dissecação “in situ” do Sistema Nervoso Central (Encéfalo e Medula 

Espinal). A remoção de partes das estruturas regionais possibilitaram identificar as 

estruturas da vista ventral, lateral e dorsal, além, dos cortes sagitais, transversais e 

longitudinais, e das peças do Sistema Nervoso Periférico. 

 

3.2.5 Foto documentação, descrição e organização da plataforma 

 

O material obtido foi selecionado, lavado em água corrente, seco com papel 

toalha e fotografado. Para a captura das imagens os espécimes foram colocados em 

ampla lamina em PVC branco e fotografadas com os seguintes equipamentos: 

 Equipamentos: 

 Câmera: Nikon D810 
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 Objetiva: Nikon 105mm 2.8VR e 50mm 1.4 

 Flash: Elinchrom Dlite 400 

 Modificador: Sofbox 80x120 e 2 rebatedores. 

 

 Dados de captura: 

 Velocidade: 1/200 

 ISO: 100 

 Abertura: f11-f28 

Após a captura das imagens das lâminas microscópicas preparadas para 

demarcar substâncias branca foi utilizado Photoshop CC para fazer as inversões 

(negativo das lâminas) substância cinzenta. 

As 8 lâminas de mesoscopia de cerebelo e medula espinhal foram observadas 

em microscópio, utilizando objetivas de 4, 10 e 20, acoplado com câmera digital USB 

modelo MEM1300 CE & RoHS, fabricante Future Optics Sci. & Tech. Co. Ltd. 

Software para captura de imagens Future WinJoe1.6 (Future Optics). 

Para demarcar e colorir regiões ou estruturas do sistema nervoso, foi utilizado 

Procreate® - aplicativo para desenhos e design, marca registrada de Savage 

Interactive   Pty Ltd, versão 5x4 compilação 78ª407 C 4 CC, disponível para IOS e 

Android. 

A plataforma foi estruturada, contendo as imagens capturadas após edição e 

identificação das estruturas no software, conforme a sequência das figuras abaixo. 
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Figura 11 – Fotografia do printscreen da conta do google Neuroanatomia Bovina, no 

google fotos onde as fotos estão armazenadas. 

 
FONTE: Felix, 2020. 
 

 

Figura 12 – Fotografia do printscreen da área do administrador para edição de fotos. 

Login (quadrado azul). Endereço (retângulo vermelho). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 13 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área do administrador. 

Endereço (retângulo vermelho). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
 

Figura 14 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área do administrador. 

Clicando primeiramente em cadastros (seta preta), surge a opção usuários ou 

módulos. Clicar em módulos (seta amarela). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 15 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. O 

administrador pode navegar nesta página, sobre qual módulo quer editar. Para admitir 

imagens do desktop ao módulo, primeiramente clicar em opções (seta preta), depois 

clicando em imagens (seta azul). 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

Figura 16 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. 

Endereço (retângulo vermelho). Neste endereço, módulos podem ser adicionados 

clicando no botão ‘novo módulo’ (seta preta), bem como podem ser excluídos, clicando 

no botão ‘excluir’ (seta amarela). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 17 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

clicar em imagens, surge a página para fazer o upload das fotos (retângulo vermelho), 

para admitir fotos clicar no botão ‘upload’ (seta preta). 

 

FONTE: Felix, 2020. 
 

 

Figura 18 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

clicar em ‘upload’, surge a pasta do desktop, para navegar e escolher a foto a ser 

admitida (retângulo vermelho). Clicar na foto (seta preta) e em seguida clicar em abrir 

(seta azul). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
 



78 

Figura 19 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

fazer o upload, para edição, clicar na foto (seta preta). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
 

Figura 20 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

clicar na imagem, o editor é redirecionado para o endereço da imagem (retângulo 

vermelho), para edição. Para adicionar alfinete (círculo amarelo) clicar no local na 

imagem onde se quer nomear. Para adicionar descrição, clicar no botão abaixo do 

alfinete (seta amarela). Para excluir alfinete, clicar no botão ao lado (seta vermelha). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 21 – Fotografia printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

clicar no botão para adicionar descrição, surge a página para nomear a estrutura 

apontada (retângulo vermelho). 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

Figura 22 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

a edição da imagem, nomeando as estruturas através dos alfinetes, clicar em ‘salvar 

edição’ (seta preta) e após isso, surge a página de confirmação de dados salvos 

(retângulo vermelho), clicar em ‘ok’ (seta vermelha). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 23 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Para 

alterar informações do módulo, retornar para a área dos módulos, clicando em 

‘opções’ (seta preta) e em seguida em ‘alterar’ (seta azul). 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

Figura 24 – Fotografia do printscreen do painel de controle da área dos módulos. Após 

clicar em alterar, o editor é redirecionado para a área de alteração de informações do 

módulo, sendo que é neste local onde o módulo é nomeado (seta preta). Além de ser 

possível colocar o ULR da vídeo-aula referente ao módulo (seta vermelha). E por fim, 

também é possível fazer o upload do PDF (seta amarela). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 25 – Fotografia do printscreen da página inicial do site 

neuroanatomiabovina.com.br. Endereço (retângulo vermelho). 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

Figura 26 – Fotografia do printscreen da página inicial do site 

neuroanatomiabovina.com.br. Descendo na página o navegador tem acesso aos 

módulos, podendo escolher entre o módulo para visualização (seta preta). 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 27 – Fotografia do printscreen do módulo neurocrânio e nervos cranianos. Após 

clicar no módulo na página inicial do site, o navegador é redirecionado para explorar 

o módulo, com acesso as imagens do módulo clicando nos pontos abaixo da imagem 

(seta preta), acesso ao pdf relacionado ao módulo (seta vermelha) e acesso à vídeo 

aula pelo QR code (retângulo vermelho) ou pelo botão ‘abrir videoaula’ (seta amarela). 

Clicar em ‘fullscreen’ (seta azul) para visualizar a imagem com os alfinetes apontando 

as estruturas. 

 
FONTE: Felix, 2020. 
 

Figura 28 – Fotografia do printscreen do PDF disponibilizado ao navegador após clicar 

no link na página. 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 29 – Fotografia do printscreen do vídeo do youtube disponibilizado ao 

navegador após no botão ‘assistir videoaula’ ou após utilizar do QR code. 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

Figura 30 – Fotografia do printscreen da imagem em tela cheia, após clicar no botão 

‘fullscreen’ na plataforma. 

 
FONTE: Felix, 2020. 
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Figura 31 – Fotografia printscreen da imagem em tela cheia, após clicar no botão 

‘fullscreen’ na plataforma. Ao clicar no alfinete (seta preta), o nome da estrutura é 

evidenciado (retângulo amarelo). 

 
FONTE: Felix, 2020. 

 

O conteúdo foi distribuído em módulos contendo as imagens com a 

identificação das estruturas anatômicas, PDF com conteúdo teórico e vídeo aula, na 

seguinte ordem: 

4.1 MÓDULOS 

4.1.1 Desenvolvimento, divisão e organização do sistema nervoso 

4.1.2 Neurocrânio e nervos cranianos 

4.1.3 Medula espinhal, nervos espinhais e meninges 

4.1.4 Cavidades encefálicas e vascularização 

4.1.5 Cérebro, cerebelo e tronco 

4.1.6 Sistema nervoso autônomo 

4.1.7 Vias nervosas 

4.2 Atlas de secções do encéfalo 

4.3 Correlações anato clínicas 

4.4 Plastinação: encéfalo bovino 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 MÓDULOS 

 

4.1.1 Desenvolvimento, divisão e organização do sistema nervoso 

 

Figura 32 – Fotografia do printscreen do módulo 1, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

4.1.1.1 Neuroanatomia da Espécie Bovina 

 

A espécie bovina ocupa um lugar de destaque no PIB (Produto Interno Bruto) 

brasileiro, com um rebanho de 214.690 (duzentos e quatorze milhões e seiscentos e 

noventa mil) cabeças (ABIEC, 2020), e uma produção de leite de 33.500.000.000 

(trinta e três bilhões e quinhentos milhões) de litros de leite (MAPA, 2018), todos 

relevantes para alertar os alunos no sentido de compreender as características 

morfológicas e funcionais desta espécie, e suas duas subespécies: Bos taurus indicus 

e Bos taurus taurus (Fig. 33) que se diferenciam por várias características 

morfológicas e zootécnicas. 
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Figura 33 – Fotografia de fetos bovino com características morfológicas específicas 

de Bos taurus indicus (à esquerda) e Bos taurus taurus (à direita).  

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

4.1.1.2 Desenvolvimento do sistema nervoso 

 

O desenvolvimento ontogênico do sistema nervoso é caracterizado por 

mudanças que ocorrem durante a neurulação com a formação do tubo neural e da 

crista neural, a partir da camada mais externa da gástrula denominada ectoderma. 

O tubo neural se diferencia inicialmente em 3 vesículas encefálicas primárias: 

prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo e, posteriormente é medula espinhal. As 

Vesículas encefálicas primárias se subdividem em cinco vesículas encefálicas 

secundárias: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo 

(Quadro 1). Contudo, com a evolução do desenvolvimento intrauterino, o telencéfalo 

apresenta mudanças importantes, sendo que inicialmente possui uma característica 

externa lisa (Fig. 34) e gradativamente passa a apresentar uma série de dobras 
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denominadas de giros, intercalados por sulcos (Fig. 35), ao mesmo tempo em que a 

cavidade craniana começa a diminuir pela aproximação e fusão dos ossos do crânio. 

 

Quadro 1 – Divisão primária e subdivisões das vesículas encefálicas. 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

Figura 34 – Fotografia de fetos bovinos a demonstrar o encéfalo liso. 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 35 – Fotografia de feto bovino de gestação mais avançada a demonstrar os 

giros e sulcos do encéfalo.  

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

4.1.1.3 Divisões do Sistema Nervoso 

 

Embora o sistema nervoso seja caracterizado como um sistema único e 

integrado, para facilitar sua descrição e compreensão, apresenta uma divisão 

morfológica (base topográfica) e uma divisão funcional (base na ação). 

 

 Divisão Morfológica 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central composto por 

encéfalo (localizado na cavidade craniana) e medula espinhal (localizada no canal 
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vertebral). O sistema nervoso central origina-se do tubo neural, o qual é composto 

inicialmente por: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo e medula espinhal. O 

prosencéfalo se divide em telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo permanece sem 

divisão e, o rombencéfalo se divide em: metencéfalo e mielencéfalo, constituindo o 

encéfalo (Fig. 36). 

 

Figura 36 – Fotografia do corte sagital de cabeça bovina. Telencéfalo (área vermelho); 

diencéfalo (área rosa); mesencéfalo (área roxa); metencéfalo (área verde); 

mielencéfalo (área amarela). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
 

A parte caudal do tubo neural dá origem a medula espinhal. Durante o 

desenvolvimento ontogênico, o início da formação a medula espinhal apresentava o 

mesmo comprimento da coluna vertebral que era formada por vertebras primitivas 

originadas dos somitos e denominadas de esclerótomos. A porção cranial do primeiro 

esclerótomo foi incorporada ao crânio, restando a parte caudal do primeiro 

esclerótomo o qual se fundido com a parte cranial do segundo esclerótomo dando 

origem a primeira vertebra definitiva. Desta forma para a formação da coluna vertebral 

definitiva foram ocorrendo fusões sucessivas da metade caudal com a metade cranial 

das vértebras subsequentes, estabelecendo um ritmo de crescimento maior da coluna 

vertebral em relação a medula espinhal. Em compensação a medula espinhal por sua 
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vez, no final da coluna vertebral sofreu um afunilamento denominado cone medular, 

acompanhado por um filamento terminal que se estende até o final da coluna vertebral. 

O sistema nervoso central composto por encéfalo, que se divide em cérebro, 

cerebelo e tronco encefálico, sendo o cérebro composto pelo telencéfalo e diencéfalo; 

o cerebelo compõe a parte dorsal do metencéfalo e o tronco encefálico é formado pelo 

mesencéfalo, ponte (parte ventral do metencéfalo) e mielencéfalo (bulbo) e medula 

espinhal (Figs. 37, 38 e 39). 

 

Figura 37 – Fotografia do corte sagital de cabeça bovina. Cérebro (área vermelha); 

cerebelo (área amarela); tronco encefálico (área verde). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 38 – Fotografia do encéfalo de bovino, vista ventral. Telencéfalo (área 

vermelho); diencéfalo (área rosa); mesencéfalo (área roxa); metencéfalo (área 

amarela); mielencéfalo (área verde). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

Figura 39 – Fotografia de feto bovino com sistema nervoso central dissecado in situ. 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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O sistema nervoso periférico tem origem na crista neural sendo composto por 

nervos, divididos em nervos cranianos e nervos espinhais, gânglios e terminações 

nervosas. 

O neurônio e composto do corpo celular em conjunto com seus processos, os 

dendritos (são processos que conduzem impulsos para o corpo celular) e axônios 

(processos que conduzem impulsos à distância do corpo celular). O neurônio 

geralmente tem um só axônio podendo ter de um a vários dendritos (Fig. 39). 

 

Figura 40 – Fotomicrografia da lâmina da medula espinhal. Corte transversal. SC 

(substância cinzenta). Aumento: 400x. 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

A maior parte dos neurônios tem vários dendritos e deste modo serão 

classificados como células multipolares. Os neurônios do cérebro, medula espinhal e 

gânglios autônomos são multipolares. Os neurônios dos gânglios espinais e gânglio 

de alguns nervos cranianos, como o N. trigêmeo são pseudounipolares. Os neurônios 

dos gânglios internos das orelhas, retina e mucosa olfatória tem neurônios, os quais 

possuem dois processos e são classificados como bipolares. 
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4.1.1.4 Classificação dos neurônios 

 

Neurônios são as unidades funcionais básicas do sistema nervoso, que 

exercem conexões entre si para transmissão dos impulsos nervosos através das 

sinapses. Esse conjunto de neurônios podem ocorrer tanto no sistema nervoso 

central, quanto no sistema nervoso periférico, através de grupamentos dos corpos 

celulares dos neurônios, constituindo os Centros nervosos, denominado núcleo no 

sistema nervoso central e gânglio no sistema nervoso periférico, além do grupamento 

das fibras nervosas em feixes, denominados tratos no sistema nervoso central e 

nervos do sistema nervoso periférico (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Centros e vias nervosas do sistema nervoso 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

 Classificação morfológica 

 Os neurônios podendo ser classificados de acordo com a variação de seus 

prolongamentos, como: 

Multipolar: possui um axônio e vários dendritos  

Pseudounipolar: Quando apresentam um prolongamento o denditroaxonio  
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Bipolar: possui dois prolongamentos, partindo de polos opostos, um dendrito e 

um axônio. 

 

 Classificação funcional 

 Neurônio sensitivo (aferente): conduz impulsos nervosos do sistema nervoso 

periférico, para o sistema nervoso central  

Neurônio motor (eferente): conduz impulsos nervoso do sistema nervoso 

central para o sistema nervoso periférico.  

Neurônio misto: é composto tanto por fibras sensitivas (aferentes), quanto por 

fibras motoras (eferentes).  

Neurônio de associação: localizados na coluna dorsal da substancia cinzenta 

da medula espinhal, realização das conexões dos impulsos nervosos com neurônios 

do encéfalo, quanto conexões com neurônios motores inferiores, localizadas na 

coluna ventral da substancia cinzenta da medula espinhal, caracterizando o arco 

reflexo. 

 

4.1.1.5 Divisão morfológica do sistema nervoso 

 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que se origina do 

tubo neural e sistema nervoso periférico que se origina da crista neural. O sistema 

nervoso central é comporto por encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é dividido em 

cérebro, formado pelo telencéfalo e diencéfalo, cerebelo que é a parte dorsal do 

metencéfalo e tronco encefálico compreendendo o mesencéfalo, a ponte que é a parte 

ventral do metencéfalo e o bulbo ou mielencéfalo. A medula espinhal, alojada no canal 

vertebral apresenta um formato cilíndrico achatados dorso ventralmente contendo 

uma substância cinzenta em formato de “H ou borboleta” e uma substância branca 

periférica.  

O sistema nervoso periférico, é composto por gânglios, nervos que derivam do 

encéfalo e são denominados nervos cranianos, podendo ser sensitivos (aferentes), 

motores (eferentes) ou mistos, e pelos nervos que derivam da medula espinhal e são 

denominados nervos espinhais, os quais são apenas mistos, além das terminações 

nervosas (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Divisão Morfológica do Sistema Nervoso  

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

4.1.1.6 Divisão funcional do sistema nervoso 

  

O sistema nervoso pode ser dividido de acordo com o local de atuação, ou seja, 

a parte do sistema nervoso que atua em musculatura estriada esquelética é 

caracterizado como sistema nervoso somático e a que atua em musculatura estriada 

cardíaca, musculatura lisa e tecido glandular é caracterizado como sistema nervoso 

visceral. Tanto o sistema nervoso somático, quanto o sistema nervoso visceral, 

possuem uma via sensitiva (aferente) e uma via motora (eferente) visceral, 

denominada de sistema nervoso autônomo que [e dividido em sistema nervoso 

simpático e sistema nervoso visceral (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Divisão Funcional do Sistema Nervoso 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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4.1.2 Neurocrânio e nervos cranianos 

 

Figura 41 – Fotografia do printscreen, do módulo 2, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

4.1.2.1 Neurocrânio do Bovino 

 

O Esqueleto Axial é formado pelo crânio, mandíbula, coluna vertebral, costelas 

e esterno. O Neurocrânio é a parte do crânio que contém a cavidade craniana onde 

está alojado o Encéfalo. O Encéfalo é composto por Cérebro, Cerebelo e Tronco 

Encefálico, sendo o cérebro, formado pelo Telencéfalo e Diencéfalo. O Telencéfalo 

está dividido em lobos que exercem sintopia direta com alguns ossos do crânio, sendo 

dividido em hemisfério cerebral direito e esquerdo, onde cada hemisfério é dividido 

em lobos relacionados a esses ossos do crânio, cuja, nomenclatura dos lobos são a 

mesma dos ossos, assim sendo, o Telencéfalo é dividido em lobo frontal, lobo parietal, 

lobo temporal e lobo occiptal. (Fig. 42) 

O Neurocrânio está delimitado pela dura-máter que está intimamente ligada aos 

ossos do crânio, que apresenta manguitos que se direcionam para os orifícios e canais 

do crânio através dos quais podemos observar a origem aparente dos Nervos 

Cranianos no crânio, onde destacamos no bovino os seguintes locais de passagem 

dos respectivos nervos: lâmina crivosa do etmóide, canal facial, meato acústico 
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interno, forame jugular e canal do hipoglosso. Merece destaque ainda no Neurocrânio, 

o tentório cerebelar ósseo, o canal do nervo trigêmeo, o sulco dos nervos maxilar e 

oftálmico e o forame estilomastoideo e fissura petrotimpanica, além da sela túrcica, 

onde está alojada a hipófise, sendo composto pela fossa hipofisária e dorso da sela. 

