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RESUMO

SANTOS, JOÃO MARCOS LEITE. Estruturação de uma plataforma de ensino referente
à constituição anatômica do Sistema Nervoso Central do Macaco-prego (Cebus apella).
2019. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

A Anatomia é abordada em uma ou mais disciplinas essenciais para a formação de médicos
veterinários, biólogos e outros profissionais da área. Dentre outras especialidades, a
neuroanatomia é considerada a mais difícil, sendo assim, necessária a inclusão de novos
métodos de ensino e novos materiais didáticos para suprir a necessidade e carência de materiais
existente no processo de ensino/aprendizagem. Os primatas não humanos são comumente
utilizados como objeto de estudo, incluindo o Cebus apella devido ao fácil manuseio, seu
pequeno porte e sua semelhança ao ser humano. Este estudo tem como objetivo construir uma
plataforma de ensino, mediante a utilização de lâminas que receberam secções transversais do
SNC de primatas: Macacos-prego. Para tal, foram coletadas 116 lâminas, preparadas pela
técnica de coloração de Pal-Weigert modificada para mielina, pertencentes ao acervo da
Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da FMVZ-USP. As lâminas foram organizadas
e digitalizadas para identificação e descrição morfológica das estruturas presentes. Foi possível
observar que as estruturas apresentaram-se bem demarcadas e todas puderam ser identificadas.
Foi elaborado e organizado o conteúdo de uma plataforma de ensino com o objetivo de
complementar a formação dos alunos em neuroanatomia comparada. Nesta plataforma foram
adicionadas informações sobre as lâminas descritas, além das descrições das estruturas e
funções relacionadas a neuroanatomia do Macaco-prego. Por fim foi realizada a correlação das
estruturas com as síndromes neurológicas e sinais clínicos da espécie, produzindo então um
conteúdo multidisciplinar. Conclui-se que o SNC do Macaco-prego possui estruturas que se
assemelham a encontradas em outros primatas, e ao próprio ser humano, os quais embora menos
desenvolvidos serve como um excelente modelo para pesquisa para neuroanatomia funcional e
comparada. A utilização das lâminas permitiu a identificação das estruturas, bem como a
elaboração de um conteúdo para ensino da neuroanatomia, mediante a ideia de uma plataforma
virtual interativa multidisciplinar, além de contribuir para a preservação do acervo de lâminas
do Laboratório de Neuroanatomia Funcional Comparada.
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ABSTRACT

SANTOS, JOÃO MARCOS LEITE. Structuring of a teaching platform related to the
anatomical constitution of the Central Nervous System of the Macaco-prego (Cebus
apella). 2019. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Anatomy is addressed in one or more disciplines essential for the training of veterinary
practitioners, biologists and other practitioners in the field. Among other specialties,
neuroanatomy is considered the most difficult, so it is necessary to include new teaching
methods and new teaching materials to meet the need and lack of materials in the teaching /
learning process. Non-human primates are commonly used as object of study, including Cebus
apella due to its easy handling, small size and resemblance to humans. This study aims to build
a teaching platform by using slides that received cross sections of the CNS of primates:
Macacos-prego. For this, 116 slides, prepared by the Pal-Weigert staining technique modified
for myelin, belonging to the collection of the Domestic and Wild Animal Anatomy of FMVZUSP were collected. The slides were organized and digitized for identification and
morphological description of the structures present. It was possible to observe that the structures
were well demarcated and all could be identified. The content of a teaching platform was
elaborated and organized with the objective of complementing the students' training in
comparative neuroanatomy. On this platform were added information on the described slides,
besides the descriptions of the structures and functions related to the neuroanatomy of the
Monkey-nail. Finally, the structures were correlated with the neurological syndromes and
clinical signs of the species, producing a multidisciplinary content. It is concluded that the CNS
of the Macaco-prego has structures that resemble those found in other primates, and the human
being itself, which although less developed serves as an excellent model for research for
functional and comparative neuroanatomy. The use of the slides allowed the identification of
the structures, as well as the elaboration of a content for the teaching of neuroanatomy, through
the idea of an interactive multidisciplinary virtual platform, in addition to contributing to the
preservation of the blade collection of the Laboratory of Comparative Functional
Neuroanatomy.
Keywords: Central Nervous System. Tufted capuchin. Teaching platform. Multidisciplinarity.
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1. INTRODUÇÃO

O conteúdo da anatomia funcional comparada é abordado em uma ou mais disciplinas
básicas essenciais para a formação de médicos veterinários, biólogos e outros profissionais da
área. Seu conhecimento é essencial para a compreensão das demais disciplinas relacionadas à
cursos das grandes áreas de saúde e de ciências agrárias, bem como para a atuação de
profissionais das mencionadas áreas. O conjunto de disciplinas relacionadas à anatomia
sustenta o entendimento necessário para a atuação na clínica, como por exemplo na realização
de punção venosa, na coleta de materiais orgânicos, no exame físico do paciente, dentre outros
procedimentos da rotina clínica (ESEONU; CARACHI; BRINDLEY, 2013; PAPA;
VACCAREZZA, 2013; CARDINOT et al., 2014).
A seu turno, o conhecimento da anatomia se mostra também importante para a medicina
diagnóstica, facilitando a interpretação de exames de imagem, tais como a ultrassonografia, a
radiografia, a tomografia e a ressonância nuclear magnética. Sendo assim, permite ao
profissional distinguir os aspectos normais da anatomia incluindo suas estruturas e funções,
identificar alterações físicas, anatômicas e funcionais no paciente, e diferenciar estruturas que
estão normais, de estruturas que estão alteradas. Além disso, a anatomia tem relevante papel na
aplicação cirúrgica, possibilitando o profissional escolher diferentes formas de acesso cirúrgica
por exemplo, apontando os perigos, estruturas vitais e as formas variadas utilizadas para
restaurar e até mesmo salvar o paciente. Isso torna o seu conhecimento valioso e insubstituível
(PAPA; VACCAREZZA, 2013; CARDINOT et al., 2014)
Através da anatomia os alunos também são introduzidos durante seus cursos de
graduação e de pós-graduação à terminologia ou linguagem médica, sendo algo que, agregado
ao conteúdo da anatomia, é de extrema importância futura para o curso de disciplinas
profissionalizantes (PAPA; VACCAREZZA, 2013; BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015).
Assim, com a compreensão do organismo por inteiro, é essencial a visualização das suas
estruturas e funções interligadas (COLVILLE e BASSERT, 2010). Por isso a técnica da
anatomia seccional alicerça uma maneira de otimizar o processo do ensino e de percepção do
aluno. Portanto conhecer o organismo como um todo a partir da compreensão de suas
subdivisões, sugere novas formas e possibilidades de transmissão do conhecimento (DIDIO,
1998; KONIG e LIEBICH, 2014; PAZ e SANCHES, 2014).
Apesar de ainda existirem contradições sobre o uso de cadáveres, a utilização dos
mesmos é considerada bastante eficaz, mesmo diante do surgimento de novas técnicas
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(BIASSUTO; CAUSSA; CRIADO DEL RÍO, 2006; THEORET; CARMEL; BERNIER, 2007;
MOON; FILIS; COHEN, 2010; FAZAL-UR-REHMAN; KHAN; YUNUS, 2012; PAPA;
VACCAREZZA, 2013).
Existem limitadores que dificultam e influenciam no processo de ensino-aprendizagem
da Anatomia Veterinária, como por exemplo: o acesso limitado ao material de estudo, como a
livros-texto, a legislação que dificulta ou torna em alguns casos, proibido o acesso a animais
para ensino ou pesquisa além da inacessibilidade aos cadáveres (CFMV, 2008). Para os
estudantes o aprendizado da anatomia pode ser bastante desafiador, pois quando os mesmos
cursam a disciplina, ainda não possuem familiaridade com a nomenclatura, a qual além de
complexa estrutura-se por um grande volume de informações (SCHUTTE, 2016).
Com o passar dos anos, surgiram mudanças na educação incluindo reformas
curriculares. Elas vieram para suprir as novas demandas dos cursos da área da saúde. Com isso
trouxeram alterações tais como a diminuição da carga horária no ensino de anatomia. Surgiu
então a necessidade de implementação de novos modelos de ensino-aprendizagem (KLEMT;
INFANTOSI, 2000; DRAKE; LOWRIE; PREWITT, 2002; HEIDGER et al., 2002; DRAKE;
MCBRIDE; PAWLINA, 2014; CROWTHER; BAILLIE, 2016).
Alguns dos métodos de ensino mais utilizados, com o intuito de melhorar a
aprendizagem e desempenho do aluno são: utilização de atlas digitais com imagens reais, assim
como a utilização de endereços eletrônicos, modelos anatômicos em resina, materiais de ensino
em modelos tridimensionais, além da utilização de tabletes e programas de ensino em anatomia
(HEIDGER et al., 2002; BO FOREMAN et al., 2005; LINTON; SCHOENFELD-TACHER;
WHALEN, 2005; BIASSUTO; CAUSSA; CRIADO DEL RÍO, 2006; KRONTIRISLITOWITZ, 2008; PYTTE; FIENUP, 2012; SCHOENAU; SCHOENAU, 2013; ESTEVEZ;
LINDGREN; BERGETHON, 2013; MACHADO; BARBOSA; FERREIRA, 2013; PAPA;
VACCAREZZA, 2013; BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015; FONTANELLI et al., 2015).
Juntamente com o aparecimento das novas técnicas aplicadas ao ensino, tem surgindo
também nos currículos atuais os conceitos de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Com
isso, há uma correlação das disciplinas de ciências básicas com as disciplinas
profissionalizantes, promovendo a integração do conhecimento, como por exemplo: anatomia
e fisiologia aplicadas à clínica, à cirurgia, à patologia e aos métodos de diagnóstico por imagem.
Tal prática torna o ensino da anatomia mais aplicado (GARRUTTI; SANTOS, 2004; CAPES,
2010; DE AZAMBUJA MONTES; VIEIRA DE SOUZA, 2010; GONÇALVES; MORAES,
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2011; PYTTE; FIENUP, 2012; ESEONU; CARACHI; BRINDLEY, 2013; MACHADO;
BARBOSA; FERREIRA, 2013; CROWTHER; BAILLIE, 2016)
Com o passar do tempo e o consequente avanço das pesquisas ainda existe a
possibilidade de utilizar os modelos de primatas como animais ideais que podem trazer
elementos básicos de conhecimento para o meio científico. De outra parte tais modelos também
são relevantes para estudos referentes a forma/função, bem-estar e a preservação das espécies
(FONTANELLI et al., 2015).
O acesso facilitado à tecnologia sustenta a possibilidade da adoção de ferramentas
tecnológicas aplicadas à criação de novos métodos de ensino, por meio de métodos acessíveis,
interativos e que transmitem o conhecimento de maneira clara (FONTANELLI et al., 2015).
Neste contexto, o presente estudo objetivou elaborar um conteúdo que possa ser
utilizado como material didático de neuroanatomia, tomando-se como modelo o Macaco-prego,
para ser disponibilizado de forma digital, tendo como intenção a futura modelação para diversos
formatos digitais, com aplicação direcionada à seleção de conteúdos para Ensino a Distância
ou Educação Continuada. Existem referidos na literatura alguns atlas digitais, os quais
atualmente que disponibilizam conteúdo sobre neuroanatomia comparada (ANATOMY OF
THE BRAIN, 2019; ANIMAL BRAIN MAPPING, 2019; BRAIN BIODIVERSITY BANK,
2019; BRAIN MAPS, 2019; COMPARATIVE MAMMALIAN BRAIN COLLECTIONS,
2019; NEUROANATOMY TUTORIAL, 2019; NEUROSCIENCE EDUCATION, 2019; THE
WHOLE BRAIN ATLAS, 2019). Entretanto, apesar de possuírem conteúdo sobre encéfalos de
diversas espécies, nenhum deles aborda o Sistema Nervoso Central do Macaco-prego.
A ideia da plataforma de ensino inclui um atlas digital que descreve as estruturas do
encéfalo e cerebelo do Macaco-prego, e que integra informações sobre as suas respectivas
estruturas. Este material foi elaborado mediante a utilização de lâminas que contém cortes
transversais do Sistema Nervoso Central da espécie. Além disso o conceito de
multidisciplinaridade também foi abordado, pois as estruturas foram correlacionadas com as
suas funções, trazendo à tona a comparação anatomofuncional. Ademais, foi levantada a
correlação das estruturas com as síndromes neurológicas.
Futuramente, serão agrupadas à plataforma o conteúdo de neuroanatomia de várias
outras espécies como: gato, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suíno, roedores, dentre outras.
Com isso, visando a composição de um material completo, digital e interativo sobre a
neuroanatomia funcional comparada.
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Este conteúdo poderá ser utilizado tanto para alunos de graduação, quanto para alunos
de pós-graduação, onde em seus currículos contenham disciplinas de Anatomia Veterinária ou
Anatomia Animal Comparada. Além disso, poderá ser de grande valia para profissionais que
atuam na docência em neuroanatomia, ou na área na neurologia ou áreas afins.

2. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que existe um vasto material na literatura descrevendo informações
sobre o Macaco-prego (Cebus apella), ainda há uma carência de informações detalhadas sobre
as estruturas do encéfalo e cerebelo desta espécie que possam ser disponibilizadas para a
estruturação de uma plataforma de ensino dedicada à formação de alunos em neuroanatomia
comparada. Ademais, com mudanças curriculares e as novas necessidades que tem surgido no
âmbito do ensino, faz-se necessária a criação de novas ferramentas de ensino interativas que
possam atender à crescente demanda.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Ensino da anatomia e novas técnicas

Uma boa base em conhecimentos sobre anatomia funcional comparada é fundamental
para o desempenho em disciplinas profissionalizantes e para a formação profissional, fazendo
com que estudantes e profissionais possam desempenhar suas funções com domínio, confiança
e de maneira eficaz (ESEONU; CARACHI; BRINDLEY, 2013).
Em muitas universidades o ensino da neuroanatomia funcional comparada é superficial,
pois, há casos nos quais, não é considerada a necessidade da inclusão desta disciplina no
currículo básico. Quando a mesma é incluída possui pouca carga horária, por isso, muitos
profissionais graduam-se com carência de conhecimento desta área (MOXHAM et al., 2015).
Existe um número significativo de materiais complementares disponíveis sobre o ensino
de anatomia humana, os quais quando comparados aos vinculados â anatomia veterinária,
demonstra a carência que ainda há nesta área. Quando se trata de neuroanatomia funcional e
comparada existe um déficit ainda maior de materiais sobre o assunto, disponíveis por
plataformas interativas (LINTON; SCHOENFELD-TACHER; WHALEN, 2005).
A carência nesta área se estende desde a falta de professores especializados e detentores
de conhecimento sobre a neuroanatomia, até a falta de materiais e de diferentes metodologias
para serem utilizadas e disponibilizadas para o ensino (CHANG; MOLNÁR, 2015).
Além dos alunos demonstrarem dificuldade no aprendizado da neuroanatomia, muitas
universidades demonstram déficit no ensino desta disciplina. Para tentar suprir tais lacunas,
novas metodologias de ensino vêm sendo aplicadas, incluindo o aprimoramento do preparo dos
professores, aliado às novas formas de transmissão do conhecimento, adaptado e acessível ao
aluno (HALL et al., 2013).
Há indivíduos que demonstram uma certa ansiedade ou medo, antes mesmo de iniciar o
estudo da neuroanatomia. O termo que caracteriza este tipo de comportamento denomina-se
“neurofobia”, e pode atingir tanto estudantes, quanto profissionais em casos de falta de
confiança em atender casos relacionados à neurologia (ZINCHUK et al., 2010; HENNESSY
et al., 2016). Dentre todos os tópicos ensinados na anatomia, a neuroanatomia é aquela para a
qual os alunos possuem uma maior dificuldade de aprendizado (SOLEY; KRAMER, 2001).
Novas ferramentas têm sido aplicadas ao ensino com o objetivo de suprir as limitações
que existem em métodos tradicionais (BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015). Mudanças
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curriculares nos últimos anos resultaram na diminuição da carga horária da disciplina de
anatomia nas universidades, sugerindo a necessidade de incluir novos métodos de ensino se
adaptando a esta nova mudança (CROWTHER; BAILLIE, 2016). Essas novas formas de
ensino, incluindo a utilização de métodos interativos, são necessárias, pois o perfil do aluno tem
mudado tão rápido quanto o surgimento das novas técnicas. Sendo assim, é de grande
importância a inclusão das mídias eletrônicas para o ensino (FONTANELLI et al., 2015).
O fato de se ter acesso às plataformas virtuais para ensino da anatomia pode ser
extremamente motivador para os estudantes. Além disso, tais técnicas estão se tornando cada
vez mais avançadas e, principalmente, mais acessíveis. A melhoria na qualidade do ensino,
aliada ao incremento da capacidade dos alunos interagirem com o mundo virtual, tem o
potencial de transformar significativamente a educação em anatomia (STEPAN et al., 2017).
A inclusão de novas técnicas ao ensino traz vantagens tais como a flexibilidade de
acesso ao material de estudo, no qual o aluno poderá escolher o melhor horário, local, ritmo e
qual o processo de aprendizagem que se adeque a ele, além do fato de que o material poderá
ser acessado também fora da sala de aula (FAZAL-UR-REHMAN; KHAN; YUNUS, 2012;
BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015).
Assim, o ensino virtual da anatomia, mediante a utilização de imagens, computadores e
tablets é eficaz, estimula o aprendizado, permite expor o material de maneira clara,
possibilitando novas formas de estudo para cada aluno individualmente (MACHADO;
BARBOSA; FERREIRA, 2013; ALSAID, 2016). Ao seu turno, as novas formas tecnológicas
de ensino trazem consigo vantagens, como o fato de favorecer e promover bem-estar animal, já
que diminuirá o número que animais que serão utilizados e aumentar a vida útil do material e
dos recursos (SCHOENAU; SCHOENAU, 2013; BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015).
Quando comparada às técnicas tradicionais, a utilização de ferramentas interativas e
fotorrealistas sustenta um método que apresenta um ganho significativo no conhecimento e no
rendimento pedagógico. Além disso, a utilização de programas que disponibilizam o conteúdo
específico de neuroanatomia é eficaz para sanar a dificuldade encontrada nessa determinada
área (LINTON; SCHOENFELD-TACHER; WHALEN, 2005; DE FARIA et al., 2016).
A dissecação é um método que se mostra bastante eficaz para estimular o aprendizado
da anatomia, mas está cada vez mais difícil, devido a crescente indisponibilidade de materiais
para esse fim (CHANG; MOLNÁR, 2015).
Assim, a aprendizagem assistida por computador é uma modalidade que poderá ser
usada para complementar e melhorar o ensino da anatomia, mas não como forma substitutiva.
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Tais métodos podem ser complementares, pois estes não substituem a utilização de cadáveres.
O aprendizado da anatomia macroscópica por meio de dissecação continua sendo de grande
importância, possibilitando a disponibilização da noção tridimensional para o aluno e até
mesmo o primeiro contato com um cadáver (FAZAL-UR-REHMAN; KHAN; YUNUS, 2012;
PAPA; VACCAREZZA, 2013; DRAKE; MCBRIDE; PAWLINA, 2014).
Por isso, ferramentas que auxiliam o ensino de forma virtual, são complementares,
distinguindo-se como material de grande importância, mas não substitui o ensino prático e
presencial, especialmente na área da medicina veterinária. Atualmente, profissionais médicos
veterinários que se formam nas modalidades de ensino à distância, com aulas práticas
presenciais menores que 80% da carga horária total do curso, não são aceitos para inscrição do
CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária), sendo impedidos de exercerem a
profissão. Ademais, os profissionais que se responsabilizam pelas cursos à distância podem
sofrer punição ético-disciplinar (DRAKE; MCBRIDE; PAWLINA, 2014; CFMV, 2019).
Entretanto, novos métodos de aplicação e ferramentas de ensino como a utilização de
um modelo 3D do osso temporal, dentre os residentes da especialidade neurocirurgia, já vem
sendo utilizados, demonstrando resultados satisfatórios, pois o modelo contém estruturas
anatômicas precisas, e pode ser utilizado mediante um ambiente virtual e imersivo, permitindo
a interação do usuário (MORONE et al., 2019). Para a área de anestesia neuroaxial
implementou-se a utilização de modelos anatômicos virtuais interativos, que permitem a
visualização de várias perspectivas lombares de interesse anestésico (PRATS-GALINO et al.,
2015).
A aplicação dos novos métodos de ensino-aprendizagem na neuroanatomia pode
abranger desde alunos de graduação matriculados em cursos da área da saúde, até mesmo
profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos. A criação de um simulador “touch”
apresenta um grande avanço para a neurocirurgia, por exemplo. Permite o acesso a um modelo
3D que explora cada região e estrutura do cérebro a partir de um toque, no local referente a
estrutura, no modelo (PANCHAPHONGSAPHAK; BURGKART; RIENER, 2007).
Existem alguns modelos de plataformas focadas em neuroanatomia humana, as quais
disponibilização modelos 3D das estruturas internas do cérebro, permitindo a comparação com
estruturas 2D oriundas de Ressonância Nuclear Magnética. Estas se mostraram extremamente
eficazes na percepção dos estudantes de medicina para identificar estruturas em secções do
cérebro (DRAPKIN et al., 2015).
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A surpreendente avalanche de máquinas e de tecnologia tem sido importante para o
estudo multidisciplinar da neuroanatomia, permitindo a possibilidade de um conhecimento mais
completo de um sistema tão complexo (DUQUE-PARRA, 2001). Tanto que nos últimos 20
anos houve um avanço considerável da neuroanatomia computacional, permitindo que as