(Figs. 43 e 44). 

 

Figura 42 – Fotografia do crânio bovino. Osso frontal (seta preta); osso parietal (seta 

vermelha); osso temporal (seta azul); osso occiptal (seta roxa). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

Figura 43 – Fotografia do crânio bovino. Vista caudal. Lâmina crivosa do osso etmoide 

(seta vermelha); canal do nervo óptico (seta preta); forame órbitorredondo (seta roxa); 

canal do nervo trigêmeo (seta verde); dorso da sela (seta azul). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 44 – Fotografia do crânio bovino. Vista dorsolateral. Forame oval (seta 

amarela); canal do nervo facial (seta roxa); meato acústico interno (seta vermelha); 

fissura petrotimpânica (seta branca); forame jugular (seta verde); canal do nervo 

hipoglosso (seta azul). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 

4.1.2.2 Nervos cranianos nos bovinos 

 

Os Nervos são feixes de fibras nervosas que conduzem impulsos nervosos do 

Sistema Nervoso Periférico para o Sistema Nervoso Central e são caracterizados 

como Nervos Sensitivos (Aferentes), impulsos Nervosos do Sistema Nervoso Central 

para o Sistema Nervoso Periférico, são nervos motores (Eferentes), ou o mesmo nervo 

pode conduzir tanto estímulos nervosos sensitivos (Aferentes), quanto motores 

(Eferentes), sendo classificados como Nervos Mistos. 

As Fibras Nervosas dos Nervos Cranianos, podem ainda, ser caracterizadas 

de acordo com a classificação funcional, baseado onde especificamente atuam, como 

somáticas (gerais ou especiais) e viscerais (gerais ou especiais), podendo desta forma 

se apresentarem como: 

 Fibras Sensitivas Somáticas Gerais: 

 Exterocepção  

 Propriocepção 

 Fibras Sensitivas Somáticas Especiais 
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 Visão e audição 

 Equilíbrio 

 Fibras Sensitivas Viscerais Gerais 

 Viscerocepção (dor e pressão) 

 Fibra Sensitiva Viscerais Especiais 

 Olfação 

 Gustação 

 Fibras Motoras Somáticas 

 Musculatura estriada derivada da muscular dos somitos denominado 

Miotomos, assim sendo, são caracterizadas Musculatura Estriada Miotômica. 

 Fibras Motoras Viscerais Gerais 

 Musculatura lisa 

 Musculatura estriada cardíaca 

 Glândulas 

 Fibras Motoras Viscerais Especiais 

 Musculatura estriada derivadas de arcos branquiais, denominada 

Musculatura Estriada Branquiomérica 

Os Nervos Cranianos, são compostos por doze pares enumerados em ordem 

crescente no sentido rostro caudal, seguidos por seus respectivos nomes: 

12 Pares de Nervos Cranianos (Fig. 45): 

I – N. Olfatório 

II – N. Óptico 

III – N. Oculomotor 

IV – N. Troclear 

V – N. Trigêmeo 

VI – N. Abducente 

VII – N. Facial 

VIII – N. Vestibulococlear 

IX – N. Glossofaríngeo 

X – N. Vago 

XI – N. Acessório 

XII – N. Hipoglosso 
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Figura 45 – Fotografia dos nervos cranianos. Nervo olfatório (seta amarela); nervo 

óptico (seta rosa); nervo oculomotor (seta branca); nervo troclear (seta laranja); nervo 

trigêmeo (seta preta); nervo abducente (seta marrom); nervo facial (seta verde 

escura); nervo vestibulococlear (seta roxa); nervo glossofaríngeo (seta azul clara); 

nervo vago (seta verde clara); nervo acessório (seta vermelha); nervo hipoglosso (seta 

azul escura). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 46 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Bulbo olfatório (seta azul); quiasma óptico (seta vermelha); 

nervo oculomotor (seta amarela); tentório cerebelar membranoso (seta verde); nervo 

trigêmeo (seta preta); nervo abducente (seta roxa). 

 
Fonte: Félix, 2020 
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Figura 47 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Nervo facial (seta verde); nervo vestibulococlear (seta roxa); 

nervo vago (seta azul); nervo acessório (seta amarela); nervo hipoglosso (seta 

vermelha). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 48 – Fotografia do crânio bovino. Vista ventrolateral externa. Forame 

estilomastóideo (seta amarela); fissura pretrotimpânica (seta roxa); forame oval (seta 

preta); forame orbitorredondo (seta verde); canal óptico (seta azul). 

 
Fonte: Félix, 2020 
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Figura 49 – Fotografia do crânio bovino. Vista lateral externa. Forame estilomastóideo 

(seta amarela); forame jugular (seta branca); canal do nervo hipoglosso (seta rosa). 

 
Fonte: Félix, 2020 

 

I – Nervo Olfatório (nervus olfactorii) 

É um nervo sensitivo, sendo constituído por fibras sensitivas viscerais 

especiais, que se originam na mucosa olfatória da cavidade nasal, segue caudalmente 

para atravessar lamina crivosa do osso etmoide (origem aparente no crânio) até 

alcançar o bulbo olfatório (origem aparente no encéfalo). (Figs. 50, 51 e 52). 

 

Figura 50 – Fotografia da cabeça de bovino. Corte sagital. Bulbo olfatório (seta azul); 

trato olfatório (seta vermelha) 

 

 
Fonte: Félix, 2020 
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Figura 51 – Fotografia do encéfalo bovino. Vista ventral. Bulbo olfatório (seta azul); 

trato olfatório (seta vermelha). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 52 – Fotografia da vista rostro lateral do encéfalo conectado a mucosa olfatória 

e bulbo do olho. Nervo olfatório (seta amarela); nervo óptico (seta vermelha); nervo 

troclear (seta verde); nervo oculomotor (seta lilás); nervo abducente (seta azul); nervo 

lacrimal (seta preta). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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II – Nervo Óptico (nervus opticus)  

O nervo óptico se origina na retina (túnica nervosa do bulbo do olho) mediante 

confluência de seus axônios no disco óptico da retina. O nervo óptico constituído por 

fibras sensitivas somáticas especiais (responsáveis pela visão) se dirige caudalmente 

para atravessar o canal óptico (origem aparente no crânio), chegando ao quiasma 

óptico (origem aparente no encéfalo), onde parte das fibras nervosas decussam e 

seguem pelo trato óptico oposto chegando no corpo geniculado lateral (pertencente 

ao metatálamo), passa pelos colículos rostrais (pertencentes aos corpos 

quadrigêmeos), seguindo para o córtex visual no lobo occipital. (Figs. 52, 53 e 55) 

 

Figura 53 – Cavidade do bulbo do olho. Tapete lucido (seta branca); retina descolada 

(seta azul); disco óptico da retina (seta amarela). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

III – Nervo Oculomotor (nervus oculomotorius) 

O nervo oculomotor é um nervo apenas motor, que emerge na face ventral dos 

pedúnculos cerebrais (origem aparente do encéfalo), sendo constituído por fibras 

motoras somáticas, que imediatamente após deixar a cavidade craniana,  através da 

parte medial superior forame orbitorredondo (origem aparente do crânio), o nervo 
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oculomotor se divide em um ramo dorsal, que irá inervar o músculo reto dorsal do 

bulbo e músculo levantador da pálpebra superior, e em um ramo ventral (maior), que 

passa entre o músculo retrator do bulbo e músculo reto dorsal, passando 

ventrolateralmente entre o nervo óptico e o músculo retrator do bulbo, para inervas os 

músculos reto medial, reto ventral e oblíquo ventral. O ramo ventral é constituído ainda 

por fibras motoras viscerais especiais (parassimpáticas), as quais inervam os 

músculos lisos, constrictor da pupila (miose) e músculo ciliar (acomodação do 

cristalino), os quais fazem parte do bulbo do olho. (Figs. 46, 52, 55 e 56). 

 

IV – Nervo Troclear (nervus trochlearis) 

É o menor dos nervos cranianos e o único que emerge da face dorsal do tronco 

encefálico na superfície dorsal do pedúnculo cerebelar rostral, caudolateralmente ao 

colículo caudal (origem aparente do encéfalo). O nervo troclear é constituído por fibras 

motoras somáticas, penetra a dura-máter na altura da prega ventral do tentório 

cerebelar passando rostrolateralmente ao nervo maxilar (origem aparente do crânio) 

para inervar o musculo oblíquo dorsal do bulbo do olho. (Figs. 52, 54, 55 e 56) 

 

Figura 54 – Fotografia do encéfalo vista ventro lateral. Nervo troclear (seta branca); 

nervo trigêmeo (seta azul); nervo abducente (seta vermelha). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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V – Nervo Trigêmeo (nervus trigeminus) 

O nervo trigêmeo (Figs. 46 e 54) o é o maior dos nervos cranianos, emergindo 

da porção lateral da ponte (origem aparente do encéfalo), entra no canal do nervo 

trigêmeo através do tentório cerebelar membranoso (prega da dura-máter) (Fig. 46), 

onde se localiza o gânglio trigeminal (Fig. 56), possui uma raiz sensitiva (maior) Fig. 

27) e uma raiz motora (menor). Quando o nervo deixa o gânglio trigeminal a raiz 

motora (originada do núcleo motor do trigêmeo) formada pelo nervo mandibular (Fig. 

55) se separa e deixa a cavidade craniana através do forame oval (origem aparente 

do crânio). A raiz sensitiva é constituída por fibras dos neurônios do gânglio trigeminal 

continua pelo sulco dos nervos maxilar e oftálmico, os quais compõem a referida raiz, 

deixando a cavidade craniana através do forame órbitorredondo (origem aparente do 

crânio), desta forma o nervo trigêmeo se divide em três importantes nervos: nervo 

oftálmico (Fig. 55), nervo maxilar (Fig. 55) e nervo mandibular. 

 O nervo oftálmico passa rostrolateralmente a hipófise em uma bainha de dura-

máter comum com os nervos maxilar, troclear e abducente. O nervo oftálmico está 

intimamente relacionado à rede admirável epidural. Dentre seus ramos destacam-se 

o nervo lacrimal que inerva a glândula lacrimal (Fig. 52), o nervo zigomáticotemporal 

(Figs. 57 e 59), do qual nas espécies com cornos, a maioria de suas fibras irão formar 

o nervo cornual (Fig. 30) que irá inervar os cornos (chifres), terminando na superfície 

laterocaudal de sua base. O nervo oftálmico é composto por fibras sensitivas 

somáticas gerais que vão atuar: na glândula lacrima, pálpebra superior, terceira 

pálpebra, córnea, conjuntiva, região frontal da cabeça e chifres. 

 O nervo maxilar é constituído por fibras sensitivas somáticas gerais, destinadas 

a inervação da pálpebra inferior, gengiva, lábio superior e fossa nasal. Do nervo 

maxilar deriva o nervo infraorbitário (Figs. 57 e 58).  

 O nervo mandibular é constituído por fibras motoras viscerais especiais 

responsáveis pela inervação da gengiva, dos dentes e lábios inferiores, dois terços 

rostrais da língua, base da orelha e músculos da mastigação. 
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Figura 55 – Fotografia do encéfalo bovino. Vista ventral. Nervo óptico (seta amarela); 

nervo oculomotor (seta vermelha); nervo troclear (seta branca); nervo abducente (seta 

roxa); nervo mandibular (seta laranja); nervo oftálmico (seta azul clara); nervo maxilar 

(seta preta). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 56 – Fotografia da cavidade encefálica. Nervo troclear (seta azul claro); nervo 

abducente (seta amarela); gânglio trigeminal (seta verde); raiz sensitiva do nervo 

trigêmeo (seta vermelha); nervo oculomotor (seta lilás); hipófise (seta preta); 

infundíbulo hipofisário (seta laranja); quiasma óptico (seta azul escuro). 

 
Fonte: Félix, 2020 
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Figura 57 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo 

zigomáticotemporal (seta laranja); nervo facial (seta rosa); nervo infraorbitário (seta 

azul); nervo mentoniano (seta verde); ramo dorsal do nervo acessório (seta preta); 

nervo vago (seta amarela). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 58 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo infraorbitário 

(seta azul); nervo mentoniano (seta verde). 

 
Fonte: Félix, 2020. 



110 

Figura 59 – Fotografia da cabeça bovina. Face lateral esquerda. Nervo 

zigomáticotemporal (seta laranja); nervo facial (seta rosa); gânglio geniculado (seta 

branca); nervo corda do tímpano (seta cinza); nervo auriculotemporal (seta verde); 

ramo bucal no nervo facial (seta azul); nervo bucal ventral (seta roxa); nervo 

auriculopalpebral (seta amarela); nervo cornual (seta vermelha). 

 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

VI – N. Abducente (nervus abducens) 

O nervo abducente é um nervo motor constituído por fibras motoras somáticas, 

e se origina entre a ponte e o bulbo na face ventral do tronco encefálico (origem 

aparente do encéfalo). O nervo abducente perfura a dura-máter, atravessa o seio 

cavernoso passando rostralmente através da rede admirável epidural rostral, continua 

do lado medial do nervo trigêmeo, passando pelo sulco do nervo oftálmico e nervo 

maxilar para deixar a cavidade craniana pela parte medial do forame órbitorredondo 
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(origem aparente do crânio), onde se divide em dois ramos para inervar o músculo 

reto lateral e o músculo retrator do bulbo. (Figs. 46, 52, 54, 55 e 56). 

 

VII – Nervo Facial (nervus facialis)  

O nervo facial (Figs. 47, 57, 59 e 60) tem a sua origem na porção lateral do 

sulco Bulbopontino (origem aparente do encéfalo) imediatamente a sua origem 

penetra no meato acústica interno, passa para o canal do nervo facial e deixa a parte 

petrosa do osso temporal através do forame estilomastoide (origem aparente do 

crânio). O nervo facial apresenta em sua margem ventral, o gânglio geniculado. 

Dentre os vários ramos do nervo facial, vale destacar o nervo corda do tímpano 

(Fig. 59), composto por fibras motoras viscerais especiais (parassimpática) que 

atravessa a cavidade timpânica, emergindo do crânio pela fissura petrotimpânica 

(origem aparente do crânio). Incorporado ao trajeto do ramo lingual (nervo 

mandibular), o nervo corda do tímpano recebe ainda fibras sensitivas viscerais 

especiais responsáveis pelos estímulos gustativos dos dois terços rostrais da língua. 

O nervo facial é um nervo misto que contém os tipos de fibras:   

 Fibras sensitivas viscerais gerais:  

- Sensibilidade geral 

 Fibras sensitivas viscerais especiais: 

- Estímulos gustativos dos dois terços rostrais da língua 

 Fibras motoras viscerais gerais: 

- Glândula lacrimal, nasal e salivares, menos parótida 

 Fibras motoras viscerais gerais: 

- Musculatura da expressão facial 

 

VIII – Nervo Vestibulococlear (vestibulocochlearis) 

O nervo vestíbulo coclear é um nervo apenas sensitivo composto pelo nervo 

vestibular (responsável pelo equilíbrio) e, e o nervo coclear (responsável pela 

audição). O nervo vestíbulo coclear é composto por fibras sensitivas somáticas 

especiais, que penetram na cavidade craniana pelo meato acústico interno (origem 

aparente no crânio). As duas raízes se combinam e penetram o corpo trapezoide no 

sulco bulbo pontínuo (origem aparente no encéfalo) próxima ao nervo facial. As fibras 

que compõem a raiz coclear (auditiva), passam para o corpo geniculado medial 

(pertencente ao metatálamo), e para os colículos caudais (pertencentes aos corpos 
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quadrigêmeos), em seguida alcança o córtex cerebral, onde se projetam para a área 

acústica dos lobos temporais. (Figs. 57 e 60) 

 

IX – Nervo Glossofaríngeo (nervus glossopharyngeus) 

O nervo glossofaríngeo se divide em ramos da língua e faringe. Os ramos 

faríngeos em conjunto com o nervo vago constituem o plexo faríngeo. É um nervo 

misto apresentando a seguinte distribuição de suas fibras: 

 Fibras sensitivas viscerais gerais: sensibilidade geral do terço caudal da 

língua, faringe, tuba auditiva. 

 Fibras sensitivas viscerais especiais: sensibilidade gustativa do terço caudal 

da língua. 

 Fibras motoras viscerais gerais (parassimpáticas): glândula parótida. 

 Fibras motoras viscerais gerais: musculatura branquiomérica da faringe e 

laringe. 

 O nervo glossofaríngeo se origina do sulco lateral dorsal do bulbo (origem 

aparente do encéfalo), continua com relação com a porção petrosa do osso temporal, 

ocupando uma posição rostrolateral no forame jugular (origem aparente do crânio) 

deixando a cavidade craniana juntamente com os nervos vago e acessório e fibras 

simpáticas do gânglio cervical cranial. (Figs. 60 e 61) 

 

X – N. Vago (nervus vagus) 

O Nervo Vago (Figs. 47, 57, 60 e 61) não está restrito a cabeça. É o mais longo 

dos nervos cranianos, percorrendo as porções do pescoço, tórax e abdome, 

possuindo ampla distribuição para as vísceras destas regiões, sendo ainda o maior N. 

Parassimpático do Sistema Nervoso Autônomo. 

É um nervo misto, apresentando os seguintes tipos de fibras: 

- Fibras Sensitivas viscerais gerais: 

Sensibilidade geral da faringe, laringe, traqueia, esôfago, vísceras torácicas e 

abdominais. 

- Fibras Motoras Viscerais Especiais (Parassimpáticas): 

Vísceras cervicais, torácicas e abdominais. 

- Fibras Motoras viscerais especiais 

Musculatura Branquiomérica da faringe e da laringe. 
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Na abertura do tórax o N. Vago se separa do tronco simpático proximal ao 

gânglio cervical médio. Na parte torácica apresentam os ramos cardíacos, que passa 

para o plexo cardíaco juntamente com fibras simpáticas do gânglio cervical médio e 

do gânglio estrelado. 

O N. laríngeo recorrente emite pequenos ramos para a traqueia e esôfago e 

terminam como N. laríngeo recorrente caudal atuando em todos os músculos 

intrínsecos da laringe, exceto o M. cricotireóideo. 

Caudalmente a raiz do pulmão se divide em ramos dorsal e ventral, para depois 

unirem aos ramos correspondentes do lado oposto para formar os troncos vagais 

dorsal e ventral. 

Os troncos vagais dorsal e ventral atravessam a abertura esofágica do 

diafragma e prosseguem como N. Vago Abdominal, que se unem as fibras simpáticas 

formando o plexo neural para os órgãos viscerais. 

Origem aparente do crânio forame jugular.  

Origem aparente do encéfalo: sulco lateral dorsal do bulbo.  

 

XI – N. Acessório (nervus accessorius) 

O N. Acessório possui duas raízes compostas por fibras motoras viscerais que 

se origina do sulco lateral dorsal do bulbo (origem aparente do encéfalo) e uma raiz 

espinha, derivada da parte cervical da medula espinhal (origem aparente da medula 

espinhal).  

O ramo correspondente a raiz bulbar se junta as fibras do N. vago, distribuindo 

a musculatura da laringe através do N. laríngeo recorrente. 

O ramo correspondente a raiz espinhal se divide em um ramo dorsal que se 

destina aos músculos trapézio e omotransverso e um ramo ventral que nerva o 

musculo esternocefálico. O N. acessório já constituído em único tronco deixa o crânio, 

juntamente com o N. Vago e N. glossofaríngeo através do forame jugular (origem 

aparente do crânio). (Figs. 47, 57, 60 e 61). 

 

XII – N. Hipoglosso (nervus hypoglossus) 

O N. Hipoglosso, possui fibras motoras somáticas gerais, que emerge do sulco 

ventrolateral do bulbo (origem aparente do encéfalo), perfura a dura-máter e deixa a 

cavidade craniana através do canal do N. Hipoglosso (origem aparente do crânio), 

corre em sintopia ventro caudal ao N. Vago e N. Acessório, une-se ao primeiro ramo 
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do N. cervical, constituindo a alça cervical, posteriormente se divide em ramo profundo 

e superficial para inervar a musculatura intrínseca e extrínseca da língua. (Figs. 47, 

60 e 61). 

 
Figura 60 – Fotografia do neurocrânio bovino. Emergência dos nervos cranianos 

através da dura-máter. Nervo facial (seta roxa); nervo vestibulococlear (seta verde); 

nervo glossofaríngeo (seta azul); nervo vago (seta amarela); nervo acessório (seta 

preta); nervo hipoglosso (seta vermelha). 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 61 – Fotografia dos nervos cranianos. Nervo glossofaríngeo (seta azul); nervo 

vago (seta amarela); nervo acessório (seta preta); nervo hipoglosso (seta vermelha); 

gânglio cervical cranial (seta verde). 

 
Fonte: Félix, 2020
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 4.1.3 Medula espinhal, nervos espinhais e meninges 

 

Figura 62 – Fotografia do printscreen do módulo 3, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

4.1.3.1 Medula espinhal 

 

A medula espinhal está localizada no canal vertebral, com sua extremidade 

cranial localizada na altura do forame magno (Fig. 63) estendendo até a região sacral, 

se afunilando, formando o cone medular cujo vértice chega à L4 e L5, de onde sai o 

filamento terminal que é constituído por pia-máter, que se prende no final da coluna 

vertebral. 
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Figura 63 – Fotografia de cabeça e pescoço bovino, vista dorsal. Raiz sensitiva do 1º 

nervo espinhal (círculo roxo); atlas (círculo amarelo); dura-máter (círculo vermelho); 

medula espinhal (círculo verde); côndilo do occiptal (círculo rosa); forame magno (seta 

azul). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

A medula espinhal é dividida em cinco segmentos: cervical, torácica, lombar, sacral e 

caudal. Apresenta emergência dos nervos inicialmente, no sentido transversal, depois 

começa a emergir de forma obliqua até sua migração cada vez mais caudal para 

formar a cauda equina. A cauda equina é constituída pelo conjunto de radículas dos 

últimos nervos lombares, sacrais e caudais, dispostos ao redor do cone e filamento 

terminal. (Fig. 64). A medula espinhal é achatada dorso ventralmente, apresentado o 

sulco mediano dorsal e a fissura mediada ventral (Fig. 65). 
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Figura 64 - Fotografia da medula espinhal do bovino “in situ”, vista dorsal 

apresentando em roxo o segmento cervical, em vermelho o segmento torácico, em 

amarelo o segmento lombar, em verde o segmento sacral e em rosa o segmento 

caudal e cauda equina. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 65 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Sulco mediano dorsal (círculo preto); fissura mediana ventral (círculo amarelo); canal 

central (seta amarela); porção central da substância cinzenta (seta preta); coluna 

dorsal (círculo azul); coluna ventral (círculo roxo); substância gelatinosa (círculo 

verde); raiz motora (círculo vermelho); feixes de fibras para arco reflexo (círculo rosa); 

sulco lateral dorsal (círculo verde neon). 

 

Fonte: Félix, 2020.  



118 

A medula espinhal é constituída por substância cinzenta central em forma de 

H, a qual, se apresenta dividida em coluna dorsal e coluna ventral. Circundada por 

substância branca, constituindo os funículos dorsal, lateral e ventral. (Fig. 65). 

Apresenta os sulcos laterais dorsais, onde ocorre a conexão da raiz dorsal (sensitiva) 

do nervo espinhal com a coluna dorsal da substância cinzenta (Fig. 66) e os sulcos 

laterais ventrais (Fig. 67) onde ocorre a conexão da raiz ventral (motora) com a coluna 

ventral da substância cinzenta. (Fig. 68). A substância cinzenta apresenta ainda nos 

segmentos torácicos e lombares mais craniais, a coluna lateral. 

 

Figura 66 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. SB (substância branca); FMV (fissura mediana ventral). Aumento: 100x.  

 

Fonte: Félix. 2020. 
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Figura 67 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

RS (raiz sensitiva); CD (coluna dorsal); FC (fascículo cuneiforme). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 68 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. FMV (fissura mediana ventral); FV (funículo ventral); SLV (sulco lateral 

ventral). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 69 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. NMI (neurônio motor inferior); CV (coluna ventral); RM (raiz motora); SB 

(substância branca). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

O funículo dorsal da medula espinhal apresenta dois importantes fascículos, os 

fascículos grácil e cuneiforme. O primeiro conduz os impulsos da via ascendente da 

região caudal do tronco, membros pélvicos e região sacral e caudal, já o segundo 

conduz impulsos da via ascendente das regiões cervical, cranial do tronco e membros 

torácicos. Na região cervical, os fascículos grácil e cuneiforme, estão separados pelo 

sulco intermédio dorsal. (Figs. 70 e 71). 
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Figura 70 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. FG (fascículo grácil); SID (sulco intermediário dorsal); FC (fascículo 

cuneiforme); CD (coluna dorsal). Aumento: 40x. 

 

Fonte: Félix, 2020. 

 

Figura 71 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. SI (sulco intermediário dorsal); FC (fascículo cuneiforme); FG (fascículo 

grácil); CD (coluna dorsal). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Na coluna dorsal da substância cinzenta da medula espinhal estão localizados 

os corpos celulares dos neurônios de associação (Figs. 72 e 73), os quais fazem 

conexões dos estímulos oriundos do gânglio sensitivo com segmentos superiores do 

encéfalo e conexões diretas com os neurônios motores inferiores localizados na 

coluna ventral da substância cinzenta para estabelecer o arco reflexo. A conexão entre 

as colunas dorsal e ventral esquerda e direita constitui a parte central do H medular, 

a qual é denominada substância intermediária central, apresentando no centro o canal 

central da medula, derivado da luz do tubo neural se estendendo por todo o trajeto da 

medula espinhal. (Fig. 74). 

 

Figura 72 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CD (coluna dorsal); NA (neurônio de associação). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

 

 

 

 



123 

Figura 73 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. RS (raiz sensitiva); CD (coluna dorsal); FD (funículo dorsal); NA (neurônio 

de associação). Aumento: 100x.  

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 74 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CC (canal central); SCC (substância cinzenta central); FV (funículo 

ventral); FMV (fissura mediada ventral); SB (substância branca). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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A coluna ventral da substância cinzenta da medula apresenta um conjunto de 

corpos celulares de neurônios, caracterizados como neurônios motores inferiores, 

(Fig. 13) os quais estão divididos da seguinte forma: 

-Os núcleos do grupo medial localizados em toda a extensão da medula 

representam os neurônios motores inferiores responsáveis pela inervação da 

musculatura relacionada com o esqueleto axial. 

-Os núcleos do grupo intermediário e lateral aparecem apenas nas regiões das 

intumescências cervical e lombar, onde se originam os plexos braquial e 

lombossacral, sendo que os neurônios do grupo intermediário inervam a musculatura 

proximal dos membros e os do grupo lateral inervam a musculatura distal dos 

membros. 

 

Figura 75 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de medula espinhal. Corte 

transversal. CV (coluna ventral); NMI (neurônio motor inferior). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020. 

 

4.1.3.2 Nervos Espinhais 

 

O total de nervos espinhais no bovino são 39 pares. Cada par de nervo espinhal 

pode ser referido pela letra correspondente a região da coluna vertebral a que se 
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ligam: C (cervical), T (torácico), L (lombar), S (sacral) e Cd (caudal), assim os 39 pares 

de nervos espinhais estão distribuídos em: C = 8; T = 13; L = 6; S = 5; e Cd = 7. Vale 

ressaltar que os nervos espinhais emergem através dos forames intervertebrais, 

exceto o primeiro par de nervos cervicais que emergem pelo forame lateral (vertebral 

lateral) do atlas. 

Cada nervo espinhal apresenta uma raiz dorsal (sensitiva), que se liga a medula 

no sulco lateral dorsal e a uma raiz ventral (motora), que se liga a medula no sulco 

lateral ventral. 

Na raiz dorsal do nervo espinhal está presente o gânglio sensitivo, que é 

formado pelo conjunto de corpos celulares dos neurônios sensitivos 

pseudounipolares. 

No eixo crânio caudal os nervos espinhais estão distribuídos e correlacionados 

da seguinte forma (Fig. 76): 

 Núcleo espinhal do N. Acessório: corresponde a porção lateral da coluna 

ventral dos primeiros nervos cervicais (segmentos mais craniais da medula cervical), 

constituindo o ramo dorsal do N. Acessório, responsável pela inervação dos músculos 

trapézio, omotransverso, esterno cefálico e tireo-hióideo.  

 Núcleo o N. Frênico: correspondente aos segmentos C5 a C7 da coluna 

ventral da substancia cinzenta, que irá inervar o musculo diafragma. Cada nervo 

frênico está ligado ao gânglio cervicotorácico do N. Simpático por meio de um ramo 

comunicante. 

 Intumescências cervical: região da medula espinhal relacionada ao plexo 

branquial. 

 Plexo braquial: representado pelos segmentos da medula espinhal 

compreendido de C6 a T2, responsável pela inervação do membro torácico, do qual 

derivam os seguintes nervos (Fig. 77,78 e 79): 

 N. Supra escapular: formado pelas radículas de C6 e C7 – inerva os 

músculos supra espinhoso e infra espinhoso. 

 N. Subescapular: formado pelas radículas de C6 e C7 – inerva o músculo 

M. subescapular. 

 Nervos Peitorais: formado pelas radículas de C7 e C8 – inerva os músculos 

peitorais. 
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 N. Músculo cutâneo: formado pelas radículas de C6, C7 e C8: inerva os 

músculos toraco braquial, bíceps branquial e braquial. 

 N. Axilar: formado pelas radículas de C7 e C8 – inerva os músculos redondo 

maior, redondo menor, deltoide, cleidobraquial e parte caudal do M. subescapular. 

 N. Radial: formado pelas radículas de C7, C8 e T1 – inversa os músculos 

tríceps braquiais, tensor da fáscia do antebraço, ancôneo, emite um ramo profundo 

(responsável pela inervação dos músculos extensor carpo radial, extensor digital 

comum (comum dos dedos), abdutor longo do dedo I, extensor digital lateral e ulnar 

lateral e um ramo superficial que emite ramos que se unem ao ramo do N. músculo 

cutâneo para formar os nervos digitais dorsais II e III. 

 N. Ulnar: formado pelas radículas de C8, T1 e T2: inerva os músculos flexor 

ulnar do carpo, flexor digital superficial, flexor digital profundo. O nervo ulnar se 

ramifica em um ramo dorsal que continuará como N. digital dorsal comum IV e ramo 

palmar que segue para o N. Digital Palmar comum IV. 

 N. Mediano: formado pelas radículas de C8, T1 e T2 – inerva os músculos 

pronador redondo, flexor carpo radial, flexor carpo ulnar, flexor digital superficial e 

porção umeral do M. flexor digital, se ramifica no ramo medial que se divide em N. 

digital palmar comum II e N. digital palmar III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

Figura 76 – Fotografia da topografia da distribuição dos nervos espinhais. Emergência 

espinhal do nervo acessório (A); emergência do nervo frênico (B); emergência do 

plexo braquial (C); emergência do tronco simpático (D); emergência do plexo 

lombosacral (E); emergência do segmento sacral parassimpático (F); substância 

gelatinosa (G) 

x

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 77 – Fotografia de membro torácico bovino. Vista medial. Plexo braquial (círculo 

verde); 1ª costela (triângulo amarelo); nervo supra-escapular (círculo azul); nervo 

peitoral cranial (círculo rosa); nervo músculocutâneo (círculo amarelo); nervo mediano 

(círculo preto); nervo axilar (círculo vermelho); nervo ulnar (círculo roxo); nervo radial 

(círculo branco); nervo toraco dorsal (triângulo preto); ramo superficial do nervo radial 

(círculo cinza). 
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Figura 78 – Membro torácico bovino, vista caudal. Ramo dorsal do nervo ulnar (círculo 

laranja); nervo palmar lateral (círculo amarelo); nervo palmar medial (círculo preto); 

nervo digital dorsal comum III (círculo branco); nervo digital palmar comum III (círculo 

azul); nervo digital palmar próprio (círculo vermelho); nervo digital palmar próprio IV 

(círculo verde); nervo digital palmar comum IV (círculo roxo); nervo digital palmar 

próprio III (círculo rosa); nervo digital palmar próprio IV (círculo cinza). 

 

Fonte: Félix, 2020. 

 

Figura 79 – Fotografia de membro torácico bovino, vista medial. Nervo digital palmar 

comum II (círculo cinza); nervo digital palmar próprio II (círculo preto); nervo digital 

palmar próprio III (círculo laranja); nervo digital palmar próprio IV (círculo branco); 

nervo digital palmar comum IV (círculo roxo); nervo digital dorsal comum (círculo 

amarelo); nervo palmar medial (círculo verde); nervo palmar lateral (círculo vermelho); 

ramo palmar do nervo ulnar (círculo azul); nervo cutâneo medial do antebraço (círculo 

rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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 Intumescências Lombar: região da medula espinhal relacionada ao plexo 

lombo sacral. 

 Plexo Lombosacral: representado pelos segmentos da medula espinhal 

compreendido de L4 a S2, responsável pela inervação do membro pélvico do qual 

derivam os seguintes nervos (Fig. 80): 

 N. Obturador: formado pelas radículas de L4, L5 e L6 – inerva os músculos 

obturador externo, adutor, pectíneo e grácil. 

 N. Femoral: formado pelas radículas de L4, L5 e L6 – inerva os músculos 

quadríceps da coxa, psoas, ilíaca, adutor, no seu trajeto continua como nervo safeno 

que inerva a fáscia e pele, região médio caudal da articulação do joelho, crânio medial 

dos dois terços médios da perna e plantar medial do tarso. 

 N. Isquiático: formado pelas radículas de L6, S1 e S2 – inerva os músculos 

glute bíceps, semimembranoso e semitendinoso, divide-se em nervos fibular comum 

e tibial. 

 N. Tibial: inerva os músculos poplíteo, sóleo, flexor digital profundo, flexor 

digital superficial e porção lateral do m. gastrocnêmio. Divide-se em plantares medial 

que se divide em nervos digitais plantares comuns II e III, os quais dão origem aos 

nervos digitais plantares próprios III e IV; e lateral que se continua como nervo digital 

plantar comum IV, e este da origem ao n. digital plantar próprio IV. 

 N. Fibular comum: divide em ramo superficial, profundo e cutâneo lateral 

da sura e inerva os músculos fibular longo, extensor digital lateral, tibial cranial, fibular 

terceiro, extensor digital longo. O nervo fibular superficial continua e emite o n. digital 

dorsal IV e no n. fibular profundo continua como n. metatarso dorsal III. 

Os nervos sacrais são cinco pares de nervos que surgem do cone medular, 

divide-se em ramos dorsais que inervam a base caudal e região caudal e ramos 

ventrais, os quais constituem o nervo pudendo, o nervo perineal e o nervo retal caudal. 

O nervo pudendo, formado pelo ramo ventral do terceiro nervo sacral com 

pequena contribuição dos segundo e quarto nervos sacrais, emite o nervo perineal 

superficial e nervo dorsal do pênis no macho e na fêmea, após emitir o ramo mamário, 

fornece pequenos ramos para o vestíbulo da vagina e termina como nervo dorsal do 

clitóris.  
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Os nervos caudais totalizam 7 pares que se originam da parte terminal da 

medula espinhal, constituindo um plexo caudal dorsal e ventral, que suprem os 

músculos dorsais e ventrais da cauda, fáscia e pele que os circundam. 

 

Figura 80 – Fotografia de membro pélvico bovino. Vista lateral. Plexo lombo sacral. 