estruturas do cérebro pudessem ser avaliadas de maneira mais detalhada e criteriosa. Houve um
grande destaque para a avaliação do cérebro mediante de secções transversais, permitindo uma
melhor visualização e avaliação das estruturas que se localizam internamente e atuam em
funções vitais para o organismo. Pesquisas envolvendo a neuroanatomia são cada vez mais
crescentes e complexas, envolvendo até mesmo a inteligência artificial (DAVATZIKOS, 2017).
A seu turno, o ensino da neuroanatomia está também em constante progressão, assim
como as reformas curriculares, contudo o processo ocorre de forma lenta , baseado em grande
parte na teoria e ideologias educacionais (HAZELTON, 2011).
A interdisciplinaridade e multidisciplinaridade curriculares têm recebido grande
destaque nos últimos anos, por serem práticas que auxiliam os alunos e profissionais no
aprendizado e, até mesmo, na troca de experiências (RESNICK, 2015). A correlação de
disciplinas básicas (ex: anatomia, fisiologia e bioquímica), com disciplinas profissionalizantes
(ex: clínica, cirurgia, patologia e imagem), agregam valor na formação profissional, permitindo
a aplicação de todo conceito que é aprendido e consequentemente da pesquisa estratégica e
tecnológica. Com isso, o aluno pode, por exemplo, ter uma boa base em anatomia e
correlaciona-la com as funções das estruturas, aplicação clínica, acessos cirúrgicos e
diagnóstico por imagem (ESEONU; CARACHI; BRINDLEY, 2013; MACHADO;
BARBOSA; FERREIRA, 2013; CROWTHER; BAILLIE, 2016).
Em outro âmbito, a multi e a interdisciplinaridade contribuem para a percepção pública
do valor da ciência. Tópicos de pesquisas que focam os problemas, constituem grandes desafios,
os quais têm sido mais atraentes para o público em geral. No ambiente científico a
multidisciplinaridade está presente algumas vezes de forma espontânea. Muitos pesquisadores
são qualificados em uma determinada área, mas, para o fim da pesquisa acabam se envolvendo
com diferentes profissionais de áreas distintas, resultando em um tipo de produção mais eficaz
(BLAINEY, 2016; HORWITZ, 2016).
A interdisciplinaridade aborda a relação entre disciplinas, mas pode também abranger
as habilidades interpessoais, promover equipes mais produtivas e com relacionamentos fortes,
e, até mesmo, obter uma mistura adequada de culturas, disciplinas, idiomas e uma visão
compartilhada para gerenciamento de projetos (O’REILLY et al., 2017; PISCHKE et al., 2017).
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3.2 Organização do Sistema Nervoso Central e especificidades sobre o Macacoprego (Cebus apella)

A utilização de várias espécies animais em pesquisas científicas ao longo da história tem
sido comum, mas agora há um foco nos primatas não humanos, incluindo o Cebus apella devido
ao seu pequeno porte, o manuseio fácil e a capacidade de se reproduzir bem em cativeiro, além
de não integrarem a lista de animais sob ameaça de extinção. São comumente encontrados e
utilizados por sua semelhança anatômica com outros animais e principalmente com o ser
humano (TEIXEIRA, 2005).
O Cebus apella é um animal encontrado por quase todo o Brasil e no Continente SulAmericano (RIBEIRO, 2002). Além de viver nas matas, ele se adapta bem à vida em cativeiro,
podendo apresentar comportamento comum ao observado quando em liberdade, como o hábito
de locomoção na maior parte do tempo, interação entre os filhotes e o macho dominante
(RIBEIRO, 2002; BARIANI, 2007). Pertence ao gênero Cebus, constituído por 1 espécie e 32
subespécies (RYLANDS et al., 2000). Vivem em grupos de 8 a 30 indivíduos, cujos adultos
podem pesar até 4 kg (PISSINATTI; SILVA; ANDRADE, 2014). Pertencem à família Cebidae,
na qual incluem-se primatas de médio porte, que podem estar presentes nas regiões tropicais e
subtropicais (RIBEIRO, 2006).
A utilização de primatas não humanos para o estudo da anatomia humana tem sido uma
prática comum desde os primeiros estudos nesta área. Os primatas foram também utilizados
para estudos na época em que cadáveres humanos eram restritos devido às crenças religiosas.
Sendo assim, os macacos eram animais amplamente utilizados pelo fato de serem os que mais
se assemelham aos seres humanos (TEIXEIRA, 2005).
A realização de pesquisas com modelos animais da fauna brasileira permite ampliar o
conhecimento sobre cada espécie, promover o bem-estar e a preservação das mesmas, já que
muitas constam da lista ameaçadas de extinção (TEIXEIRA, 2005).
A demanda por primatas não humanos como modelo na pesquisa científica reforça a
importância desses animais. Nesse contexto, podem ser considerados até mesmo insubstituíveis
(PISSINATTI; SILVA; ANDRADE, 2014).
Assim como os Parques Zoológicos, os Jardins Botânicos, os Institutos de Pesquisa e os
criatórios particulares, as Universidades também tem um papel importante na disponibilidade
de materiais e informações para a pesquisa científica visando à preservação da natureza
(TEIXEIRA, 2005).
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Pelos motivos descritos acima, é necessário focar na disponibilização de dados
referentes aos sistemas orgânicos. Assim, o Sistema Nervoso encontra-se dividido, apesar de
ser um sistema único. São adotados alguns critérios para que se realizem as divisões
convencionais do Sistema, segundo aspectos anatômicos, aspectos funcionais, organização
segmentar de algumas de suas partes e desenvolvimento ontogenético (embrionário). Segundo
os aspectos anatômicos, é dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso
Periférico (SNP), sendo o Sistema Nervoso Central (SNC) composto pelo encéfalo e pela
medula espinhal. Já o Sistema Nervoso Periférico (SNP) é composto por nervos, gânglios e
terminações nervosas (KÖNIG e LIEBICH, 2014; PRADA, 2014). Quando ao seu aspecto
funcional, considera-se a divisão em: SN Somático e SN Visceral. No SN Somático o
componente aferente ou sensitivo realiza a condução dos impulsos captados em receptores
periféricos até os centros nervosos, enquanto o componente eferente ou motor é responsável
por efetuar movimentos voluntários e automatizados, através da ligação dos centros de
comando superiores aos músculos estriados esqueléticos. Já o SN Visceral recebe informações
do meio interno e efetua a resposta através da musculatura lisa, cardíaca e estruturas glandulares
(PRADA, 2014). Segundo a organização segmentar ou metamérica de algumas de suas partes,
o SN se divide em SN Segmentar, composto pela medula espinal e tronco encefálico, e SN
Supra segmentar, composto pelo cérebro e cerebelo (PRADA, 2014). Em relação ao
desenvolvimento ontogenético (embrionário), o SN é originário embriologicamente do
ectoderma. O SNC origina-se do tubo neural e o SNP da crista neural (LORENZ e
KORNEGAY, 2006; PRADA, 2014). O SNC é responsável por coordenar as funções do corpo,
sejam elas voluntárias, ou autônomas, consequentemente permitindo a sobrevivência do
organismo no ambiente (KÖNIG e LIEBICH, 2014).
Analisando macroscopicamente o Sistema Nervoso Central, o que se destaca no cérebro
são os hemisférios cerebrais, além do cerebelo, enquanto na medula oblonga é possível
visualizar apenas uma parte que está em continuidade à medula espinal. Cada hemisfério
cerebral exibe um padrão de elevações, que são denominadas giros, e outro padrão de
depressões, que são denominadas sulcos, que são distintos entre as espécies. A configuração
superficial do cerebelo é de um tipo que se apresenta de forma mais pronunciada (DYCE, 2010).
O Macaco-prego possui um telencéfalo bem desenvolvido com dois hemisférios
divididos pela fissura longitudinal do cérebro e apresentando os lobos frontal, parietal, temporal
e occipital evidenciados, além de sulcos bem demarcados (WATANABE; MADEIRA, 1982).
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Os primatas, quando comparados a animais do mesmo porte, apresentam o cérebro
maior. Ademais, possuem maior quantidade de neurônios corticais em relação a outros
mamíferos com cérebro de tamanho equivalente (ROTH; DICKE, 2012).
Watanabe e Madeira (1982) descrevendo e comparando o cérebro do macaco-prego com
o do Callithrix jacchus com o do ser humano, observaram que em relação a outras espécies, até
mesmo de primata, este primeiro é mais desenvolvido, entretanto quando comparado ao
humano é primitivo, apesar de apresentar grande semelhança.
Com o surgimento de novas técnicas e desafios no ensino e na ciência, faz-se necessária
a realização de pesquisas voltadas para a criação de novas ferramentas de ensino (ESEONU;
CARACHI; BRINDLEY, 2013; BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015; CROWTHER;
BAILLIE, 2016). Além disso, existe uma carência de materiais sobre o encéfalo e o cerebelo
do Macaco-prego (PISSINATTI; SILVA; ANDRADE, 2014), sendo fatores que mostram a
relevância e necessidade do presente estudo.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral
Criar uma plataforma como protótipo de website interativo para o estudo e ensino
da neuroanatomia funcional comparada, elegendo incialmente o modelo primata (Macacoprego), sustentado pela descrição de lâminas de encéfalo e cerebelo da citada espécie.