Intumescência Lombar (círculo vermelho); plexo lombo sacral (círculo amarelo); dura-

máter envolvendo medula espinhal (círculo azul); nervo glúteo cranial (círculo preto); 

nervo isquiático (círculo marrom); nervo glúteo caudal (círculo rosa); nervo glúteo 

médio (círculo laranja); nervo pudendo (círculo branco); ramo para o m. 

semimembranoso (círculo cinza); ramo para o m. semitendinoso (triângulo vermelho); 

ramo para o m. bíceps (triângulo azul); ramo distal para o m. semitendinoso (círculo 

roxo); nervo cutâneo sural caudal (círculo verde); nervo tibial (triângulo preto); nervo 

fibular comum (triângulo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 81 – Fotografia de membro pélvico bovino, vista lateral. Nervo digital dorsal 

próprio IV (círculo azul); nervo digital dorsal próprio III (círculo laranja); nervo digital 

dorsal comum III (círculo amarelo); nervo digital dorsal comum IV (círculo roxo); nervo 

fibular superficial (círculo preto); nervo cutâneo caudal sural (círculo rosa); nervo 

plantar lateral (círculo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020. 

 

Figura 82 – Fotografia de membro pélvico bovino, vista medial. Nervo tibial (círculo 

vermelho); nervo plantar lateral (círculo azul); nervo plantar medial (círculo rosa); 

nervo digital dorsal comum III (círculo verde); nervo digital dorsal próprio III (círculo 

laranja); nervo digital plantar comum II (círculo roxo); nervo plantar comum III (círculo 

amarelo). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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4.1.3.3 Meninges 

 

O sistema nervoso central é composto por encéfalo e medula espinhal, 

ocupando respectivamente a cavidade craniana e o canal vertebral, está envolvida 

pelas meninges, que são membras que envolvem o sistema nervoso central; a dura-

máter, camada mais externa e mais espessa (paquimeninge), a aracnoide é a pia-

máter que são camadas mais finas (leptomeninge), caracterizando uma estratigrafia 

diferenciada para o encéfalo e a medula espinhal.  

 

ESTRATIGRAFIA DAS MENINGES ENCEFÁLICAS: 

 

 A dura-máter encefálica está intimamente aderida a face interna dos ossos, que 

formam a cavidade, tendo pequeno espaço, denominado espaço subdural separando 

a dura-máter da aracnoide. Logo abaixo da aracnoide existe um plano espaço 

(cavidade), que abriga o liquor, produzido pelo plexo coroide, localizado nos 

ventrículos do encéfalo. A pia-máter, membrana mais interna está aderida ao 

encéfalo; o encéfalo por sua vez apresenta uma estratigrafia composta por duas 

substâncias: substância cinzenta periférica e substância branca central. 

 Como característica especifica da dura-máter encefálica, destaca-se a tenda 

do cérebro que envolve os hemisférios cerebrais que são separados pela fissura 

longitudinal, onde se encaixa uma lamina de dura-máter denominada foice do cérebro. 

Entre o cérebro e o cerebelo ocorre um espessamento da dura-máter denominada 

tentório do cerebelo que se continua com a tenda do cerebelo que recobre os 

hemisférios cerebelares.  

 No assoalho da cavidade craniana, existe a sela túrcica que é revestida por 

uma espessa camada de dura-máter denominada diafragma da sela, a qual, 

apresenta uma abertura central para a passagem do infundíbulo hipofisário. 

Ventralmente na altura da emergência do nervo trigêmeo, a dura-máter apresenta o 

cavo trigeminal, dentro do qual se abriga o gânglio trigeminal, mais ventralmente a 

rede admirável e as raízes dos nervos trigêmeo, troclear, abducente e oculomotor, até 

atingir os forames mandibular e orbito redondo.  
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 ESTRATIGRAFIA DAS MENINGENS ESPINHAIS: 

 

 Diferente do encéfalo, existe um espaço entre a dura-máter espinhal e a face 

interna dos ossos que formam o canal vertebral, este espaço é denominado espaço 

espinhal epidural, a partir daí a estratigrafia ocorre como no encéfalo: dura-máter, 

espaço subdural, aracnoide, espaço (cavidade subaractonoide), pia-máter, medula 

espinhal, que apresenta a estratigrafia das substâncias inversa do encéfalo, sendo a 

substancia branca periférica e a substancia cinzenta central em forma de “H”. 

Lateralmente a dura-máter espinhal envolve as raízes dos nervos espinhais em forma 

de manguito. A extremidade caudal da coluna, a dura-máter acompanha o cone 

medular, continuando ainda como filamento terminal que se insere no final da coluna 

vertebral. 

 

Figura 83 – Fotografia de cabeça bovina, vista dorsal. Fissura longitudinal (seta 

amarela); dura-máter encefálica (círculo rosa); tentório cerebelar (seta preta); dura-

máter cerebelar (círculo amarelo). 

 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 84 – Fotografia de cabeça bovina, vista dorsal. Dura-máter encefálica (círculo 

verde); dura-máter cerebelar (círculo rosa); nervo óptico (seta rosa); sella túrcica (seta 

preta); nervo óculomotor (círculo roxo); tentório cerebelar (seta verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 85 – Fotografia da medula espinhal, vista dorsal. Dura-máter (círculo 

vermelho); aracnóide (círculo verde); pia-máter (círculo azul); atlas (círculo roxo). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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4.1.4 Cavidades encefálicas e vascularização 

 

Figura 86 – Fotografia do printscreen do módulo 4, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

 
Fonte: Félix, 2020 

 

4.1.4.1 Cavidades encefálicas 

 

Durante o desenvolvimento ontogênico ocorre a formação do sistema nervoso 

a partir da camada mais externa da gástrula, o ectoderma, do qual se origina o tubo e 

a crista neural. Da luz do tubo neural se originam as cavidades do sistema nervoso 

central, sendo que da parte caudal do tubo neural se origina o canal central da medula 

espinhal, não contendo líquido, terminando em uma dilatação denominada ventrículo 

terminal. A parte rostral do tubo sofre dilatações que irão construir as cavidades 

encefálicas, as quais estão distribuídas topograficamente, no telencéfalo, diencéfalo, 

mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. No interior dos ventrículos se encontra o 

plexo coroide, que produz o líquido encéfalo raquidiano que irá se depositar ao redor 

do encéfalo e da medula espinhal, especificamente na cavidade subaracnóide das 

meninges. Assim, as cavidades encefálicas estão distribuídas da seguinte forma. No 

telencéfalo encontram-se os ventrículos laterais que se estende rostralmente através 

da sua comunicação com a cavidade do bulbo olfatório, e caudalmente se comunica 
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com a cavidade do diencéfalo através do forame interventricular. No diencéfalo está 

localizado o terceiro ventrículo, que contorna a região do tálamo, se dividindo em 

porção dorsal e porção ventral do terceiro ventrículo, as quais novamente se juntam 

para continuar com a cavidade do mesencéfalo denominada aqueduto cerebral 

(aqueduto mesencefálico), este, por sua vez, se continua caudalmente em uma 

cavidade comum ao metencéfalo e mielencéfalo denominada quarto ventrículo, 

localizado entre o cerebelo e ponte e bulbo.  

 

Figura 87 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Cavidades 

encefálicas. Ventrículo lateral (círculo amarelo); comunicação entre ventrículo lateral 

com bulbo olfatório (círculo vermelho); cavidade olfatória (círculo branco); terceiro 

ventrículo (círculo azul); aqueduto cerebral (círculo rosa); quarto ventrículo (círculo 

verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 88 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Cavidades 

encefálicas. Ventrículo lateral (círculo amarelo); terceiro ventrículo (círculo azul); 

aqueduto cerebral (círculo rosa); quarto ventrículo (círculo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 89 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista lateral. Bulbo (círculo amarelo); 

vermis (círculo preto); hemisfério cerebelar direito (círculo cinza); pedúnculo cerebelar 

rostral (círculo rosa); pedúnculo cerebelar médio (círculo verde neon); corpos 

quadrigêmeos (círculo verde escuro); glândula pineal (círculo laranja); aqueduto 

cerebral (círculo azul); hipocampo (círculo roxo); terceiro ventrículo (círculo azul 

escuro); forame interventricular (círculo marrom); ventriculo lateral (círculo branco). 

 

Fonte: Felix, 2020.  



139 

 

Figura 90 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista dorsal. Ventrículo lateral (círculo 

rosa); hipocampo (círculo roxo); colículo rostral (círculo amarelo); colículo caudal 

(círculo vermelho); hemisfério cerebelar direito (círculo laranja); vermis (círculo azul); 

quarto ventrículo (círculo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

4.1.4.2 Vascularização  

 

A vascularização do encéfalo do Bovino se apresenta de uma forma diferente 

do equino, no que tange a chegada do sangue, bem como, o fluxo sanguíneo, 

dificultando desta forma a identificação e nomenclatura das artérias que compõem 

círculo arterial cerebral. Assim sendo, neste trabalho foi possível identificar e nomear 

as seguintes artérias (Fig. 91):  

- Artéria basilar 

- Artéria cerebelar caudal  

- Artéria cerebelar rostral 

- Artéria cerebral caudal 

- Artéria cerebral rostral 

- Artéria cerebral média 

- Artéria meníngea rostral 

- Artéria etmoidal interna 
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Figura 91 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista ventral. Artérias cerebrais. Artéria 

basilar (triângulo rosa); artéria cerebelar caudal (círculo branco); artéria cerebral 

rostral (círculo preto); artéria cerebral caudal (círculo roxo); artéria cerebral rostral 

(círculo azul); artéria cerebral média (círculo rosa); artéria meníngea rostral (círculo 

verde); artéria etmoidal interna (triângulo vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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4.1.5 Cérebro, cerebelo e tronco encefálico 

 

Figura 92 – Fotografia do printscreen do módulo 5, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

 O cérebro é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo se divide nos 

hemisférios cerebrais direito e esquerdo separados pela fissura longitudinal. Como 

hemisfério cerebral é dividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal e lobo 

occipital. O telencéfalo externamente se compõe por uma série de giros intercalados 

por sulcos (Figs.93 e 94). O diencéfalo está localizado abaixo do telencéfalo tendo 

como principais estruturas o tálamo, hipotálamo, subtalamo e metatálamo (composto 

pelos corpos geniculados medial (audição) e geniculado lateral (visão), assim 

ventralmente no diencéfalo pode-se verificar o quiasma óptico, tracto óptico, 

infundíbulo hipofisário, conectado a hipófise e circundado pelo tuber cinerium e o 

corpo mamilar. O tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. As 

estruturas encefálicas podem ser visualizadas através de cortes transversais em nível 

de quiasma óptico (Fig. 95) e um nível do pedúnculo cerebral (Fig. 96), corte para 

sagital vista lateral (Fig. 97), corte sagital mediano (Fig. 98), corte longitudinal, vista 

dorsal (Fig. 99) e vista ventral (Fig. 100).  

 



142 

Figura 93 – Fotografia de encéfalo bovino, vista lateral. Lobo frontal (área vermelha); 

lobo parietal (área amarela); lobo temporal (área azul); lobo occiptal (área verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 94 – Fotografia de encéfalo bovino, vista dorsal. Lobo frontal (área vermelha); 

lobo parietal (área amarela); lobo temporal (área azul); lobo occiptal (área verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 95 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte transversal. Córtex cerebral (círculo 

azul); coroa radiata (círculo verde); centro branco medular (círculo vermelho); corpo 

caloso (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo branco); septo pelúcido (círculo preto); 

coluna do fórnix (círculo amarelo); núcleo caudato (triângulo verde); cápsula interna 

(triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo azul); quiasma óptico (triângulo 

amarelo). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 96 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte transversal. Coroa radiata (círculo 

verde); centro branco medular (círculo vermelho); hipocampo (círculo azul); ventrículo 

lateral (círculo rosa); colículo rostral (círculo branco); aqueduto cerebral (círculo 

amarelo); pedúnculo cerebral (triângulo verde); corpo geniculado medial (círculo 

preto); corpo geniculado lateral (círculo laranja); trato óptico (círculo marrom). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 97 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista lateral. Ventrículo lateral (círculo 

verde); córtex cerebral (círculo vermelho); hipocampo (círculo azul); fímbria (círculo 

amarelo). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 98 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte sagital mediano. Bulbo olfatório 

(triângulo azul); sulco esplenial (círculo rosa); giro do cíngulo (círculo laranja); giro 

supra caloso (círculo azul);   (círculo vermelho); esplênio do corpo caloso (círculo 

verde); joelho do corpo caloso (círculo amarelo); tálamo (círculo preto); corpos 

quadrigêmeos (círculo branco); pedúnculo cerebral (triângulo verde); corpo mamilar 

(triângulo rosa); nervo óptico (triângulo amarelo); hipófise (triângulo preto); ponte 

(círculo roxo); bulbo (triângulo vermelho); língula (estrela vermelha); lóbulo-central 

(estrela azul); cúlmen (estrela amarela); declive (estrela verde); folha do verme 

(estrela preta); túber (estrela roxa); pirâmide (estrela rosa);  úvula (estrela cinza); 

nódulo (estrela marrom).  

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 99 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte longitudinal. Vista dorsal. Córtex 

cerebral (círculo verde); estria terminal (círculo vermelho); corpo caloso (círculo azul); 

septo pelúcido (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo amarelo); fímbria (círculo 

branco); hipocampo (círculo preto); glândula pineal (círculo rosa); verme cerebelar 

(círculo marrom); hemisférios cerebelares (triângulo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 100 – Fotografia de encéfalo bovino. Vista ventral. Bulbo olfatório (círculo 

vermelho); trato olfatório (círculo azul); trigonolfatório (círculo roxo); quiasma óptico 

(círculo verde); trato óptico (círculo laranja); lobo piriforme (círculo amarelo); 

pedúnculo cerebral (círculo preto); corpo mamilar (círculo azul claro); infundíbulo 

hipofisário (triângulo vermelho); túber cinerium (triângulo roxo); ponte (círculo branco); 

sulco bulbopontínuo (triângulo azul); pirâmide (triângulo preto); corpo trapezoide 

(triângulo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

O cerebelo juntamente com a ponte constitui o metencéfalo, sendo que o 

cerebelo está localizado sobre o bulbo e a ponte, tendo como cavidade entre eles o 

quarto ventrículo. O cerebelo mantém-se conectado com o mesencéfalo através do 

pedúnculo cerebelar rostral, com a ponte através do pedúnculo cerebelar médio e com 

o bulbo através do pedúnculo cerebelar caudal (Fig. 101), enquanto o pedúnculo 
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cerebelar rostral apresenta a maioria de suas fibras eferentes e uma pequena parte 

aferente, os pedúnculos cerebelares médio e caudal, possuem apenas fibras 

aferentes. 

A divisão morfológica do cerebelo é lobo rostral, lobo caudal, e lobo floculo 

nodular (Fig. 102), bem visível em um corte sagital mediano. Por sua vez ainda o 

cerebelo como um todo é composto pelo vermis cerebelar e os hemisférios 

cerebelares esquerdo e direito. (Fig. 103) 

O cerebelo apresenta constituído pelo córtex, um centro branco e as seguintes 

divisões: língula, lóbulo central, cúlmen, declive, folha e tuber do vermis, pirâmide, 

úvula e nódulo. (Fig. 104) 

 

DIVISÃO FUNCIONAL DO CEREBELO 

 

 Arquicerebelo: formado pelo lobo floculo nodular, tendo como função o 

equilíbrio. 

 Paleocerebelo: formado pelo lobo rostral, mais pirâmide e úvula que 

integram o lobo caudal, tendo como função o controle do tônus muscular 

 Neocerebelo: formado pelo lobo caudal, menos a pirâmide e a úvula, tendo 

como função a harmonia dos movimentos. (Fig. 105) 

O cerebelo atua de maneira involuntária (motricidade) e inconsciente 

(sensibilidade) onde cada hemisfério cerebelar atua no neurônio motor inferior ipsi 

lateral. 

O cerebelo apresenta um aspecto de arvore composto por divisões, 

apresentando a substancia cinzenta em três camadas: molecular, de Purkinje e 

granular, seguido de substancia branca (Figs. 106 e 107). 

A camada de Purkinje é constituída por uma série de neurônios gigantes, os 

neurônios de Purkinje composto pelo corpo celular e seus prolongamentos (Figs. 108 

e 109). Está localizado acima do quarto ventrículo contendo o plexo coroide, está 

localizado ventralmente ao cerebelo. O cerebelo apresenta uma estratigrafia da região 

central para a região periférica da seguinte forma: substancia branca, camada 

granular, camada de Purkinje e camada molecular (Figs. 110 e 111). 

 

 

 



148 

Figura 101 – Fotografia de encéfalo bovino. Corte longitudinal. Vista dorsal. Fímbria 

(círculo branco); septo pelúcido (círculo preto); ventrículo lateral (círculo amarelo); 

hipocampo (círculo roxo); glândula pineal (círculo vermelho); colículo rostral (círculo 

rosa); colículo caudal (círculo verde); corpo geniculado medial (triângulo verde); corpo 

geniculado lateral (triângulo branco); pedúnculo cerebelar rostral (triângulo vermelho); 

pedúnculo cerebelar médio (triângulo preto); pedúnculo cerebelar caudal (triângulo 

azul); bulbo (triângulo rosa); fossa romboide (triângulo amarelo). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 102 – Fotografia de tronco encefálico e cerebelo bovino. Corte sagital mediano. 

Divisão morfológica do cerebelo. Lobo anterior (área amarelo); lobo posterior (área 

vermelha); lobo flóculo nodular (área verde). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 103 – Fotografia de cabeça e pescoço bovino, vista dorsal. Hemisfério cerebral 

esquerdo (círculo verde); hemisfério cerebral direito (círculo rosa); vermis do cerebelo 

(círculo vermelho); hemisfério cerebelar esquerdo (círculo amarelo); hemisfério 

cerebelar direito (círculo azul); raiz sensitiva do 1º nervo espinhal (círculo roxo).  

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 104 – Fotografia de encéfalo bovino com ênfase nas divisões do cerebelo. 

Língula (área marrom); lóbulo central (área azul); cúlmen (área rosa); declive (área 

verde); folha do verme (área vermelha); túber (área amarela); pirâmide (área roxa); 

úvula (área cinza); nódulo (área azul escura).  

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 105 – Fotografia de tronco encefálico e cerebelo bovino. Corte sagital mediano. 

Divisão funcional do cerebelo. Paleocerebelo (área amarela); neocerebelo (área azul); 

arquicerebelo (área vermelha). 

.  

Fonte: Félix, 2020. 

 

Figura 106 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal; CG (camada 

granulosa); CM (camada molecular); CCP (camada de células de Purkinje); SB 

(substância branca). A (lóbulo cerebelar). Aumento: 40x.  