4.2 Objetivos Específicos
4.2.1. Identificar e descrever as estruturas neuroanatômicas do Sistema Nervoso Central
do Macaco-prego, utilizando lâminas contendo secções transversais de encéfalo e cerebelo.

4.2.2. Correlacionar as estruturas anatômicas do Sistema Nervoso Central do Macacoprego com as lesões nas disfunções e síndromes neurológicas da espécie.

4.2.3. Elaborar um protótipo de website como forma de aproveitamento de tecnologias
educacionais, aliada às técnicas anatômicas tradicionais para a complementação do ensino da
neuroanatomia funcional comparada como uma ferramenta de ensino-aprendizagem em
neuroanatomia: forma função.

4.2.4. Preservar o acervo de lâminas de neuroanatomia funcional comparada dos
laboratórios de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.
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5. MATERIAL E MÉTODO

5.1 Lâminas seccionais transversais do Sistema Nervoso Central do Macaco-prego

A coleção de lâminas do Sistema Nervoso Central de Mamíferos e Aves do
Departamento de Cirurgia, laboratório de Neuroanatomia da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) conta com um total de
5379 lâminas de cortes transversais e sagitais de encéfalo e medula espinal. Este acervo foi
preparado para fins didáticos e de pesquisa na década de 70, sendo assim, além de fazer parte
do meio científico, este material também é relevante por estar relacionado a um âmbito
histórico.
A coleção está organizada em dois armários com gavetas compartimentadas para abrigar
lâmina a lâmina, enumeradas seguindo a sequência metamérica de cortes. As gavetas estão
separadas por espécie.
O acervo da Anatomia da FMVZ-USP possui lâminas SNC de: Humanos (Homo
sapiens), Equinos (Equus caballus), Bovinos (Bos taurus), Ovinos (Ovis aries), Caprinos
(Capra aegagrus hircus), Suínos (Sus scrofa domesticus), Caninos (Canis lúpus familiaris),
Felinos (Felis catus), Ratos (Rattus sp.), Camundongos (Mus muscullus), Galos (Gallus galus
domesticus), Macacos-Prego (Cebus apella) e Cobaias (Cavia Porcellus). Dentre estas, foram
selecionadas 116 lâminas correspondem ao Macaco-prego, com cortes transversais em
diferentes secções do Sistema Nervoso Central (encéfalo e cerebelo).
Sendo assim, as 116 lâminas de encéfalo e cerebelo do Macaco-prego, pertencentes ao
acervo do laboratório de Neuroanatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da FMVZ-USP,
foram utilizadas conforme aprovação na Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob o número 9493070218.
Estas foram separadas, contabilizadas, tendo sido enumeradas de 1 a 116 seguindo a sequência
metamérica. As lâminas foram preparadas pela técnica de coloração de Pal-Weigert modificada
para coloração das bainhas de mielina (RODRIGUES, 2010), nas quais
[...] 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......................................................80 ml
Agua destilada............................................................ 1 g
Solução alcoólica a 10% de hematoxilina..................20 ml
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Quando imersos na solução corante, os cortes cobrem-se com espessa placa
que se desfaz deixando a substância cinzenta mais 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 substância cinzenta se torna clara e transparente e a substância
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 alcoólica de hematoxilina a 10% pode ser fresca
ou de estoque, mas a solução corante é usada imediatamente após o preparo,
já que sofre alterações depois de vinte e quatro ou trinta e seis horas. Essa
solução, no entanto, poderá ser usada para grande número de cortes.
Resultados: bainhas de mielina em azul negro; células nervosas, amarelo palha
e cinzentas; nucléolos e eritrócitos, negros. O fundo é transparente e
praticamente incolor, tendo-se a 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, acromática nuclear em azul violeta e as particularidades
estruturais dos núcleos da glia. Essa coloração também pode ser usada nas
musculaturas estriada e cardíaca. A estriação em azul escuro torna-se bem
visível sobre o fundo pálido e descorado.

Na primeira fase da pesquisa, foi feita a higienização e restauração das lâminas com o
objetivo de remover resíduos ou sujidades que se acumularam em decorrência do tempo de
armazenamento e da falta de manutenção do material. Após a realização das etapas acima, as
lâminas foram fotografadas sobre negatoscópio, com câmera Canon modelo EOS 60D e lente
18-135mm.
As imagens foram transferidas para o computador e ajustes foram feitos para facilitar a
visualização das estruturas. As lâminas foram também foram organizadas em sequência
metamérica de cortes. Todas as lâminas foram identificadas, entretanto dentre elas, foram
selecionados cortes representativos de cada região dos hemisférios cerebrais e cerebelo, e foram
demarcadas as áreas e cada estrutura presente, para facilitar o estudo e a visualização.
As estruturas identificadas nas lâminas seccionais transversais do sistema nervoso
central do macaco-prego seguiram as características neuroanatômicas conforme o avanço dos
cortes no sentido rostrocaudal.
Para os diferentes intervalos de lâminas foram escolhidos cortes representativos das
regiões nas diferentes localizações dos cortes, onde foi possível estabelecer uma referência de
localização de maneira a ilustrar quais estruturas estão presentes em cada sequência de cortes,
servindo de guia para as demais lâminas que compõem o intervalo.
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As estruturas neuroanatômicas foram identificadas e descritas através da consulta de
literaturas sobre neuroanatomia e neurologia comparada (GETTY, 1986; ERHART, 1965;
EVANS; DE LAHUNTA, 1994; DE LAHUNTA; GLASS, 2009; MACHADO, 2010;
THOMSON; HAHN, 2012; EVANS; DELAHUNTA, 2013; PRADA, 2014; UEMURA, 2015;
DEWEY; DA COSTA, 2016) e também pelo website “BrainInfo”, um atlas sobre
neuroanatomia da Universidade de Washington. A nomenclatura foi fundamentada na Nômina
Anatômica Veterinária e, para algumas estruturas, utilizou-se também a Nômina Anatômica
Humana, pois alguns termos não contém na veterinária.