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 107 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. CM (camada 

granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CG (camada granulosa); SB 

(substância branca). Aumento: 40x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 108 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

SB (substância branca); CG (camada granulosa); CP (células de Purkinje); CM 

(camada molecular); IV (quarto ventrículo); PC (plexo coroide). Aumento: 40x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 109 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

CG (camada granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CM (camada 

molecular). Aumento: 100x.  

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

Figura 110 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

CG (camada granulosa); CCP (camada de células de Purkinje); CM (camada 

molecular). Aumento: 100x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 111 – Fotomicrografia de lâmina mesoscópica de cerebelo. Corte transversal. 

SB (substância branca); CG (camada granulosa); CP (células de Purkinje); CM 

(camada molecular); IV (quarto ventrículo); PC (plexo coroide). Aumento: 40x. 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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4.1.6 Sistema nervoso autônomo  

 

Figura 112 – Fotografia do printscreen do módulo 6, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

O sistema nervoso autônomo, representa a parte do sistema nervoso que atua 

em musculatura estriada cardíaca, musculatura lisa e tecido glandular, 

compreendendo a porção eferente da divisão visceral do sistema nervoso. 

O sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso simpático e 

parassimpático. Ambos se originando do sistema nervoso central, tendo no seu trajeto 

a presença de um gânglio, o qual, estabelece uma composição de fibras pré-

ganglionares e pós-ganglionares. Assim, age de maneira reflexa, involuntária de forma 

a garantir a homeostase do organismo. 

 

4.1.6.1 Principais diferenças entre o sistema nervoso autônomo simpático e 

parassimpáticos  

 

O sistema nervoso simpático possui origem toracolombar, apresenta seu 

gânglio localizado próximo do sistema nervoso central (longe da víscera), o que 

confere fibra pré-ganglionar curta e fibra pós-ganglionar longo, tendo como principais 

mediadores químicos a adrenalina (epinefrina) e noradrenalina (norepinefrina). Já o 
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sistema nervoso parassimpático possui origem no crânio sacral, apresenta seu 

gânglio próximo da víscera (longe do sistema nervoso central), o que confere fibra pré-

ganglionar longa e fibra pós-ganglionar curta, tendo como principal mediador químico 

a acetilcolina. Entretanto, tanto as fibras pré-ganglionares simpáticas e 

parassimpáticas são colinérgicas, enquanto que, as fibras pós-ganglionares 

parassimpático são colinérgicas e as simpáticas são adrenérgicas (Tabela 1). 

O sistema nervoso autônomo, como todo, apresenta o hipotálamo, sendo o 

principal centro comandante das funções viscerais, no qual o sistema nervoso 

parassimpático é controlado pelos núcleos da porção anterior do hipotálamo, 

enquanto o sistema nervoso simpático é controlado pelos núcleos da porção posterior 

do hipotálamo. 

Assim, os estímulos provenientes dos núcleos anteriores do hipotálamo 

resultam entre outras funções em aumento da motilidade gastrointestinal, diminuição 

do ritmo cardíaco e da pressão arterial, contração da bexiga urinaria, constrição dos 

brônquios e diminuição do diâmetro da pupila (miose). 

Já os estímulos provenientes dos núcleos posteriores do hipotálamo 

determinam diminuição da motilidade gastrointestinal, aumento do ritmo cardíaco e da 

pressão arterial, relaxamento da bexiga urinaria, relaxamentos dos brônquios e 

aumento do diâmetro da pupila (midríase) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Correlação entre S.N. Parassimpático e S.N. Simpático 

 

 S.N. Parassimpático S.N Simpático 

Origem Crânio sacral Toracolombar 

Localização do gânglio Próximo da víscera longe 

do S.N.C 

Próximo do S.N.C longe 

da víscera 

Fibra pré-ganglionar Longa e colinérgica Curta e colinérgica 

Fibra pós-ganglionar Curta e colinérgica Longa e Adrenérgica 

Principais medidas 
químicas  

Acetilcolina Adrenalina (epinefrina) e 
Noradrenalina 
(norepinefrina) 

Núcleos do hipotálamo Núcleos da porção 
anterior 

Porção posterior 

Motilidade gastrointestinal Aumento Diminuição 
Ritmo Cardíaco  Diminuição Aumento 
Pressão arterial Diminuição Aumento 
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Bexiga urinária Contração Relaxamento 
Brônquios  Contração Relaxamento 
Diâmetro da Pupila Diminuição (miose) Aumento (midríase) 

Fonte: Felix, 2020. 

 

 O sistema nervoso parassimpático tem sua origem craniosacral, devido à 

localização do neurônio pré-ganglionar que integram os núcleos dos nervos cranianos: 

nervo oculomotor, nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago, e os seguimentos 

sacrais da clina lateral da substancia cinzenta da medula espinhal. Contudo o nervo 

vago é o mais importante componente do sistema nervoso parassimpático atuando 

nas vísceras cervicais, torácicas e abdominais.  

 O sistema nervoso simpático tem sua origem toraco lombar, devido os 

neurônios pré-ganglionares estarem localizados na coluna lateral da substancia 

cinzenta da medula espinhal nos segmentos da C-8 a L-4. Os neurônios pós-

ganglionares simpáticos estão localizados na região para vertebral constituindo uma 

cadeia de gânglios denominado tronco simpático que se estende no sentido crânio 

caudal pós todo o segmento toraco lombar, sendo que o primeiro gânglio cérvico 

torácico, formado pela fusão da radícula parte caudal do 8º nervo cervical e o 1º nervo 

torácico. Fazendo parte dos gânglios simpáticos, que conduzem estímulos para região 

cervical e da cabeça existem o gânglio cervical médio localizado na alça subclávia do 

qual parte do feixe nervoso em conjunto com o nervo vago, constituindo o tronco vago 

simpático é o gânglio cervical cranial, que atuam das vísceras da região cervical 

cranial e da cabeça.  

 O tronco simpático depois do diafragma continua com o nervo esplênico maior, 

que se origina de diversos gânglios torácicos, pela separação do tronco simpático 

sendo visível ao redor do gânglio do 6º nervo torácico. Ele deixa o tronco entre a última 

vertebra torácica e a primeira vertebra lombar, termina o plexo adrenal e nos gânglios 

do plexo celíaco e mesentérico cranial. 
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Figura 113 – Fotografia de tórax bovino. Vista lateral esquerda. Tronco simpático 

(círculo vermelho); gânglio cérvico-torácico (círculo branco); nervo vago (círculo roxo); 

ramo dorsal do nervo vago (círculo amarelo); ramo ventral do nervo vago (círculo azul); 

nervo frênico (círculo verde); gânglio cervical médio (círculo cinza); tronco 

vagossimpático (círculo preto); nervo cardíaco torácico (círculo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 114 – Fotografia cavidade pélvica bovina. Nervo íleo hipogástrico (círculo 

vermelho); nervo genito-femoral (círculo preto); tronco cranial (círculo azul); tronco 

caudal (círculo roxo); nervo espermático (círculo verde); nervo vesical (círculo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 115 – Fotografia de cavidade abdominal bovina. Nervo esplênico maior (círculo 

verde); gânglio celíaco e mesentérico (círculo vermelho); plexo intermensentérico 

(círculo amarelo); tronco vagal dorsal (triangulo amarelo); tronco vagal ventral (círculo 

laranja); nervo vago dorsal (triângulo branco); nervo vago ventral (triângulo verde); 

tronco ruminal dorsal (círculo roxo); tronco ruminal ventral (círculo azul); ramo do 

tronco vagal ventral para o retículo e omaso (círculo branco); ramo reticular cranial 

(círculo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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4.1.7 Vias nervosas 

 

Figura 116 – Fotografia do printscreen do módulo 7, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

As vias nervosas são constituídas por feixes de axônios localizados no sistema 

nervoso central (tratos e fascículos), e no sistema nervoso periféricos (nervos), que 

nada mais são que feixes de axônios de neurônios, cujos corpos celulares estão 

localizados nos gânglios sensitivos ou em regiões do cérebro, cerebelo, tronco 

encefálico e medula espinhal. Assim o cérebro e o cerebelo compõem o sistema 

nervoso supra segmentar e o tronco encefálico e a medula espinhal o sistema nervoso 

segmentar.  

 O conjunto de fibras nervosas vão constituir as vias nervosas, divididas em 

somáticas (atua na musculatura estriada esquelética) podendo ser sensitiva (aferente) 

ou motoras (eferentes), e viscerais (atua na musculatura estriada cardíaca, 

musculatura lisa e tecido glandular), podendo ser sensitivas (aferentes) e motora 

(eferente).  

 As vias nervosas são classificadas da seguinte forma: 

 Vias sensitivas somáticas gerais  

 Vias sensitivas somática especiais  
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 Via motora somática 

 Vias sensitivas viscerais gerais 

 Vias sensitivas viscerais especiais  

 Vias motoras viscerais gerais 

 Vias motoras viscerais especiais  

 

FIBRAS SENSITIVAS SOMÁTICAS GERAIS: 

  

 Conduzem impulsos nervosos do sistema nervoso periférico para o sistema 

nervoso central, com seus receptores localizados na musculatura estriada esquelética 

e estruturas adjacentes, sendo caracterizada como exteroceptores e proprioceptores. 

O corpo celular do neurônio localizado no gânglio da raiz dorsal dos nervos espinhas 

ou na raiz sensitiva do nervo trigêmeo (V par de nervos cranianos). (Fig.117) 

 

FIBRAS SENSITIVAS SOMÁTICAS ESPECIAIS: 

 

 As fibras sensitivas somáticas especiais, estão presentes apenas na cabeça, 

fazendo parte da composição de alguns dos nervos cranianos, ligados a estímulos 

visuais, auditivos e do equilíbrio, partindo de receptores especiais, caracterizados 

como proprioceptores especiais dos quais partem estímulos proprioceptivos 

relacionados ao equilíbrio, conduzem pelas fibras da parte vestibular do nervo 

vestíbulo coclear, ou exteroceptores especais que iniciam estímulos auditivos 

conduzidos pelas fibras da parte coclear do nervo vestíbulo coclear e estímulos visuais 

conduzidos pelas fibras do nervo óptico. (Fig. 117). 
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Fig. 117 - Fotografia de encéfalo bovino, vista ventral. Nervo óptico (círculo amarelo); 

raiz sensitiva do nervo trigêmeo (círculo roxo). 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

VIA MOTORA SOMÁTICA  

 Via motora somática, atua na musculatura estriada esquelética podendo ser 

dividida em via motora somática extrapiramidal e piramidal. 

 

 VIA MOTORA SOMÁTICA EXTRAPIRAMIDAL  

 O sistema extrapiramidal contra movimentos automáticos menos precisos.  

 O neurônio motor superior (NMS), possui o seu corpo celular localizado em 

núcleo da base do encéfalo, tais como núcleo caudado, núcleo lentiforme (globo pálido 

e Putamen), os quais recebem conexões do corte cerebral.  
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 Fazendo parte do sistema extrapiramidal temos a formação reticular localizada 

da porção caudal do diencéfalo até os primeiros segmentos cervicais da medula 

espinhal.  

 

VIA MOTORA SOMÁTICA PIRAMIDAL  

 O corpo celular do neurônio motor superior encontra-se na área motora do 

córtex cerebral que conecta com o neurônio motor inferior, localizado na coluna ventral 

da substancia cinzenta da medula. 

 Via motora somática piramidal relacionada aos nervos cranianos: O corpo 

celular do neurônio motor superior encontra-se na área motora do córtex cerebral, 

seguindo para o tronco encefálico, onde seu axônio conecta com o neurônio motor 

inferior dos núcleos motores somáticos dos nervos cranianos.  

 

VIA SENSITIVA VISCERAL GERAL: 

 A via sensitiva visceral geral, se inicia em visceroceptores gerais localizados 

nas vísceras, os quais deflagram estímulos relacionados a dor e distensão visceral se 

relacionando à raiz sensitiva dos nervos espinhais e em alguns dos nervos cranianos: 

nervo facial (VII par), nervo glossofaríngeo (IX par), nervo vago (X par).  

 

VIA SENSITIVA VISCERAL ESPECIAL: 

 A via sensitiva visceral especial está diretamente ligada ao olfato e a gustação, 

contendo receptores olfativos relacionada ao nervo olfato (I par) e gustativos 

relacionado com o nervo facial (VII par) e glossofaríngeo (IX par), portanto está via se 

encontra apenas na cabeça.  

 

VIA MOTORA VISCERAL ESPECIAL  

 A via motora visceral especial é responsável pela inervação da musculatura 

estriada branquiomerica, derivados dos arcos branquiais, caracterizadas como 

viscerais, como por exemplo os músculos da mastigação, inervados pelo nervo 

trigêmeo (V par), os músculos orbiculares inervados pelo nervo facial (VII par) e os 

músculos da faringe e laringe, inervados pelos nervos glossofaríngeo (IX par) e vago 

(X par).  
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VIA MOTORA VISCERAL GERAL 

 A via motora visceral geral, atua na musculatura estriada cardíaca, musculatura 

lisa e tecido glandular, constituindo o sistema nervoso simpático e sistema nervoso 

parassimpático descrito no módulo 4.1.7. 

 

VIAS ASCENTES SOMÁTICA:  

 A medula espinhal, desempenha um papel fundamental do controle nervoso da 

musculatura axial e apendicular. Os nervos espinhais são mistos, apresentando uma 

raiz sensitiva dorsal, na qual se localiza o gânglio sensitivo, composto por neurônios 

sensitivos do tipo pseudounipolar que se conecta através da raiz dorsal com a coluna 

dorsal da substancia cinzenta da medula espinhal, contudo neurônios de associação 

que apresentam ramos curtos que se conectam aos neurônios motores inferiores da 

coluna ventral da substancia cinzenta caracterizando o arco reflexo. Porem os 

neurônios de associação de ramos longos seguem para níveis encefálicos pelos 

fascículos grácil e cuneiforme localizadas no funículo dorsal da substancia branca da 

medula espinhal (Fig. 118), constituindo desta forma as vias ascendentes. Os 

receptores localizados na porção caudal do tronco, membros pélvicos e região caudal, 

transformam os estímulos em impulsos nervosos que seguem pela via ascendente 

através do fascículo grácil localizado na porção medial do folículo dorsal da substancia 

branca da medula (Fig. 119). Por outro lado, os receptores localizados na porção 

cranial do tronco, membros torácicos e região cervical, transformam os estímulos em 

impulsos nervosos que seguem pela via ascendente através do fascículo cuneiforme 

localizado na porção lateral do funículo dorsal da substancia branca da medula 

espinhal (Fig. 119).  
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Figura 118 – Fotomicrografia de lâmina da medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Sulco mediano dorsal (círculo vermelho); sulco lateral ventral (círculo laranja); coluna 

ventral da medula espinhal (círculo azul); coluna dorsal da medula espinhal (círculo 

amarelo); fissura mediana ventral (círculo preto); fascículo grácil (círculo verde); 

fascículo cuneiforme (círculo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 119 – Fotografia de topografia das vias ascendentes somáticas. Área corada 

em rosa representa os locais onde estão situados os receptores, que transforma 

estímulos em impulsos nervosos que seguem pela via ascendente por intermédio do 

fascículo cuneiforme; Área corada em verde representa o local onde estão situados 

os receptores, que transforma estímulos em impulsos nervosos que seguem pela via 

ascendente por intermédio do fascículo grácil. 

 

Fonte: Félix, 2020.  

 

VIAS DESCENTES SOMÁTICAS: 

  Os estímulos motores (eferentes) que vão do encéfalo para a medula espinhal 

constituem via descente a qual conecta o neurônio motor superior do neurônio motor 
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inferior localizado na coluna ventral da substancia cinzenta da medula espinhal. Os 

neurônios motores inferiores localizados na altura das intumescência cervical e 

intumescência lombar, referente ao plexo braquial e lombo sacral respectivamente 

apresenta o corpo celular do neurônio motor inferior distribuído topograficamente ao 

local de atuação na musculatura da seguinte forma: 

 Os neurônios localizados na porção medial da coluna ventral da substancia 

cinzenta destinam a musculatura axial.  

 Os neurônios localizados na porção intermediaria da coluna ventral da 

substancia cinzenta da medula destinam a musculatura proximal na altura do plexo 

braquial para o membro torácico e na altura do plexo lombo sacral para o membro 

pélvico  

 Os neurônios localizados na porção lateral da coluna ventral da substancia 

cinzenta da medula destinam a musculatura distal na altura do plexo braquial para o 

membro torácico e na altura do plexo lombo sacral para o membro pélvico. (Fig. 120) 
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Figura 120 – Fotografia da topografia da inervação dos membros torácicos e pélvicos 

e localização dos neurônios motores inferiores na coluna ventral da medula espinhal. 

Porção medial da coluna ventral (área vermelha); porção intermediária da coluna 

ventral da medula espinhal (área azul); porção lateral da coluna ventral da medula 

espinhal (área verde). 

 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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4.1.8 Atlas de secções do encéfalo  

 

Figura 121 – Fotografia do printscreen do módulo 8, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

As estruturas encefálicas podem ser visualizadas em diferentes níveis e cortes, 

variando a identificação das estruturas em níveis milimétrico, bem como a 

manifestação das lesões encefálicas, as quais na maioria das vezes são 

diagnosticadas apenas de forma, mesoscópica ou microscópica, se fazendo 

necessário o conhecimento anatômico do encéfalo e da medula espinhal através de 

cortes seriados observados nas laminas a seguir, apresentados em formas de atlas 

dos seguintes cortes: 
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4.1.8.1 Cortes seriados de cérebro bovino 

 

Figura 122 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo lateral (círculo azul). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 
 
 
Figura 123 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Foto em efeito negativo. Centro branco medular (círculo 

amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo 

lateral (círculo azul). 