5.2 Correlações clínicas do Sistema Nervoso Central
Realizou-se uma consulta na literatura envolvendo a neuroanatomia e a neurologia
clínica (GETTY, 1986; ERHART, 1965; EVANS; DE LAHUNTA, 1994; DE LAHUNTA;
GLASS, 2009; MACHADO, 2010; THOMSON; HAHN, 2012; EVANS; DELAHUNTA,
2013; PRADA, 2014; UEMURA, 2015; DEWEY; DA COSTA, 2016) para que pudesse ser
criada a parte contendo as correlações clínicas das estruturas do Sistema Nervoso Central com
as alterações clínicas. Com isso, foi descrita e acrescentada ao material a associação entre o
local da lesão e os possíveis sinais clínicos. Tendo então, esse tópico, o objetivo de incluir as
relações anatomoclínicas. Foram criados desenhos representativos às estruturas abordando as
suas respectivas funções.

5.3 Elaboração de uma plataforma como protótipo de website de neuroanatomia
do Macaco-prego

Para a realização desta etapa de elaboração de uma plataforma como protótipo de
website, foi utilizado o software Adobe Experience Desing CC (Beta), o qual permitiu a
execução desta tarefa sem a necessidade de utilizar códigos e programação. Nele é possível ser
disponibilizado, em uma interface simples, todo o material, permitindo inserir fotografias,
esquemas representativos e textos abrangendo o conteúdo. Ademais, com a utilização deste
software é possível a elaboração de vários layouts para serem utilizados em diferentes
computadores, tablets e até mesmo celulares. Este software também permite que conteúdos
possam ser acrescentados à plataforma futuramente, para que então todo o conteúdo sobre
neuroanatomia funcional e comparada possa ser abrangido e disponibilizado.
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6. RESULTADOS

6.1 Seleção e digitalização das lâminas

A primeira etapa do projeto foi a seleção e digitalização das lâminas para o computador.
Dentre todo o material de Sistema Nervoso Central, as lâminas que correspondem ao Macacoprego eram no total 127. No momento da seleção do acervo, o total de 11 lâminas se
encontravam destruídas, o que impossibilitou a digitalização e identificação das estruturas
presentes. Com isso, foram separadas 116 lâminas que foram digitalizadas, as quais era possível
a visualização das estruturas. Estas foram organizadas em uma sequência metamérica de cortes
transversais e enumeradas de 1 a 116 para posterior descrição. Apesar de todas as lâminas terem
sido descritas, foram selecionadas lâminas representativas de determinados intervalos, pois
muitas delas apresentavam as mesmas estruturas em vários cortes. Sendo assim, foram
selecionadas as lâminas de cada intervalo à medida que alguma estrutura deixava de ser
observada no corte e então outras estruturas iam surgindo. Sendo assim, todas as lâminas
tiveram suas estruturas identificadas e descritas, e as representativas de cada intervalo puderam
ser também descritas no texto.
Para a descrição das estruturas presentes no Sistema Nervoso Central do Macaco-prego,
foi utilizada a Nomenclatura Anatômica Veterinária, mas, em algumas situações, foi utilizada
também a Nomenclatura Anatômica Humana, pelo fato de que algumas estruturas que estão
presentes no encéfalo e cerebelo do Macaco-prego não se encontram nos demais animais
domésticos e estão presentes no ser humano. Os termos que foram utilizados da Nomenclatura
Anatômica Humana, foram adaptados para termos utilizados na Nomenclatura Anatômica
Veterinária. Com isso, termos como “anterior” e “posterior” foram substituídos por “rostral” e
“caudal” respectivamente, além disso, termos como “superior” e “inferior” foram substituídos
por “dorsal” e “ventral” respectivamente.
Apesar de muitos autores utilizarem para primatas os termos comuns àqueles utilizados
para referenciar estruturas presentes nos seres humanos, neste trabalho foi feita a escolha de
utilizar os termos adaptados para a forma com que são descritos na Nomenclatura Anatômica
Veterinária. Mesmo que o Macaco-prego seja um animal que apresente a bipedia, ela é
denominada “bipedia facultativa”.
Em cortes transversais tomando-se como referência o lobo frontal e parte rostral do lobo
temporal, foi possível observar o sulco lateral bem demarcado, assim como a fissura
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longitudinal do cérebro, a qual separa os dois hemisférios cerebrais. Neste corte apareceu um
largo espaço entre eles. Os giros frontais dorsais localizavam-se na região dorsal do cérebro.
Ventralmente à estes foram identificados os giros do cíngulo, separados pelo sulco do cíngulo
dorsalmente. O núcleo caudado foi bem evidenciado e posicionado dorsomedialmente à cápsula
interna e lateralmente aos ventrículos laterais. A cápsula interna por sua vez encontrava-se bem
demarcada. Seguia um trajeto ventro-medial desde o centro branco medular, na região ventral
à coroa radiada, até se relacionar, na sua extremidade ventral, com a comissura rostral. Neste
trajeto ela separava o núcleo caudado dorsomedialmente do putâmen ventrolateralmente.
O claustro foi identificado bem caracterizado relacionando-se com a cápsula extrema
em sua borda lateral e com a cápsula externa em sua borda medial. Observou-se também os
ventrículos laterais que se estendiam desde a parte ventral do corpo caloso até a região dorsal
da comissura rostral. Medialmente apareciam as colunas do fórnix (Figura 1).
Figura 1: Secção transversal em nível do cérebro à altura do lobo frontal e da parte rostral do lobo
temporal. Lâmina correspondente ao intervalo de número 65.

Fonte: SANTOS (2019).

A região preóptica foi identificada medioventralmente à comissura rostral.
Medianamente observou-se uma pequena abertura do terceiro ventrículo. Ventralmente o
quiasma óptico foi bem evidenciado. Verificou-se a presença do giro temporal dorsal e ventral
separados pelo sulco temporal dorsal e ventral na região ventral do cérebro. O giro temporal
dorsal direcionava-se dorsalmente, sobrepondo sobrepondo-se à ínsula. Notou-se ainda o giro
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occipito-temporal localizado medioventralmente ao giro temporal ventral. O corpo amigdaloide
foi identificado dorsalmente ao giro occipito-temporal (Figura 1).

Em corte feito entre os lobos frontal e temporal e uma pequena parte do lobo parietal,
na região do núcleo rostral do tálamo, verificou-se a presenta do giro do cíngulo, localizado na
região dorsal ao corpo caloso, ventralmente ao giro frontal dorsal, separado deste pelo sulco do
cíngulo. O corpo caloso apresentou-se bem caracterizado, permitindo comunicação entre os
dois hemisférios cerebrais.
O corpo do fórnix apareceu na região ventral do corpo caloso, relacionando-se
lateralmente com os ventrículos laterais. Estes, por sua vez, encontravam-se com tamanho
reduzido,

mas

bem

demarcados.

Observou-se

o

núcleo

caudado

deslocando-se

dorsolateralmente, relacionando-se ventralmente com a cápsula interna, separando este do
putâmen. Neste corte identificou-se o corpo estriado que é composto pelo núcleo caudado, a
cápsula interna, o putâmen e o globo pálido, estando todos bem demarcados e de fácil
visualização.
O globo pálido encontrou-se bem evidenciado e dividido em seus segmentos interno e
externo pela lâmina medular medial. Este, em seu aspecto lateral, relacionava-se com o
putâmen, sendo separado pela lâmina medular lateral, formando uma estrutura denominada
núcleo lentiforme a qual foi visualizada com clareza.
Os núcleos talâmicos rostrais puderam ser visualizados dispostos um de cada lado
ventralmente à coluna do fórnix. A cápsula externa, extrema e o claustro apareceram a este
nível de uma forma menos demarcada, mas ainda de possível identificação.
O terceiro ventrículo foi observado agora maior e com maior extensão na região medial
do cérebro. Em sua extremidade ventral notou-se o infundíbulo da hipófise em formato de funil
e alongado, onde em suas laterais e ventral aos globos pálidos em ambos os lados está o trato
óptico bem demarcado e de fácil visualização. Os giros temporais puderam ser observados e se
encontravam bem delimitados pelos seus respectivos sulcos. Medial aos giros temporais
observou-se nesse corte a presença do hipocampo (Figura 2).
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Figura 2: Corte transversal dos lobos frontal, temporal e uma pequena parte do lobo parietal, na
região do núcleo talâmico rostral. Lâmina correspondente ao intervalo de número 85.

Fonte: SANTOS (2019).

Em corte transversal dos lobos frontal, parietal e temporal, na região dos núcleos
talâmicos observou-se os núcleos caudados em ambos os antímeros de tamanho menor,
relacionando-se lateralmente com a cápsula interna e medialmente com os ventrículos laterais.
A cápsula interna pôde ser vista em trajeto ventromedialmente, apresentando-se larga e com
suas fibras sem continuidade na região do putâmen e do núcleo caudado. As colunas do fórnix
puderam ser observadas na extremidade ventral da cápsula interna, em ambos os antímeros. O
núcleo lentiforme apresentou-se com suas divisões ainda mais evidentes e bem demarcadas. A
cápsula extrema e a cápsula externa estavam bem evidenciadas e bem demarcadas, assim como
o claustro. Abaixo do corpo do fórnix, foi possível identificar o núcleo rostral do tálamo e
ventralmente a ele observou-se o núcleo medial do tálamo. Já o núcleo lateral do tálamo foi
observado com tamanho maior que os demais núcleos e lateral ao núcleo talâmico medial, sendo
que em sua extremidade posterior identificou-se o fascículo mamilo-hipotalâmico como uma
estrutura pequena e escura, mas bem caracterizada.
Na região central do corte, pudemos observar o terceiro ventrículo como um pequeno
filete, sendo que ventralmente a ele se encontra o infundíbulo da hipófise. O trato óptico
apresentou-se grande e bem demarcado, localizando-se lateral ao infundíbulo e dorsal ao
hipocampo (Figura 3).
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Figura 3: Corte transversal dos lobos frontal, parietal e temporal, na região dos núcleos
talâmicos. Lâmina correspondente ao intervalo de número 90.