 
Fonte: Félix, 2020 
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Figura 124 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo lateral (círculo azul); fissura 

longitudinal (círculo laranja). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 

 

 

Figura 125 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte na 

altura de trato olfatório. Foto em efeito negativo. Centro branco medular (círculo 

amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); ventrículo 

lateral (círculo azul); fissura longitudinal (círculo laranja). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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Figura 126 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte 

altura do trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); fissura longitudinal (círculo laranja); 

ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo 

rosa); núcleo lentiforme (círculo roxo); fórnix (triângulo vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 127 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Corte 

altura do trato olfatório. Centro branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral 

(círculo vermelho); coroa radiata (círculo verde); fissura longitudinal (círculo laranja); 

ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo 

rosa); núcleo lentiforme (círculo roxo); fórnix (triângulo vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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Figura 128 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); fissura longitudinal (círculo laranja); ventrículo lateral (círculo azul); 

corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo rosa); fórnix (triângulo 

vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 129 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); fissura longitudinal (círculo laranja); ventrículo 

lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); núcleo caudato (círculo rosa); 

fórnix (triângulo vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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Figura 130 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); 

septo pelúcido (triângulo rosa); cápsula interna (triângulo vermelho); cápsula externa 

(triângulo amarelo); cápsula extrema (triângulo roxo); globo pálido (triangulo verde); 

putamen (triângulo laranja). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 131 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso 

(círculo marrom); septo pelúcido (triângulo rosa); cápsula interna (triângulo vermelho); 

cápsula externa (triângulo amarelo); cápsula extrema (triângulo roxo); globo pálido 

(triangulo verde); putamen (triângulo laranja). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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Figura 132 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Centro branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); 

córtex cerebral (círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso 

(círculo marrom); septo pelúcido (triângulo rosa); coluna do fórnix (triângulo azul); 

núcleo caudato (círculo laranja); núcleo lentiforme (círculo roxo); claustrum (triângulo 

verde); cápsula interna (triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo amarelo); 

cápsula extrema (triângulo roxo). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 

Figura 133 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); coroa radiata (círculo verde); córtex cerebral 

(círculo vermelho); ventrículo lateral (círculo azul); corpo caloso (círculo marrom); 

septo pelúcido (triângulo rosa); coluna do fórnix (triângulo azul); núcleo caudato 

(círculo laranja); núcleo lentiforme (círculo roxo); claustrum (triângulo verde); cápsula 

interna (triângulo vermelho); cápsula externa (triângulo amarelo); cápsula extrema 

(triângulo roxo). 

 

Fonte: Félix, 2020 
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Figura 134 – Fotomicrografia de lâmina encéfalo bovino. Corte transversal. Centro 

branco medular (círculo amarelo); córtex cerebral (círculo vermelho); corpo caloso 

(círculo marrom); núcleo caudato (círculo roxo); ventrículo lateral (círculo azul); 

hipocampo (círculo verde); tálamo (círculo rosa); septo pelúcido (triângulo rosa); 

fímbria (triângulo azul); hipófise (triângulo verde); trato óptico (triângulo vermelho). 

 

Fonte: Félix, 2020 
 
4.1.8.2 Cortes seriados de cerebelo bovino 
 
Figura 135 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo amarelo); hemisfério (círculo vermelho); colículo caudal (círculo branco); 

parafloculo (triângulo amarelo); pedúnculo cerebelar rostral (círculo verde); pedúnculo 

cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo azul); formação reticular 

(círculo rosa). 

 
Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 136 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Vermis (círculo amarelo); hemisfério (círculo vermelho); colículo 

caudal (círculo branco); parafloculo (triângulo amarelo); pedúnculo cerebelar rostral 

(círculo verde); pedúnculo cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo 

azul), formação reticular (círculo rosa). 

 

 
Fonte: Félix, 2020.  
 
Figura 137 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo vermelho); hemisfério (círculo amarelo); parafloculo (triângulo amarelo); 

colículo caudal (círculo azul); formação reticular (círculo rosa); pedúnculo cerebelar 

rostral (círculo branco); pedúnculo cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo 

(triângulo azul). 

 

Fonte: Félix, 2020. 



178 

Figura 138 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Vermis (círculo vermelho); hemisfério (círculo amarelo); 

parafloculo (triângulo amarelo); colículo caudal (círculo azul); formação reticular 

(círculo rosa); pedúnculo cerebelar médio (círculo roxo); nervo trigêmeo (triângulo 

azul). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 139 – Fotomicrografia de lâmina cerebelo bovino. Corte transversal. Vermis 

(círculo amarelo); hemisfério (triângulo vermelho); parafloculo (triangulo azul); 

pedúnculo cerebelar rostral (círculo roxo); formação reticular (círculo rosa); pedúnculo 

cerebelar médio (triângulo verde). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 140 – Fotomicrografia de lâmina cerebelo bovino. Corte transversal. Foto em 

efeito negativo. Vermis (círculo amarelo); hemisfério (triângulo vermelho); parafloculo 

(triangulo azul); pedúnculo cerebelar rostral (círculo roxo); formação reticular (círculo 

rosa); pedúnculo cerebelar médio (triângulo verde). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 141 – Fotomicrografia de lamina de cerebelo bovino. Corte transversal. Obex 

(círculo amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); formação 

reticular (círculo rosa). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 142 – Fotomicrografia de lamina de cerebelo bovino. Corte transversal. Foto 

em efeito negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo 

(círculo verde); formação reticular (círculo rosa). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 143 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); formação reticular 

(círculo rosa); raiz do VIII (círculo vermelho). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 144 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); 

formação reticular (círculo rosa); raiz do VIII (círculo vermelho). 

 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 145 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo verde); fascículo longitudinal medial (círculo rosa); trato 

espinal do nervo trigêmeo (círculo branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 146 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo verde); fascículo longitudinal 

medial (círculo rosa); trato espinal do nervo trigêmeo (círculo branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 147 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Obex (círculo 

amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); formação reticular 

(círculo rosa); plexo coroide (círculo vermelho); quarto ventrículo (círculo roxo). 

 
Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 148 – Fotomicrografia de lâmina de cerebelo. Corte transversal. Foto em efeito 

negativo. Obex (círculo amarelo); hemisfério (círculo azul); parafloculo (círculo verde); 

formação reticular (círculo rosa); plexo coroide (círculo vermelho); quarto ventrículo 

(círculo roxo). 

 
Fonte: Félix, 2020.  
 
4.1.8.3 Cortes seriados de medula espinhal bovina 
 
Figura 149 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 
Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 150 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 

vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); 

funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 151 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo. Funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 152 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 

vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo. 

Funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
 
Figura 153 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo vermelho); sulco 

longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral (círculo azul 

claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); funículo dorsal 

(círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 154 – Fotomicrografia de lâmina de medula espinhal cervical. Corte transversal. 

Foto em efeito negativo. Fascículo grácil (círculo laranja); fascículo cuneiforme (círculo 

vermelho); sulco longitudinal dorsal (círculo azul marinho); fissura longitudinal ventral 

(círculo azul claro); coluna ventral (círculo amarelo); coluna dorsal (círculo roxo); 

funículo dorsal (círculo verde); funículo lateral (círculo rosa); funículo ventral (círculo 

branco). 

 
Fonte: Félix, 2020. 
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4.1.9 Correlações anatomoclínicas 

 
Figura 155 – Fotografia do printscreen do módulo 9, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 

 

Para se realizar o exame macroscópico do encéfalo para diagnóstico de 

possíveis patologias, a colheita é feita à fresco, isto, sem utilizar previamente nenhum 

fixador, a qual necessita de muito cuidado e atenção para não comprometer sua 

morfologia, uma vez que sua consistência se apresenta muito frágil. Assim a primeira 

etapa consiste na remoção da porção dorsal dos ossos do crânio, porção caudal do 

osso frontal, porção medial dos ossos temporal e os ossos parietal e occipital, que 

compõe o revestimento dorsal da cavidade craniana, seguindo da remoção da dura-

máter para observação do encéfalo “in situ” (Fig. 156). Após observação se faz a 

remoção total do encéfalo da cavidade craniana, observando sua morfologia externa. 

A seguir se realiza cortes do encéfalo para verificação de lesões regionalizadas. 

(Figs.157 e 158).  
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Figura 156 – Fotografia da remoção do encéfalo a fresco da cavidade craniana. 

 

Fonte: Hataka, 2019.  

 

 

 

 

 



189 

Figura 157 – Fotografia do corte transversal do encéfalo, em destaque 

telencéfalo, ventrículos laterais, hipocampo e tálamo 

 

Fonte: Hataka, 2019 

 

Figura 158 – Fotografia do corte sagital mediano do cerebelo 

 

Fonte: Hataka, 2019 
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4.1.9.1 Raiva  

 

A raiva é causada por um vírus RNA, que na espécie bovina causa encefalite e 

meningoencefalite. Esta patologia causa perda econômicas significativas na 

bovinocultura pois a raiva é mortal. Após o período de incubação, o vírus migra por 

via axonal retrograda atingindo o sistema nervoso central; clinicamente os animais 

podem apresentar duas formas distintas de raiva: a furiosa e a paralítica, sendo esta 

última, mais comum no Brasil. A raiva paralitica se inicia com incoordenação dos 

membros pélvicos, que evolui com paresia e paralisia ascendentes.  

O diagnóstico da doença é obtido a partir do exame do tecido nervoso formado 

por amostras de córtex, hipocampo e cerebelo colhidos e encaminhados congelados 

até um laboratório de referência para a realização das provas de pesquisa do 

corpúsculo de Negri  

Os achados macroscópicos de um animal positivo para raiva são inespecíficos, 

pode haver uma hiperemia dos vasos sanguíneos das meninges, que também pode 

ser observada em outras tipos de encefalites, sendo quase sempre necessária a 

realização de provas complementares para o diagnóstico, além do exame 

histopatológico 

Microscopicamente observa-se encefalomielite não supurativa caracterizada 

por infiltrado inflamatório mononuclear (linfócitos), que se localizam no espaço de 

Virchow-Robin ao redor dos vasos sanguíneos denominados manguitos 

perivasculares. Há também o aumento do número de células da neuroglia referida 

como gliose, que pode ser localizada (focal) ou disseminada (difusa). Corpúsculos de 

Negri podem ser observados no corpo celular dos neurônios (Fig. 161). 
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Figura 159 – Fotografia de encéfalo bovino. Local da secção transversal para colheita 

de amostra de SNC para diagnóstico da raiva (destaque verde). 

 

Fonte: Hataka, 2019.  
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Figura 160 – Fotografia da secção transversal do encéfalo de bovino na porção caudal 

do telencéfalo. Notar o hipocampo (seta). 

  

Fonte: Hataka, 2019.  

 

 

Figura 161 – Fotomicrografia de encéfalo de um bovino positivo para raiva. Notar o 

manguito perivascular mononuclear (seta). Em destaque três corpúsculos de Negri no 

corpo celular de um neurônio. HE, objetiva de 40 e 100x. 

 

Fonte: Hataka, 2019.  



193 

4.1.9.2 Herpes vírus bovino tipo 5  

 

O HBV5 é uma patologia que acomete o sistema nervoso central do bovino 

apresentando lesões macroscópicas e microscópicas. Macroscopicamente HVB Tipo 

5 causa a meningoencefalite necrosante apresentando hemorragia e malácia na 

região lateral da junção dos lobos frontal, parietal e temporal do telencéfalo. (Figs. 163 

e 164). A colheita da amostra para diagnóstico por HVB tipo 5 é realizado através de 

secção transversal da região destacada (Fig. 162).  

 As alterações histológicas desenvolvidas pela meningoencefalite necrosante 

provocada pelo HVB tipo 5 se caracteriza por acúmulo perivascular de células 

mononucleares, áreas de malácia, células de “Gitter” evidentes e corpúsculos de 

inclusão intranucleares em astrócitos (Figs. 165, 166 e 167) 

 

Figura 162 – Fotografia do encéfalo bovino com HVB.  Vista dorsal. Local de secção 

transversal para colheita de amostra para diagnóstico de meningoencefalite 

necrosante por HVB tipo 5. Notar a área em destaque (faixa azul) que compreende a 

região do lobo frontal, parietal e temporal do telencéfalo. 

 

Fonte: Hataka, 2019.  
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Figura 163 – Fotografia do aspecto macroscópico da meningoencefalite necrosante 

causada pelo HVB tipo 5. Vista lateral. Hemisfério cerebral esquerdo. Notar a área em 

destaque (amarelo) de hemorragia e malácia na região do lobo frontal, parietal, e 

temporal do telencéfalo. 

 

Fonte: Hataka, 2019. 

 

Figura 164 – Fotografia do aspecto macroscópico da meningoencefalite necrosante 

causada pelo HVB tipo 5. Notar a área em destaque (pontilhado) de hemorragia e 

malácia na região temporal do telencéfalo. Close da região lesionada da imagem 

anterior.  

 

Fonte: Hataka, 2019.  
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Figura 165 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar o manguito perivascular (seta) e a área de hemorragia (área circulada). HE, 

objetiva de 10x. 

 

Fonte: Hataka, 2019. 

 

Figura 166 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar as células de Gitter (setas) e a hemorragia. HE, objetiva de 40x. 

 

Fonte: Hataka, 2019. 
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Figura 167 – Fotomicrografia da meningoencefalite necrosante causada pelo HVB 5. 

Notar os corpúsculos de inclusão intranucleares em astrócitos (setas) e a hemorragia. 

HE, objetiva de 40x. 

 

Fonte: Hataka, 2019. 

 

4.1.9.3 Dicefalia ou Diprosopia 

 
A dicefalia completa ou incompleta, diprosopia ou duplicação craniofacial pode 

se apresentar de várias formas, contudo, neste trabalho descrevemos um dicéfalo que 

apresenta duplicação completa de hemisférios cerebrais, compondo todo o telencéfalo 

e diencéfalo o que confere ainda a duplicação do córtex cerebral. O cerebelo se 

apresenta único, seguido de uma medula espinhal, com a emergência dos primeiros 

pares de nervos cervicais; na vista dorsal é possível ainda visualizar, separando os 

quatros hemisférios cerebrais, as fissuras longitudinais. A dura-máter acompanha a 

formação da duplicidade apresentando o tentório do cerebelo, e a abertura de dois 

seios da dura-máter. (Fig. 114) 

Em sua vista rostrocaudal, nota-se o desenvolvimento completo dos dois lobos 

frontais e, de forma sugestiva, os bulbos olfatórios o que resulta na observação do 

desenvolvimento completo da lâmina crivosa, septo nasal e conchas nasais, de ambos 

os cérebros. É possível a identificação do desenvolvimento completo de quatro olhos, 

sendo dois de cada encéfalo; os dois olhos laterais se apresentam um para cada 
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encéfalo, já os olhos mediais, estão localizados de forma parcialmente unidos na 

região mediana. (Fig. 168) 

 

A vista ventral pode ser descrita iniciando com a medula espinhal única num trajeto 

caudorostral até a altura do forame magno; a partir desde ponto inicia-se o 

mielencéfalo único apresentando bulbo, as pirâmides e a fissura mediana ventral. O 

metencéfalo pode ser visualizado com suas principais estruturas, ponte e cerebelo 

aumentados; próximo ao sulco bulbo pontíno se evidencia o VI par de nervo craniano 

(nervo abducente). Na porção lateral da ponte pode ser identificado o gânglio 

trigeminal seguido elas raízes do V par de nervo craniano (nervo trigêmeo). O 

mesencéfalo é composto por dois pedúnculos cerebrais fundidos na porção caudal e 

separados na porção rostral, emergindo quatro nervos oculomotores (III par de nervo 

craniano). O cérebro (telencéfalo e diencéfalo) aparece duplicado seguindo dois 

nervos oculomotores para cada cérebro. Na extremidade rostral lateral observa-se 

quatro olhos intercalados com bolbos olfatórios, lâmina crivosa do osso temporal e 

porção caudal na mucosa olfatória. O quiasma óptico se apresenta fundido e 

expandido, revestido de dura-máter, direcionando cada nervo óptico ara os 

respectivos olhos. (Fig. 169) 
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Figura 168 – Fotografia de espécime bovino dicéfalo. Vista rostrodorsal. Dura-máter 

encéfalo 1 (círculo azul); olho esquerdo do encéfalo 1 (círculo verde); olho direito do 

encéfalo 1 (círculo marrom); lâmina crivosa do encéfalo 1 (triângulo vermelho); região 

nasal 1 (círculo roxo); dura-máter encéfalo 2 (círculo vermelho); olho direito do 

encéfalo 2 (círculo azul escuro); olho esquerdo do encéfalo 2 (círculo rosa); região 

nasal 1 (círculo amarelo); lâmina crivosa do encéfalo 2 (triângulo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 169 – Fotografia encéfalos bovino. Dicefalia. Vista dorsal. Hemisfério cerebral 

esquerdo do encéfalo 1 (triângulo preto); hemisfério cerebral direito do encéfalo 1 

(triângulo verde); fissura longitudinal do encéfalo 1 (círculo azul); fissura que divide os 

dois encéfalo (círculo vermelho); hemisfério cerebral direito do encéfalo 2 (triângulo 

vermelho); hemisfério cerebral esquerdo do encéfalo 2 (triângulo rosa); fissura 

longitudinal do encéfalo 2 (círculo verde); seios da dura-máter (círculo amarelo); 

cerebelo (círculo branco); C1 (círculo roxo); C2 (círculo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 170 – Fotografia de encéfalos bovino. Dicefalia. Vista rostrocaudal. Fissura que 

divide os dois encéfalos (círculo vermelho); córtex cerebral do encéfalo 1 (triângulo 

azul); olho esquerdo do encéfalo 1 (círculo amarelo); olho direito do encéfalo 1 (círculo 

azul); córtex cerebral do encéfalo 2 (triângulo rosa); olho esquerdo encéfalo 2 (círculo 

rosa); olho direito do encéfalo 2 (círculo verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 171 – Fotografia encéfalos bovino. Dicefalia. Vista ventral. Encéfalo 1 (círculo 

vermelho); Lâmina crivosa encéfalo 1 (triângulo amarelo); encéfalo 2 (círculo 

amarelo); lâmina crivosa encéfalo 2 (triângulo azul); nervo trigêmeo (círculo verde); 

nervo abducente (círculo rosa); ponte (círculo branco); nervo óculmotor (triângulo 

preto); pedúnculo cerebral (triângulo roxo); gânglio trigeminal (círculo azul); sulco 

bulbo pontínuo (triângulo laranja); cerebelo (triângulo branco); fissura mediana ventral 

(círculo preto); medula espinhal (círculo roxo); C1 (triângulo vermelho); C2 (triângulo 

verde). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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4.1.10 Plastinação: encéfalo bovino 

 
Figura 172 – Fotografia do printscreen do módulo 10, da Plataforma Digital Interativa 

Multidisciplinar de Neuroanatomia da espécie Bovina, sob o domínio 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ 

 
Fonte: Félix, 2020 
 

O aproveitamento de material biológico vem sendo empregado pelo homem 

desde a antiguidade, através da utilização de substâncias e produtos para a sua 

conservação. Isto pode ser visto como exemplo as múmias do Egito, 

cronologicamente novas técnicas foram desenvolvidas e aprimoradas, contudo, a 

maioria das fixações e conservações das espécies requerem estruturas com locais 

(como tanques, cubas e etc.) as quais devem ser mantidas submersas para a 

manutenção dos espécimes desde a exposição até a utilização em pesquisas e 

principalmente na obtenção de conhecimento e aprendizagem na anatomia 

macroscópica. Dentre as técnicas mais modernas destacamos a plastinação, através 

do seu emprego além da conservação de espécime, pode ser vinculada a plasticidade 

da técnica e da arte muito empregada na construção de museus. Assim, em dois 

exemplos de bovinos foram empregadas duas técnicas de plastinação diferentes 

garantindo a conservação, a visualização, e identificação das estruturas anatômicas 

como segue: 

 

 

 



203 

TÉCNICA DE PLASTINAÇÃO PARA ENCÉFALO INTEIRO UTILIZANDO SILICONE 

S10. 