Fonte: SANTOS (2019).

Em corte transversal através dos corpos mamilares pôde-se observar tanto o núcleo
rostral do tálamo, quanto o medial e o lateral bem evidenciados. A cápsula interna apresentouse bem demarcada e com suas fibras em continuidade, separando o núcleo caudado do putâmen.
Este último, por sua vez, foi bem evidenciado e separado do globo pálido pela lâmina medular
lateral. Já o globo pálido apresentou seus dois segmentos bem evidenciados e separados pela
lâmina medular medial.
Pôde-se verificar a presença do terceiro ventrículo que se interpõe entre os fascículos
mamilo-hipotalâmicos também identificados, sendo estes últimos de tamanho maior e mais
evidenciado nesse corte.
Os corpos mamilares puderam ser notados e se apresentaram como duas estruturas bem
demarcadas em formato oval, entre o trato óptico que por sua vez apresentou-se bem
evidenciado e de possível identificação. Ventralmente ao trato óptico está o hipocampo, bem
evidente e nele pode-se observar a fissura hipocampal dividindo o úncus na região dorsal
(Figura 4).

36

Figura 4: Corte frontal passando pelos corpos mamilares. Lâmina correspondente ao
intervalo de número 92.

Fonte: SANTOS (2019).

Em corte transversal, através dos lobos frontal, parietal e temporal na região da parte
caudal do terceiro ventrículo observaram-se os giros do cíngulo bem caracterizados e
demarcados pelo sulco do cíngulo, que se localiza dorsalmente ao giro. O corpo do núcleo
caudado apresentou-se de tamanho reduzido e aparecendo lateralmente, relacionando-se
medialmente com os ventrículos laterais. Na região medial do corte, notou-se a presença do
tálamo posicionado ventralmente ao fórnix, sendo que em sua extremidade dorsal está
localizada a estria medular do tálamo.
O putâmen encontrou-se bem caracterizado e evidente, enquanto o globo pálido não
estava muito bem evidenciado e apresentou-se de tamanho reduzido. O trato óptico e o
hipocampo também foram observados, sendo que o trato óptico encontrava-se deslocado
lateralmente.
O terceiro ventrículo apresentou-se como uma pequena abertura situada na parte central
do corte. Neste corte o lobo temporal não se apresentou bem demarcado como nos demais, e
seus sulcos e divisões não puderam ser observadas. A base do pendúnculo cerebral foi
observada e apresentava em continuidade com a cápsula interna. O hipocampo foi observado,
nele identificando-se também a fissura hipocampal. Dorsolateralmente ao hipocampo notou-se
o núcleo caudado relacionando-se lateralmente com a borda medial do centro branco medular
(Figura 5).
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Figura 5: Corte transversal dos lobos frontal, parietal e temporal na região da parte
caudal do terceiro ventrículo. Lâmina correspondente ao intervalo de número 97.

Fonte: SANTOS (2019).

Em corte transversal passando pela região da ponte e do pendúnculo cerebral observouse o corpo caloso bem evidenciado com suas fibras comissurais fazendo a comunicação dos
hemisférios cerebrais. O corpo do núcleo caudado encontrava-se de tamanho reduzido e
deslocado lateralmente, relacionando-se medialmente com os ventrículos laterais.
Ventralmente a ele observou-se a região do pulvinar do tálamo bem evidenciada e
posicionando-se dorsalmente ao corpo geniculado medial que se encontrava bem demarcado e
relacionando-se medialmente com o lemnisco lateral.
A cauda do núcleo caudado foi observada bem demarcada e ventralmente a ela
observou-se o hipocampo bem evidenciado, em sua extremidade medial notou-se o úncus. Entre
o hipocampo e a cauda do núcleo caudado, notou-se a presença do corno inferior do ventrículo
lateral. Na região central do corte identificou-se o aqueduto mesencefálico, sendo contornado
pela substância cinzenta periaquedutal que se encontrava bem demarcada. Dorsalmente a estas
estruturas está a comissura rostral que pode ser identificada neste corte. Dorsalmente a esta
comissura encontra-se a glândula pineal bem demarcada e de fácil visualização. Ventralmente
a essas estruturas e na região central do corte observou-se o fascículo longitudinal medial.
Neste corte, foi possível identificar o núcleo pulvinar medial que se encontrava
relacionado lateralmente com o corpo geniculado medial. O núcleo rubro foi observado em
ambos os lados e posicionado ventralmente ao fascículo longitudinal medial. A substância
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negra assim como o pendúnculo cerebral estavam presentes e localizados na região ventral ao
núcleo rubro (Figura 6).
Figura 6: Corte transversal passando pela região do pedúnculo cerebral. Lâmina
correspondente ao intervalo de número 100.

Fonte: SANTOS (2019).

Em corte transversal na região do colículo caudal identificou-se o aqueduto
mesencefálico na região central, contornado pela substância cinzenta periaquedutal, e
posicionado ventralmente a comissura do colículo caudal. Ventralmente à substância cinzenta
periaquedutal notou-se o fascículo longitudinal medial. Nas laterais da região dorsal, observouse o colículo caudal como uma estrutura grande e arredondada, notando-se lateralmente a ele o
lemnisco lateral como uma faixa escurecida e, na região ventral, observou-se ainda a presença
do lemnisco medial.
Verificou-se a presença do nervo trigêmeo posicionado ventralmente à substância
cinzenta central. Identificou-se também a decussação do pedúnculo cerebelar rostral situada
ventral ao fascículo longitudinal medial, bem demarcada e como uma estrutura arredondada de
coloração mais clara. Na extremidade ventral do corte identificou-se a base do pedúnculo
cerebral (Figura 7).
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Figura 7: Corte transversal na região do colículo caudal. Lâmina correspondente ao
intervalo de número 102.

Fonte: SANTOS (2019).

Neste corte observou-se uma secção transversal do cerebelo, em que, em sua disposição
central, verificamos a substância branca do cerebelo, com disposição arboriforme. Suas
ramificações apresentavam-se bem demarcadas e contornadas em sua borda pela substância
cinzenta do cerebelo (Figura 8).

Figura 8: Corte transversal do cerebelo. Lâmina correspondente ao intervalo de
número 110.

Fonte: SANTOS (2019).
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Na região central da substância branca do cerebelo, notou-se o núcleo denteado com
contorno irregularmente pregueado e medialmente a ele, o núcleo globoso. Ainda na região
medial observou-se uma pequena porção do declive.
Ventralmente a ele observamos a úvula bem demarcada e localizada na região central
do corte. Na região lateral de dorsal para ventral, observamos na sequência o lóbulo
quadrangular, o lóbulo simples, o lóbulo ansiforme com o pilar rostral e caudal e o lóbulo
paramediano (Figura 8).

6.2 Técnica de coloração dos cortes transversais do encéfalo e cerebelo do Macacoprego (Cebus apella)

As lâminas utilizadas no trabalho pertencem a um acervo que contém um total 5379
lâminas de Sistema Nervoso Central de diferentes espécies de animais domésticos, silvestres e
também do ser humano. Esse material foi preparado na década de 70 e desde então pertence ao
laboratório de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo (FMVZ-USP). As lâminas foram preparadas e coradas pela técnica de Pal-Weigert
modificada coloração das bainhas de mielina.
Nessa técnica, a substância branca, ou centro branco medular, contendo axônios de
neurônios mielinizados, é corada em azul escuro. Enquanto a substância cinzenta, que contém
os corpos de neurônios, o núcleo lentiforme e o putâmen, foi evidenciada em coloração
predominantemente cinza. Com isso, foi possível observar que a coloração encontrada nas
lâminas de Sistema Nervoso Central usadas no presente estudo, foi a mesma que é descrita pela
técnica de Pal-Weigert.

6.3 Correlações anatomoclínicas do Sistema Nervoso Central do Macaco-prego

Para a descrição das síndromes neurológicas e associação com o local das lesões foram
criadas ilustrações esquemáticas de secções transversais medianas do Sistema Nervoso Central
do Macaco-prego. Em cada ilustração foram destacadas estruturas relacionadas a cada síndrome
citada (Figuras 9 a 17).
Foi identificada e demarcada a região do córtex cerebral, denominada também como
substância cinzenta, onde estão presentes estruturas como os corpos de neurônios
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desmielinizados. Quando acometida por lesões, esta região apresenta alterações e
manifestações clínicas relacionadas ao comportamento alterado, depressão, convulsões,
alterações de marcha e déficit postural, este último geralmente apresenta-se contralateral à
lesão.
Alterações nos hemisférios cerebrais, nos núcleos da base, no bulbo olfatório, nos
pedúnculos cerebrais, nos lobos piriformes e no hipocampo podem se manifestar clinicamente
através de déficits visuais e cegueira, depressão, convulsões, déficits posturais na região
contralateral e déficits sensoriais também contralaterais.

Figura 9: Ilustração esquemática de lâminas seccionais transversais do encéfalo do
Macaco-prego enfatizando o córtex cerebral e o centro branco medular.

Fonte: SANTOS (2019).

O tálamo e o hipotálamo estão presentes na região do diencéfalo. O tálamo está
relacionado diretamente com as funções sensitivas, com exceção dos impulsos olfatórios, todos
os impulsos sensitivos passam pelo tálamo antes de chegar ao córtex cerebral. Além disso, suas
funções também estão ligadas à motricidade, ao comportamento emocional e com a ativação
do córtex. Quando o tálamo e o hipotálamo são acometidos por lesões, estes apresentam
manifestações clínicas como comportamento alterado, alterações na resposta à estímulos
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sensoriais, depressão, convulsões, disfunções endócrinas e autônomas, além de déficit
locomotor e postural os quais apresentam-se contralateral à lesão.
O tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela fonte e pelo bulbo. Quando ocorre
alguma lesão nestas estruturas citadas, as manifestações clínicas são descritas como: depressão,
estupor ou coma, alteração na resposta à estímulos sensoriais, déficit motor do bulbo ocular,
(lesão mesencefálica), déficit postural e de propriocepção (podendo ser ipsilateral ou
contralateral), déficit locomotor e incoordenação ou espasticidade (lesões na ponte).
No aparelho vestibular estão presentes o bulbo (ou medula oblonga), o pedúnculo
cerebelar e o cerebelo. Em casos de lesões nas estruturas citadas, as manifestações clínicas são
observadas como depressão (em casos de lesões focais), inclinação ou rotação lateral da cabeça,
incoordenação e déficits posturais, incoordenação, espasticidade e ataxia. Quando ocorrem
lesões do cerebelo, ocorrem manifestações clínicas de incoordenação e espasticidade, dismetria,
ataxia, tremores, nistagmo e déficits posturais e de reação a ameaça.

Figura 10: Ilustração esquemática de lâminas seccionais
transversais do encéfalo do Macaco-prego enfatizando o núcleo
caudado e o putâmen. NuCa: Núcleo Caudado. Pu: Putâmen.

Fonte: SANTOS (2019).
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Figura 11: Ilustração esquemática de lâminas seccionais transversais do
encéfalo do Macaco-prego enfatizando o tálamo e o hipotálamo.

Fonte: SANTOS (2019).

Quando ocorre o acometimento de mais de uma região do Sistema Nervoso Central, as
alterações manifestadas podem ser características de Síndromes Neurológicas, as quais também
apresentam alterações neurológicas.
Na Síndrome Cerebral pode-se notar a manifestação de anormalidades locomotoras, que
podem ser discretas, o estado mental e comportamento podem se apresentar como depressão,
pode ocorrer também a respiração irregular, cegueira, pressão da cabeça contra obstáculos e
andar em círculos em casos de lesões unilaterais (Figura 12).
Em casos de Síndrome Mesencefálica, pode apresentar alterações na formação reticular,
nos núcleos dos nervos cranianos III e IV e no núcleo rubro, que se manifestam através de sinais
clínicos como anormalidades locomotoras, alteração no estado mental, midríase não responsiva
ou miose, e estrabismo (Figura 13).
Estruturas como a ponte, a medula oblonga e a formação reticular podem ser afetadas
em conjunto, caracterizando a Síndrome Pontinobulbar. As manifestações clínicas apresentadas
nesta síndrome estão relacionadas a anormalidades locomotoras, alteração nos nervos cranianos
e alteração no estado mental (Figura 14).
Na Síndrome Vestibular Central, as estruturas acometidas por lesões podem ser a ponte,
o núcleo rubro, o cerebelo e os pedúnculos cerebelares. Quando ocorrem afecções nestas
estruturas, as manifestações clínicas apresentam-se como nistagmo horizontal, rotacional,
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vertical ou posicional, déficits no V, VI e VII pares de nervos cranianos, podendo ainda ocorrer
sinais cerebelares, perda de equilíbrio, quedas, rotação de cabeça e estrabismo (Figura 15).
Alterações no diencéfalo, na medula oblonga e no cerebelo podem ser característicos de
Síndrome Cerebelar e as manifestações clínicas apresentadas são: tremores de intenção na
cabeça, anormalidades locomotoras (podendo apresentar hipermetria), nistagmos, alteração na
resposta de ameaça visual, aumento da área de sustentação do corpo (em ampla base) (Figura
16).
Quando lesões acometem múltiplas estruturas e múltiplos locais no Sistema Nervoso
Central caracteriza-se como Síndrome Multifocal. Esta por sua vez reconhecida pela presença
de sinais clínicos que representam mais de uma síndrome (Figura 17).

Figura 12: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Cerebral.

Fonte: SANTOS (2019).
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Figura 13: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Mesencefálica.

Fonte: SANTOS (2019).

Figura 14: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Pontinobulbar.

Fonte: SANTOS (2019).
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Figura 15: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Vestibular.

Fonte: SANTOS (2019).

Figura 16: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Cerebelar.

Fonte: SANTOS (2019).
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6.4 Elaboração de uma plataforma como protótipo de website de neuroanatomia
animal

Figura 17: Ilustração esquemática em secção sagital mediana do Sistema
Nervoso Central do Macaco-prego evidenciando o local acometido na
Síndrome Multifocal.

Fonte: SANTOS (2019).

Foi criado um protótipo de website para a elaboração da plataforma de ensino em
neuroanatomia animal, através do software Adobe Experience Design CC. Com este software
é possível prototipar plataformas, sites e aplicativos, quem podem ser adaptados a qualquer
formato e sem a necessidade de utilizar códigos de programação. Com isso, facilita o uso e
possibilita a criação sem precisar ter um conhecimento prévio sobre programação. Ao abrir o
software, existe a possibilidade de criar um conteúdo que pode ser acessado em computadores,
tablets ou celulares, sendo totalmente personalizado de acordo com as necessidades ou objetivo
do projeto. Para isso foram elaborados modelos para uso em computadores, tablets e celulares,
possibilitando ser acessado em qualquer dispositivo e facilitando então o contato com o
conteúdo.
Para que todas as páginas pudessem interagir entre si, foi necessário liga-las através de
comandos dentro do software. Este processo é realizado a partir da seleção de uma página, ou
aba, e então o cursor é ligado até a página que deve ser executada a ação.
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Quando se clica em um determinado item, automaticamente a plataforma será
direcionada para a página que foi previamente selecionada para execução do comando. Sendo
assim, torna-se possível a interação com todos os diferentes conteúdos que estão presentes
dentro da plataforma de forma objetiva (Figura 18).
A organização da plataforma foi realizada em algumas divisões relacionadas ao
processo de execução do projeto. Nela foram criadas diferentes páginas e segmentos contendo
diferentes informações e conteúdos.
Figura 18: Organização dos comandos da plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).

No layout da página inicial foram acrescentadas informações sobre a equipe que compõe
o projeto de neuroanatomia comparada e foram descritas informações a respeito da origem do
material (lâminas de Sistema Nervoso Central), sendo pertencentes ao laboratório de
Neuroanatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ademais, foi destaca a importância desde material,
que pode ser considerado até mesmo um patrimônio nacional. Apesar de no presente trabalho
ter sido realizada a descrição e criação de conteúdo utilizando o modelo de primada (Macacoprego), foram criadas secções separadas dentro da página inicial da plataforma, para que
futuramente as demais espécies que vem sendo estudadas e descritas (felinos, bovinos, equinos,
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ovinos, caprinos, suínos e roedores) possam também ser acrescentadas e assim completar todo
o conteúdo de neuroanatomia comparada.
Uma lâmina de corte transversal do encéfalo, contendo as identificações das estruturas
mediante diferentes partes coloridas, foi selecionada para servir como logotipo e botão “home”
da plataforma. Este botão “home” foi adicionado no canto superior esquerdo e quando ele é
clicado, mesmo que em qualquer página da plataforma, executa a ação de direcionar para a
página inicial (Figura 19).

Figura 19: Página inicial da plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).

Na parte esquerda da página inicial da plataforma, existe um item denominado
“Macaco-prego”. Ao clicar neste ícone, a plataforma é direcionada para a página que
compreende o conteúdo de neuroanatomia do Macaco-prego. Nesta página, existem três ícones
contendo diferentes opções. O primeiro foi denominado “Atlas Descritivo”, o segundo
“Estruturas e Funções” e o terceiro “Correlações Anatomoclínicas”. Abaixo de cada ícone foi
adicionada uma imagem representativa do material que cada um irá abordar. Ao clicar em cada
ícone ou imagem, a plataforma será direcionada para a página com o conteúdo referente (Figura
20).
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Figura 20: Página que compreende o conteúdo da neuroanatomia do Macaco-prego na plataforma
de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).