 

Figura 173 – Fotografia de encéfalo bovino plastinado, técnica de silicone S10, vista 

dorsal. Olhos (círculos azuis); sulco cruzado (círculo laranja); sulco coronal (círculo 

vermelho); fissura longitudinal (círculo amarelo); sulco marginal (círculo verde); giro 

marginal (círculo rosa); dura-máter (círculo roxo); nervos cervicais (triângulos 

amarelos); tentório cerebelar (triângulo rosa). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 174 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista ventral. 

Músculo reto ventral (círculo amarelo), músculo reto lateral (círculo azul); músculo reto 

medial (círculo verde); músculo obliquo dorsal (círculo vermelho); nervo trigêmeo 

(círculo rosa); cerebelo (círculo branco); dura-máter (círculo laranja); nervos cervicais 

(triângulos amarelos). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 175 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista lateral. 

Pupila (círculo verde); íris (círculo vermelho); córnea (círculo amarelo); limbo da 

córnea (círculo azul); esclera (círculo rosa); fissura silviana (triângulo amarelo); lobo 

frontal (triângulo preto); lobo parietal (triângulo azul); lobo temporal (triângulo laranja); 

lobo occiptal (triângulo verde); sulco rinal (triângulo vermelho); nervo trigêmeo 

(triângulo roxo). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 176 – Fotografia de encéfalo pastinado, técnica de silicone S10. Vista lateral. 

Córnea (círculo azul); limbo da córnea (círculo rosa); esclera (círculo laranja); músculo 

reto ventral (círculo roxo); músculo reto lateral (círculo verde); fissura silviana (círculo 

vermelho); sulco pré-silviano (triângulo vermelho); nervo trigêmeo (triângulo amarelo); 

tentório cerebelar (triângulo azul); dura-máter (triângulo verde); medula espinhal 

(círculo amarelo).  

 

Fonte: Félix, 2020. 
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TÉCNICA DE PLASTINAÇÃO PARA CORTES DE ENCÉFALO BOVINO 

UTILIZANDO POLIESTER P40. 

 

Figura 177 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Cápsula interna (círculo 

amarelo); substância cinzenta (círculo roxo); substância branca (círculo rosa); cápsula 

interna (círculo amarelo); bulbo olfatório (círculo verde); comissura intertalâmica 

(círculo azul); ventrículo lateral (círculo vermelho); cerebelo (círculo branco); bulbo 

(círculo preto); quarto ventrículo (triângulo azul). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 178 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Cápsula interna (círculo 

amarelo); substância cinzenta (círculo roxo); substância branca (círculo rosa); bulbo 

olfatório (círculo verde); comissura intertalâmica (círculo azul); ventrículo lateral 

(círculo vermelho); cerebelo (círculo branco); bulbo (círculo preto); hipocampo 

(triângulo preto); fímbria (triângulo amarelo); corpo caloso (triângulo azul); quarto 

ventrículo (triângulo branco).  

 

Fonte: Félix, 2020. 
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Figura 179 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Substância cinzenta 

(círculo roxo); substância branca (círculo rosa); bulbo olfatório (círculo verde); corpo 

caloso (triângulo azul); ventrículo lateral (círculo vermelho); hipocampo (triângulo 

preto); fimbria (triângulo amarelo); capsula interna (círculo amarelo); comissura 

intertalâmica (círculo azul); cerebelo (círculo branco); ponte (círculo preto); corpos 

quadrigêmeos (triângulo branco); pedúnculo cerebral (círculo verde neon). 

 

Fonte: Félix, 2020.  
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Figura 180 – Fotografia de corte sagital de encéfalo bovino. Corpo caloso (triângulo 

azul); giro supracaloso (triângulo branco); giro cingulado (triângulo laranja); ventrículo 

lateral (círculo vermelho); hipocampo (triângulo preto); fímbria (triângulo amarelo); 

trato óptico (triângulo verde); língula (círculo amarelo); lobo central (círculo verde); 

cúlmen (círculo roxo); declive (círculo cinza); folha do vermis (círculo rosa); pirâmide 

(círculo branco); úvula (círculo preto); nódulo (círculo azul); joelho do corpo caloso 

(triângulo vermelho); esplênio do corpo caloso (triângulo rosa); tálamo (triângulo verde 

neon). 

 

Fonte: Félix, 2020. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Existem atualmente algumas plataformas digitais e interativas para o ensino de 

anatomia veterinária, tais como: ADAV (Atlas Digital de Anatomia Animal1, “Atlas de 

Osteologia e Miologia”2, “A digital atlas of the dog brain”3, o “Carnivore Anatomy 

Courseware”4, “Dog Neuroanatomy Courseware”5, “Ungulate Anatomy Courseware”6, 

“The musculoskeletal system”7, “Guide To The Dissection Of The Horse”8, “Canine 

Radiographs”9, “Equine Distal Limb Anatomy And Imaging”10, “Horse Transverse 

Sections”11, “Horse Limb Anatomy”12, “Bovine Limb Anatomy” 13.  

Várias dessas plataformas citadas são baseadas em modelos digitais 

tridimensionais ou derivadas de exames de imagens. Ainda, a maioria delas é 

baseada na anatomia canina e algumas em equinos, sendo que apenas duas em 

bovinos. Destas últimas, uma foca em vídeos de dissecação de peças bovinas e outra 

à osteologia dos membros desta espécie. Nenhuma das plataformas citadas possui 

material voltado a neuroanatomia bovina, utilizando peças anatômicas reais ao invés 

de modelos digitais. Ainda, nenhuma destas (focadas em bovinos ou não) fazem 

correlações anatomo-clínicas e/ou possuem vídeo-aulas.  

Neste trabalho, foi possível produzir uma plataforma digital com um rico 

conteúdo didático referente a neuroanatomia bovina, desde peças macroscópicas e 

histológicas e seus fatiamentos, correlacionando suas estruturas a achados clínicos. 

A obtenção deste material didático não é algo novo ou inédito, porém a sua 

organização, correlação teórica, vídeo-aulas compiladas em uma plataforma 

multidisciplinar, a torna única e de grande valor. 

A Anatomia Veterinária, uma unidade curricular básica, que de básica tem 

apenas a característica de alicerce de construção do conhecimento da Medicina 

                                                 
1 http://www.adav.ufla.br - Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
2 https://www.anatomiaveterinaria-uab-ufra.com – Universidade Autônoma de Barcelona (Espanha) e Universidade 
Federal Rural da Amazônia 
3 https://cfn.upenn.edu/aguirre/wiki/public:data_plosone_2012_datta - Universidade da Pensilvânia (EUA) 
4 http://vanat.cvm.umn.edu/WebSitesCarn.html - Universidade de Minesota (EUA) 
5 http://vanat.cvm.umn.edu/WebSitesNeuro.html - Universidade de Minesota (EUA) 
6 http://vanat.cvm.umn.edu/ungDissect/ - Universidade de Minesota (EUA) 
7 https://secure.vet.cornell.edu/oed/sunymusc/ - Universidade de Cornell (EUA) 
8 https://secure.vet.cornell.edu/oed/Horsedissection/ - Universidade de Cornell (EUA) 
9 https://www.rvc.ac.uk/Review/canine_radiographs/ - Colégio Real de Veterinária (UK) 
10 https://www.rvc.ac.uk/static/review/equine-distal-limb/index.html - Colégio Real de Veterinária (UK) 
11 https://instruction.cvhs.okstate.edu/Anatomy/Horse/EquineOverviewInteractive.asp?Mode=Atlas – 
Universidade do Estado de Oklahoma (EUA) 
12 http://apps.cvm.iastate.edu/limbanatomy/horse.html - Universidade do Estado de IOWA (EUA) 
13 http://apps.cvm.iastate.edu/limbanatomy/bovine.html - Universidade do Estado de IOWA (EUA) 

http://www.adav.ufla.br/
https://www.anatomiaveterinaria-uab-ufra.com/
https://cfn.upenn.edu/aguirre/wiki/public:data_plosone_2012_datta
http://vanat.cvm.umn.edu/WebSitesCarn.html
http://vanat.cvm.umn.edu/WebSitesNeuro.html
http://vanat.cvm.umn.edu/ungDissect/
https://secure.vet.cornell.edu/oed/sunymusc/
https://secure.vet.cornell.edu/oed/Horsedissection/
https://www.rvc.ac.uk/Review/canine_radiographs/
https://www.rvc.ac.uk/static/review/equine-distal-limb/index.html
https://instruction.cvhs.okstate.edu/Anatomy/Horse/EquineOverviewInteractive.asp?Mode=Atlas
http://apps.cvm.iastate.edu/limbanatomy/horse.html
http://apps.cvm.iastate.edu/limbanatomy/bovine.html
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Veterinária; e não básica no sentido de profundidade de conhecimento. Entretanto é 

sabido que ao longo dos anos tal unidade curricular vem perdendo carga horária 

(DRAKE et al., 2009; CRAIG et al., 2010; CHO; HWANG, 2013; TOPPING, 2014; 

HALLIDAY et al., 2015). Com isto, há a diminuição da fixação de conhecimento pelo 

discente. Portanto o ensino misto (“Blended-learning”) vem cada vez ganhando mais 

espaço e sendo cada vez mais necessário para acompanhar as modificações nas 

metodologias de ensino atuais (BARRY et al., 2016). Porém sua utilização na medicina 

veterinária brasileira ainda é tímida, porém permite maior facilidade de fixação de 

conteúdo (JAFFAR, 2012; GREEN et al., 2018), por não se tratar apenas de um ensino 

assíncrono, mas sim complemento de conteúdo ao ensino síncrono (COYNE et al., 

2018). 

Este material aqui brevemente apresentado, mas sua integra depositada sob o 

domínio http://www.neuroanatomiabovina.com.br/ tem a capacidade de aprimorar o 

atual ensino da Anatomia Veterinária, principalmente no que se diz a respeito do 

conhecimento da Neuroanatomia Bovina, tão negligenciada. A utilização de cadáveres 

ou modelos anatômicos nas aulas práticas de Anatomia reduz cerca de ¾ o tempo 

dedicação e estudo da peça, quando comparado ao tempo dispendido ao ensino com 

uso de disseção (LEUNG et al., 2006). Entretanto, as legislações atuais do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONSEA) limita o uso de animais 

para ensino ou pesquisa. Ou seja, aquele tempo dispendido na dissecação de 

cadáveres é impedido duplamente, pela redução de carga horário e pelo CONCEA. 

Portanto, esta plataforma, utilizando imagens de peças anatômicas reais, em alta 

resolução, ao invés de modelos digitais, tem a capacidade de agregar conhecimento 

detalhado, por meio do ensino misto (“Blended Learning”), além de reduzir o uso de 

cadáveres no ensino da Anatomia Veterinária. Também vale ressaltar que as relação 

anatomo-clínicas, também contidas nessa plataforma, apresenta um conteúdo 

didático multidisciplinar, interligando diferentes unidades curriculares e momentos 

diferentes do discente durante o curso de sua graduação em Medicina Veterinária. 

A atual geração de graduandos tem a facilidade e a normalidade de obtenção 

de informação à palma da mão e após alguns cliques (DILULLO; MCGEE; KRIEBEL, 

2011). Portanto este compilado de materiais depositados na forma de uma plataforma 

digital interativa e multidisciplinar, tem muito a somar a esta geração de discentes, 

podendo atrair seu interesse e agregar conhecimento de forma mais efetiva, do que 

pelos livros, muitas vezes considerados por essa geração como monótonos. 

http://www.neuroanatomiabovina.com.br/
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Portanto, essa Plataforma Digital Interativa e Multidisciplinar tem a capacidade 

de deixar um grande legado e modernização do ensino atual da Anatomia Veterinária, 

driblando sua redução de carga horária e a falta de interesse e/ou dificuldade de 

fixação de conteúdo pelos discentes de Medicina Veterinária. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho tem muito a contribuir no ensino da anatomia, 

principalmente devido à carência de publicações de neuroanatomia da espécie 

bovina. 

Com a implantação das D.C.N, as disciplinas básicas, como anatomia, 

sofreram redução na carga horária. Em contrapartida, a oferta constante de novos 

cursos de medicina veterinária, caracterizou uma demanda significativa pelas I.E.S de 

conteúdo de qualidade, de fácil acesso ao acadêmico, tal qual, apresentado neste 

trabalho. 

A plataforma digital interativa multidisciplinar de neuroanatomia da espécie 

bovina, constitui uma importante ferramenta pedagógica de forma complementar no 

estudo da neuroanatomia. 
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Abstract: Plastination has become the gold standard for preservation of biological tissues. 

Plastination supports many disciplines: anatomy, art, biology, clinics and medicine. The Biodur’" P40 

technique produces 2-3mm translucent brain slices which display vivid sectional anatomy. These 

unique slices are excellent teaching aids especially when used with modem diagnostic images: 

Computed tomography, Magnetic resonance and Ultrasound. The P40 technique was developed as a 

less complex method for presentation of brain slices. 

Key words• plastination; polyester method; brain slices; polyester resin; P40; A4 
 
 

 

 

Introduction 
Polyester impregnated slices of brain tissue, cast in 

glass-flat chambers, have been used in teaching and 

research (Barnett, 1997, Henry and Weiglein,  1999, Sora 

et al., 1999; Weiglein and Feigl, 2001, Latorre et al., 

2002). In the late 1980’s, the Biodur'" P35 resin was 

developed for production of 4-8mm slices of  brains (von 

Hagens, 1990). Biodur'" P35 brain slices remain the gold 

standard for brain slice production even today. The P40 

resin was introduced in the mid 1990’s as a  less 

complicated process (von Hagens, 1994). The P40 

technique accommodates production of thinner slices. 

White/gray differentiation with P40 is less  exquisite than 

white and gray matter differentiation of brain slices 

produced by the P35 process. Polyester plastination 

utilizes the basic principals of the classic plastination 

techniques (von Hagens, 1979; 1986; von Hagens et al., 

1987). The central premise of plastination is removal of 

tissue fluid and its replacement with a curable polyester 

resin. Prepared dual manuscripts define the production of 

P40 brain slices as well as P40 body slices. 

Chemicals used in polyester-plastination include: 

• Acetone 

 
• Polyester resin 

The Biodur' products for polyester plastination are: 

• P40: Epoxy resin 

• A4: Activator 

Materials and methods 
The basic steps of plastination include specimen 

preparation, dehydration, impregnation and curing. 

Specimen preparation 

Note for production of Biodur'" P40 brain slices, the 

basic steps of specimen preparation, slicing and 

dehydration are similar to the Biodur'" P35 Technique. 

Please refer to specimen preparation section of “The P35 

Technique” for a more detailed description. 

A brain specimen is harvested and fixed for  six weeks 

using 10% formalin or a long term-fixed brain may be 

used (Riepertinger, 1988). A well-fixed firm brain is 

desirable for slicing on a meat slicer, as well as, to 

diminish biohazard risk associated with routine handling 

or slicing of biological tissue (Smith and Holladay, 

2001). Specimens that have been embalmed with 

chemicals other than formalin should be avoided. 

mailto:rhenry@utk.edu
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Well-fixed brains are divided and sliced on a deli/meat 
slicer with its thickness set for 2-3mm slices (Fig. 1). 
Specimen preparation equipment: 

• Deli/meat slicer 

• Grids 

• Grid/specimen basket 
Slicing: Determine the plane of section of the brain. 
Divide the brain into two portions. Place one piece in a 
cold water bath and the other on the meat slicer. Slices 
are prepared at a determined thickness (2-3mm) (Figs. 
2, 3). The slices are inspected, cleaned if necessary with 
running water and placed on an acetone resistant grid 
(metal or plastic). The slices on their grids are stacked 
and submerged in a water bath. It is beneficial to tie the 
stacked grids with their brain slices together in a bundle 
or place into a specimen basket for ease of transfer into 
the acetone bath or into the resin-impregnation bath. 
Flushing & Precooling: The bundle of slices is placed 
in cool running tap water for one or two days to rinse 
debris and formalin from the slices. After flushing, the 
bundle of slices remains in water and cooled to +4°C 
over night. 
Specimen dehydration 

Freeze substitution in -25°C acetone is the 
recommended procedure for dehydration of all 
plastinated specimens (von Hagens, 1986; Tiedemann 
and Ivic-Matijas, 1988; Brown et al., 2002). 
Dehydration using the classic ethanol method promotes 
excess shrinkage of most tissues and especially brain 
tissue. Never use alcohol to dehydrate brains for 
plastination. Freeze substitution produces negligible 
shrinkage. It is established that for all plastination 
techniques, acetone is the best dehydrating agent but 
also is a good intermediary solvent for impregnation. As 
well, acetone readily mixes with the resins used during 
plastination and has a high vapor pressure that aids its 
extraction from the brain slices. 
Dehydration equipment: 

• Acetonometer 

• Specimen/slice basket 
• Chemical resistant acetone reservoirs 
The bundle of grids and brain slices is raised from the 

water to allow the excess water to drip off. After 
draining, the slices are placed into the first cold acetone 
bath (-25°C). Only this first acetone bath may be less 
than 100% purity but >90%. Entering the acetone bath, 
the bundle of slices is tilted to allow trapped air bubbles 
to float to the surface. In two days, the slices are 
submerged in the second cold acetone bath of a similar 
volume but of 100% purity. Use caution, dehydrated 
brain slices are brittle and easy to break. Check the 
purity of bath #2 after two days. Acetone purity is 
checked using an acetonometer in an aliquot of well- 

mixed acetone. Acetonometers are temperature specific 
(Fig. 4). Most are calibrated at +l5°C, +20°C, or -10°C. 
The acetone temperature must match the temperature 
calibration of the acetonometer. This means that the 
acetone must be cooled or warmed to the calibrated 
temperature before measuring and recording purity. If 
the acetone concentration is more than 98%, 
dehydration is considered complete. A third acetone 
bath is used if more than 2% water remains. Degreasing 
of brain slices is not done because excess shrinkage of 
the slices would result. With the completion of 
dehydration, the bundle of slices is ready to be 
immersed into the impregnation/resin-mixture. 
Specimen impregnation 
Impregnation equipment: 

• Vacuum chamber with a transparent lid 

• Vacuum pump (Oil type pump is recommended, 
dry pump may be used) 

• Vacuum tubing and fine adjustment needle-valves 

• Vacuum gauge 

• Bennert mercury or digital manometer 

• Specimen basket 
Preparing the impregnation-mixture: The polyester 
impregnation bath can be P40 resin with no additives or 
a Combination of P40 resin plus 1-2% A4 (activator). 
**Resin must be kept in dark. 
Immersion of brain slices into P40 resin: The 
dehydrated brain slices are transferred into and 
submerged in a room temperature or +5°C impregnation 
bath of P40 resin. This resin must be kept darkened as 
UVA light serves as the catalyst for this polyester. This 
polyester impregnation bath can be of P40 resin alone 
or a Combination of P40 resin plus 1-2% A4 (activator). 
It is okay to commence impregnation at this time. 
However, consider letting the slices sit in the P40 resin 
overnight. This allows the slices, acetone and resin to 
equilibrate before commencing forced impregnation. It 
is necessary to keep the vacuum chamber covered from 
light. Impregnation may be carried out at room 
temperature or in the cold (+5°C). 
Forced Impregnation of brain slices: After submersion 
of the slices into the P40 resin, the vacuum pump is 
turned on and allowed to warm to working temperature 
for a few minutes. Once the pump has warmed, the 
slices in the impregnation-mixture are placed in the 
vacuum chamber at the desired temperature (room 
temperature or cold) and vacuum is applied. The 
vacuum chamber is kept dark. As the pressure is 
lowered, trapped air is evacuated first. Many small 
bubbles can be seen rising to the resin surface. The rate 
of evacuation (lowering of pressure) is regulated 
frequently to keep the pressure decreasing to reach the 
vapor pressure of the solvent which is temperature 
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dependent: Acetone 22cm/10in Hg or MeCl 43cm/ 17in 

Hg @ 25°C; Acetone 8cm/3in Hg or  MeCl  l8cm/4in Hg 

@ 5°C. After the air has been evacuated and when the 

vapor pressure of acetone is reached, the acetone (because 

of its high vapor pressure) vaporizes/boils out of the slices 

leaving a tissue void into which the polyester resin or 

resin-mix enters (Henry, 2005a; 2005b). As the solvent 

exits from the brain slices, a tissue void remains within 

the brain, into which the polyester resin enters. The 

vaporized solvent is pumped out through the pump 

exhaust. Pressure is continuously decreased, by 

incrementally closing the needle valves,  to 5cm Hg for 

room temperature and 2cm Hg for cold impregnation by 

the end of the first day  of impregnation. The vacuum 

pump remains working overnight. More resin is be added 

if necessary to keep the slices submerged. Concluding the 

30 hour period,  the next day pressure is incrementally 

decreased to 1cm Hg at room temperature or 1-2mm Hg 

in the cold room. When the low pressure level is reached 

and maintained for a few hours and bubble formation has 

slowed, impregnation is complete. Because the resin 

contains styrene, these lower limits of pressure, must  be 

observed to prevent the extraction of styrene (von Hagens 

et al., 1987). 

After impregnation is complete, the reservoir is 

returned to atmospheric pressure. The box containing the 

slices and the P40 impregnation bath maybe removed and 

kept in a dark environment. 

Caring or hardening the resin 

UVA light serves as the catalyst for this polyester resin. 

The impregnated slices are placed between two glass 

plates to obtain a smooth surface and a thicker more 

durable specimen. 

Curing equipment: 

• UVA lights 

• 2mm (1/l6in.) window glass 

• Silicone gasket and 5cm spacer 

• Large fold back clamps 

• Ball bearings and magnet 

• 1mm wire with small hooked tip 

• Biodur*" gasket seal (HS 80) 

• l8ga (1.2mm) hypodermic needle 

Preparing Glass/Casting Chambers for brain slices: There 

are two methodologies for constructing casting chambers:  

a. Building  the chamber around a slice and 

b. Building the chamber for later insertion of slice into the 

chamber. Insertion of the slice after construction of the 

glass chamber is recommended only for slices that do not 

have multiple parts. Each casting (flat) chamber is 

prepared from two same, appropriate sized pieces of 

window (2mm or l/16in) glass, silicone  gasket  and large 

fold-back  (folder) clamps. Gasket  length  is to  be 

similar to the length of the perimeter of the glass. Both 

top and bottom walls of the chamber each consist of one 

sheet of window (float) glass. To prepare to accept a 

slice, one glass plate is placed on an assembly stand 

(block of Styrofoam or box) and construction begins as 

follows: 

a. Building flat chamber around a brain slice. One 

slice on its grid is removed from the resin and excess resin 

is allowed to drain briefly before placing the brain slice 

onto the center of the glass which is setting on the 

assembly stand (Fig. 5). A silicone gasket (5mm for a 

3mm slice) is placed 2cm from the bottom edge of the 

glass (Fig. 6) and its length is divided 2/3 to 1/3 from the 

center point of the glass. This will allow enough length to 

pass across the top of the glass and close the top of the 

flat chamber at the top corner. Later the ends of the gasket 

will continue up the sides lying 2cm from the edge in 

preparation to seal the casting chamber. A 5cm spacer, 

made of gasket, is placed  near the top of the glass (Fig. 

6). The spacer will support the top edge of the top glass. 

The top glass plate is placed over the brain slice, spacer 

and gasket (Fig. 7). Fold-back clamps are placed along 

the perimeter of the bottom glass over laying the gasket. 

Care is taken to align the clamping edge of the clamp over 

the gasket which will assure the best seal possible. Both 

ends of the gasket are turned (90° angle) toward the top 

and positioned 2cm from the glass edge. Clamps are 

positioned directly over the gasket (Fig. 8). The spacer is 

removed and the top end of the flat chamber remains open 

with the excess gasket hanging from each side. The 

clamps secure and seal the glass plates with the gasket. 

Next, fold the bottom  clamp handles onto the glass and 

stand the flat/glass chamber, containing the slice, 

vertically with the open top directed upward (Fig. 6). The 

flat (casting) chamber containing the specimen is filled 

with the fresh well- mixed P40 resin or P40/A4 (100:1-2) 

resin/activator- mixture. A flat funnel is used to fill the 

chamber with P40 (Fig. 9). Air bubbles are pouTed into 

the chamber and must be allowed to rise to the resin 

surface. Some bubbles will attach to the surface of the 

slice and must be encouraged to rise. A small wooden 

wedge inserted in the opened top will spread the glass and 

aid bubble removal. A lmm wire may be used to  tease  or 

encourage a bubble to float to the resin surface. Tipping 

the chamber from side to side will encourage trapped 

bubbles to rise. Check both sides for bubbles. Use the 

wire to center the slice in the chamber. Close the top of 

the chamber with the remaining longer length of the 

gasket and fold back clamps (Fig. 10). Make sure the 

resin level totally fills the chamber. Remove any air 

bubbles lying against the top gasket. Air interferes with 

the curing of the P40 resin. At the top corner of the 
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chamber, seal the junction of the bent ends of the gasket 

with Biodur'" gasket seal (HS 80). 

b. Build chamber for later insertion of a brain slice. 

Position a glass on the assembly stand. An appropriate 

sized silicone gasket is placed 2cm from the  bottom edge 

and its length is divided 2/3 to 1/3 at the midpoint of the 

glass (Fig. 11). The longer end will be used to close the 

top after insertion of the slice and filling with resin. Later 

the ends of the gasket will continue up the sides lying 2cm 

from the edge in preparation to seal the casting chamber. 

A spacer placed near the top of the glass will support the 

top glass. The top plate is placed on top of the spacer and 

gasket (Fig. 12). Fold-back clamps are placed along the 

perimeter of the bottom of the glasses over-lying the 

gasket. Align the clamping edge over the gasket to assure 

the best seal possible. Both ends of the gasket are turned 

(at a 90° angle) toward the top and positioned 2cm from 

the edge of the glass. Clamps are positioned directly over 

the gasket. Remove the spacer and the top is to remain 

open with the excess gasket hanging to each side. The 

positioned clamps secure and seal the glass plates with the 

gasket along the bottom and the sides. Next, fold the 

bottom clamp handles onto the glass and stand the 

flat/glass chamber vertically with the open top directed 

upward (Fig. 13). A brain slice is inserted through the top 

opening and the flat (casting) chamber now containing the 

specimen is filled with the fresh well-mixed P40 resin or 

the P40/A4 (100:1-2) mix (Fig. 9). Allow air bubbles to 

rise to the resin surface in the chamber. Trapped bubbles 

must be encouraged  to rise to the top by using a small 

wooden wedge inserted in the opened top and a lmm wire, 

along with tipping the chamber from side to side. After 

bubble removal, close the top of the chamber with the 

remaining longer length of the gasket and fold back 

clamps making sure to release any bubbles trapped 

against the top gasket. Seal the junction of the bent ends 

of the gasket with Biodur’" gasket seal (HS 80) (Fig. 14). 

Inspect for large air bubbles trapped along the upper 

gasket. Remove bubble by insertion of an 18ga (1.2mm) 

hypodermic needle or lmm wire between the glass and the 

gasket (Fig. 14). 

Tip 1: Insert one or two 3mm ball bearings into the 

chamber before closing the top. The bearings will be 

pushed by a magnet to centrally position and align the 

brain slice to your specification. This mechanism is also 

helpful if the slice moves while you transport the slice and 

position it between the UVA lights. After the slice  is 

centered, park the ball bearings in one comer of the 

chamber. They will be removed when the excess cured 

resin is cut from the slice. 

Time saver: Once the art of casting is understood, the 
top gasket does not need to be closed and sealed. If the 

resin level is 2-3cm below the top of the glass and yet 

adequately covering the slice, the chamber with its 

bottom and sides sealed and containing the slice and 

surrounding P40, may be laid at a 15° angle from the 

horizontal between the UVA light (catalyst) source and 

curing will proceed. Along the open edge, a 0.5mm 

thickness of resin will not cure. However, it will be cut 

off during regular trimming of the slice. 

Light Curing: After casting, to initiate and finalize 

curing, the sealed glass chambers, filled with resin, slice 

centered and fold back clamp handles turned off of the 

glass, are exposed to UVA-light (Fig. 15). A minimum of 

one hour is recommended for curing, depending on the 

wattage and distance of the UVA lamps. Typically four - 

40 watt UVA light bulbs (tubes) are used. Two lights are 

placed above and two below the  glass chamber at a 

distance of 35 cm from the flat chamber. During light 

exposure, it is necessary to cool the chambers on both 

sides either by a ventilator (fan) or blowing compressed 

air over both sides of the glass chamber. Caution: Cooling 

is important because the catalyst (UVA-light) 

commences an  exothermic reaction that will harm the 

specimen if not cooled and too much heat is built up. To 

prevent cracking of the glass and/or damage to the slice 

from excess heat during light curing, monitor the glass 

surface temperature and shut off the UVA-lamps if the 

glass temperature rises to 30°C. Continue constant 

cooling even when light is off and slice is cool. 

Tip 2. Cooling can be enhanced by curing in a walk in 

cold room (3°C) or out of doors when the ambient 

temperature is less than room temperature Ventilators are 

still recommended to move the heat of the exothermic 

reaction away from the glass. 

Tip 3. Use natural daylight out of doors (shadow is 

recommended) as an effective way to cure the cast slices. 

It is not necessary to close or seal the top, provided the 

chamber is laid at an appropriate angle from horizontal to 

prevent leakage. The chamber must be turned every 15 

minutes to assure uniform exposure to the catalyst (UV 

light of the sun, but in the shade). Also for best aesthetics, 

the position of the slice may shift and need to be centered 

using the ball bearing and magnet or wire. Ventilation is 

recommended to remove the heat from the glass. The 

casting chamber may be allowed to set up vertically. 

However, the slice tends to sink and rest on the bottom 

gasket. Hence no resin margin is available when 

trimming the slices for final display. 

If A4 activator is used in the impregnation-mix, the 

slices also need to be kept in the dark and cool. They need 

to be cast in a few days after impregnation. Specimens 

impregnated only in P40 resin may be stored 
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Figure 1. Deli/meat slicer. 

 

 

Figure 2. Slicing 2.5mm  brain slices. 

 

Figure 3. Slicing 2.5mm brain slices. 

Figure 4. Acetonometers with various temperature 
requirements. 

 
 

Figure S. Building flat chamber around the slice. Brain slice 
centered on bottom glass plate. 

 

Figure 6. Building casting-chamber around the slice: 2mm 
glass, slice, spacer and gasket. 
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Figure 7. Building chamber around the slice: Top glass 
positioned. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. A flat funnel is used to fill chamber with P40. 
 

  
Figure  8.  Building   chamber   around   the  slice: Fold  back Figure 10. Building chamber around the slice: Close and seal 
clamps  placed  over  gasket.  Bottom fold back clamps turned top gasket. 

onto the glass. 
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Figure 11. Building the casting-chamber for later insertion of 

the slice: 2mm glass, spacer and gasket. 

 

 

 
 

Figure 12. Building chamber for later insertion of the slice: 

Positioning top glass. 

 

 
 

Figure 13. Bottom fold back clamps turned onto the glass. 

Chamber ready to receive the brain slice. 
 

Figure 14. Air bubble removal with hypodermic needle. 
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Figure 15. UVA light rack for holding flat chambers and 
curing cast slices using UVA light as the catalyst. 

Figure 17. Cured P40 plastinated equine brain slice. 

 

 

 

 
Figure 16. Cured equine brain slice plastinated using the P40 Figure 18. Cured P40 brain slices wrapped in foil. Note 
technique. position of ball bearings in corner of the cast slice. 
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a long time in the dark before casting. 

Finishing: 

After curing or during cooling, cracking sounds may 

be heard as the cured resin releases from the glass. After 

assurance of curing, the chamber is dismantled. The 

clamps and gasket are removed and then the casting 

chamber glass. Occasionally, the glass does not release 

by itself. To aid release of the glass, the tip of a scalpel 

blade is scored along the length of the junction of the 

glass with the resin on one or more sides. After release, 

remove the plates and wrap the specimen in light weight 

foil (plastic wrap) to prevent any uncured resin and debris 

from contacting and/or smearing  on the surface of the 

slice. 

After curing, release and wrapping is complete, the 

excess cured resin is trimmed on a band saw. The edges 

may be smoothed using a belt sander or sanding paper/ 

cloth. The gasket and glass can be cleaned in a 

dishwasher and/or with hot water and an enzymatic 

detergent. 
 

Day 1 Slice, rinse and cool slices 

Day 2 Immerse in first cold (-25°C) acetone bath 
(>90%) acetone. 1:10 specimen:acetone 

ratio. 

Day 4 Immerse in second cold acetone bath 
(100%), Check purity of bath #1. 

Day 6a Check purity of bath #2. If <98% 
Immerse into P40 or P40+A4-mix. 

Day 6b Check purity 
Immerse into 

(100%). 

of bath 
third cold 

#2.   If   >98%, 
acetone  bath 

Day 7 Impregnate with the chosen P40 bath. 

Day 9 Cast and UVA light cure (bulbs or 
indirect natural light) 

Day 10 Open flat chamber, cover slice with foil, 
saw and sand. 

Table 1: General protocol for P40 Technique - Polyester 
brain slices (2-3mm). 

Results 
The finished P40 sections are durable, semi- 

transparent, easy to orient, and correlate nicely with 

radiographs, CT and MR images (Figs. 16-18). They are 

tremendous teaching aids. White-gray matter 

differentiation as well as optical quality is good. 

Discussion 
The brain slice in the sealed flat chamber and after laid 

horizontal between the UVA lights does not migrate. It 

will stay centered in the resin. Non-sealed flat-chambers 

which are cured upright or at an angle allow specimens to 

move/sink and special attention  must be given at the 

appropriate time (before curing) to 

keep the slices centered in the resin. Using P40 resin or 

P40 mixed with A4 has been equally successful at 

producing desirable specimens. The step of addition of 

A4 was noted and recommended a few years after release 

of the P40 resin for slice production because of potential 

problems with curing, possibly caused from inadequate 

fixation (Henry, 1998). If brain tissue is well-fixed and 

impregnation is complete, the use of A4 may not be 

necessary. The advantage of not using A4 is the indefinite 

pot-life of the P40 impregnation bath if kept cool and in 

the dark. Without A4 additive,  the same impregnation 

bath has been used for over five years. As well, without 

the additive, impregnated slices may be stored for years 

before casting (when timing is more convenient or if 

slices are needed for demonstration). 

The impregnated brain slice is surrounded by polyester 

resin or mixture (P40/A4) while it is curing. Hence, the 

plastinated slices are incorporated into a single cured 

sheet of the resin. They are not merely embedded in the 

resin. The specimens show good delineation of white and 

gray matter and are durable, as well as demonstrate good 

anatomical detail for comparison with images of modern 

imaging modalities (Latorre et al., 2002). Using this 

technique, slices of the brain are more detailed, more 

durable and easier to handle than those produced by other 

techniques. 

One main advantage of the P40 sheet plastination 

method is the decreased volume of resin used: Two- 

thirds less, because there is no separate immersion bath 

as with the P35 technique. As well, the P40 impregnation 

bath may be reused many times. Also, the process is not 

complicated and less equipment and time are needed to 

run the P40 technique. In addition to brain slices, body 

slices may be produced using this basic technique 

(Latorre et al., 2004). P40 slices are excellent teaching 

aids for teaching sectional anatomy (Latorre et al., 2001; 

Henry, 2005c). 
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