O primeiro, dos três itens sobre a neuroanatomia do Macaco-prego, denominado “Atlas
Descritivo”, oferece acesso à descrição de todas as lâminas que foram utilizadas no projeto.
Para acessar esse conteúdo, basta clicar no item ou na imagem abaixo dele. Feito isso,
incialmente, se abre uma página contendo fotos de todas as lâminas, sem a descrição das
estruturas. A primeira página que é aberta, tem como objetivo a disponibilização de todas as
lâminas, para que o usuário possa escolher qual deve ser explorada ou, para que possa visualizálas em sequência. A organização dessas imagens foi feita de forma metamérica e, da mesma
maneira, foram apresentadas na plataforma (Figura 21).
Ao rolar a página para baixo, pode-se então ter acesso à todas as fotos e, ao clicar em
cada imagem, a lâmina correspondente a determinada foto clicada se abre e nela contém todas
as estruturas presentes descritas (Figura 22). A opção de clicar no botão “home” se encontra
presente nas diferentes páginas ou ambientes da plataforma, dando assim a possibilidade para
usuário retornar à página inicial a qualquer momento da navegação. Nesta página originada do
item “Atlas Descritivo” contém ainda, na parte superior, as opções de acesso ao conteúdo de
“Estruturas e Funções” e “Correlações Anatomoclínicas”.
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Figura 21: Página contendo fotos das lâminas transversais do encéfalo e cerebelo do Macaco-prego
na plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).
Figura 22: Página contendo a descrição das estruturas presentes nas lâminas transversais do encéfalo
e cerebelo do Macaco-prego na plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).
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Tendo sido identificadas e descritas as estruturas de todas as lâminas no item “Atlas
Descritivo” da plataforma, foram selecionados cortes representativos dos diferentes intervalos
das secções do encéfalo e cerebelo. Para isso, observou-se em cada lâmina as estruturas
presentes. Sendo assim, a medida que novas estruturas puderam ser observadas na sequência
das secções, novas lâminas foram selecionadas e então inseridas no item denominado
“Estruturas e Funções”, na plataforma.
Para disponibilização do material neste item, as estruturas foram identificadas por
contornos que demarcavam toda a área correspondente a ela em cada secção diferente. Cada
contorno foi identificado conforme uma cor e descrito em legenda. Desta forma, se tornou
possível observar a mudança nos aspectos morfológicos de cada estrutura, conforme a
localização da secção realizada no encéfalo e cerebelo. Isto é, toda a área ocupada por cada
estrutura foi demarcada e identificada com uma cor, possibilitando então, que a variação nos
aspectos morfológicos de uma determinada estrutura seja observada desde quando esta começa
a surgir na sequência de lâminas, até quando ela não puder mais ser identificada, seguindo a
sequência metamérica dos cortes transversais.
Nas lâminas presentes neste item da plataforma, além das estruturas demarcadas, foram
acrescentados textos expondo a função das estruturas respectivas a cada imagem selecionada.
Nesta parte da plataforma também existe a opção de voltar para a página inicial, clicando no
botão “home” e na parte superior, contém as opções de acesso ao conteúdo de “Atlas
Descritivo” e “Correlações Clínicas” (Figura 23).
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Figura 23: Página contendo as estruturas e funções em diferentes secções transversais do encéfalo e
cerebelo do Macaco-prego na plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).

O item denominado “Correlações Clínicas”, pode ser acessado clicando na aba de
mesmo nome, que está disponível tanto no item “Atlas Descritivo” quanto no “Estruturas e
Funções”. Do mesmo modo, o conteúdo dos outros itens pode ser acessado a qualquer momento
apenas clicando na aba contendo o nome do conteúdo desejado. Neste terceiro item
(Correlações Clínicas) foi acrescentada a parte das relações ou das correlações anatomoclínicas
da presente dissertação. Para elaboração deste material, as estruturas das lâminas foram
identificadas conforme a relação que existe entre elas e as funções que cada uma delas é
responsável. Com isso, foram descritas as lesões que podem acomete-las e, além disso, os sinais
clínicos que podem estar presentes em cada tipo alteração. Este conteúdo foi escrito baseado
em literaturas que abordam o conteúdo de neuroanatomia e neurologia clínica (GETTY et al,
1986; ERHART, 1965; HAINES, 1991; BAGLEY, 2005; LORENZ e KORNEGAY, 2006;
MAYHEW, 2009; DE LAHUNTA e GLASS, 2009; THOMSON e HAHN, 2012; MACHADO,
2013; PRADA, 2014). Cada imagem contém as estruturas identificas, com a respectiva legenda
e, na parte inferior, são descritas as estruturas da imagem e feita a correlação clínica,
abrangendo as lesões e os sinais clínicos (Figura 24).
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Figura 24: Página contendo as correlações clínicas das estruturas do encéfalo e cerebelo do
Macaco-prego na plataforma de neuroanatomia comparada.

Fonte: SANTOS (2019).

Com a utilização do software Adobe Experience Design CC, também foi possível criar
um layout para que o conteúdo possa ser acessado em smartphones. A elaboração deste
conteúdo seguiu a mesma metodologia utilizada na plataforma elaborada para computadores.
Os ícones e abas permaneceram os mesmos e com suas respectivas funções, mas foram
adaptados para o formato da tela dos smartphones.
A elaboração dos comandos foi realizada igual descrito anteriormente para layout em
computadores, através da ligação entre as abas e ícones até a página que irá executar ação. Com
isso, vários comandos são executados a partir de todas as páginas da plataforma, permitindo o
usuário ter acesso a diversos conteúdos. (Figura 25).
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Figura 25: Organização dos comandos da plataforma de neuroanatomia comparada (Layout para
smartphone).

Fonte: SANTOS (2019).

A página inicial no layout da plataforma para smartphones, contém também em sua
parte lateral esquerda, os itens para serem adicionadas futuramente novas espécies e o principal
comando, que é para ter acesso ao material da neuroanatomia do Macaco-prego. Ainda na
Figura 26: Página inicial da plataforma em layout para smartphones (A). Página que compreende o
conteúdo do encéfalo Macaco-prego (B). Página com todas as fotos das lâminas (C).

Fonte: SANTOS (2019).
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página inicial, foi adicionada a apresentação da nossa equipe e informações a respeito do
material utilizado. Ao abrir as outras páginas, à medida que os comandos são executados, a
plataforma seguiu o mesmo padrão de organização, contendo três itens principais denominados
“Atlas Descritivo”, “Estruturas e Funções” e “Correlações Clínicas” (Figuras 26 e 27).
Figura 27: Página contendo o atlas descritivo (A). Página abordando estruturas e funções (B). Página
contendo as correlações clínicas (C).

Fonte: SANTOS (2019).
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7. DISCUSSÃO

7.1 Estruturas do Encéfalo e Cerebelo do Macaco-prego

A fissura longitudinal do cérebro apresentou-se bem demarcada e separando os
hemisférios cerebrais até a região do corpo caloso, assim como descrito por Watanabe e
Madeira (1982) na mesma espécie, por Machado (2010) no ser humano e por Geist (1930) no
macaco Rhesus.
O corpo caloso, em todos os cortes observados, apresentou-se bem evidenciado e
fazendo a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, semelhante ao observado por Geist
(1930) no Rhesus, por Watanabe e Madeira (1982) no Cebus e por Machado (2010) no ser
humano. Esta estrutura apresentou características morfológicas semelhantes ao descrito no
Chimpanzé (PHILLIPS; KAPFENBERGER; HOPKINS, 2009).
O núcleo caudado observado no presente estudo apresentou características morfológicas
semelhantes ao encontrado por Watanabe e Madeira (1982) na mesma espécie, sendo que em
cortes na região frontal o núcleo caudado apresentou-se bem evidenciado e na sequência de
cortes foi identificado deslocado lateralmente e com sua área menos demarcada, assim também
observado por Geist (1930) no Rhesus e por Machado (2010) no ser humano.
A cápsula interna do Macaco-prego é bem evidenciada, se assemelhando ao identificado
por Machado (2010) no ser humano, enquanto no Rhesus, como observado por Geist (1930)
apesar de também ser bem evidenciada apresenta-se como uma estrutura não muito larga, mas
também separando o núcleo caudado do putâmen.
No Cebus apella, a cápsula externa juntamente com o claustro e a cápsula extrema
estende-se da região do centro branco medular, localizada na parte dorsal do encéfalo, e se
encontram em sua extremidade ventral com o centro branco medular na região dos lobos
temporais, como também foi observado e descrito por Machado (2010) para o ser humano, por
Watanabe e Madeira (1982) no Cebus e por Geist (1930) no Rhesus. Apenas em secções na
extremidade frontal do cérebro, pegando apenas a parte frontal dos lobos temporais não se
observou esta continuidade.
Existe uma diferença morfológica entre o claustro do Macaco-prego e o do Sagui, sendo
que no Cebus há uma extensão dorsolateral do claustro insular e este aspecto não está presente
no Sagui (RESER et al., 2014).
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O núcleo medial do tálamo e o núcleo rostral do tálamo, observados no Macaco-prego
apresentaram-se proporcionalmente menores que o descrito por Geist (1930) no Rhesus e
assemelhando-se ao descrito por Machado (2010) para o ser humano.
O hipocampo pôde ser observado nos cortes seriados utilizados neste estudo, em que
comparado ao do Rhesus, apresenta a mesma arquitetura e organização (GUERREIRO-DINIZ
et al., 2010).
Os corpos mamilares encontrados no Macaco-prego são aparentemente maiores e mais
evidentes quando comparados aos observados no Rhesus por Geist (1930), mas encontram-se
semelhantes ao descrito por Machado (2010) para o ser humano e por Watanabe e Madeira
(1982) para o Cebus.
Na secção à altura do quiasma óptico, o globo pálido foi observado bem demarcado,
mas sem suas divisões. Nos cortes mais caudais foi possível constatar que no Cebus apella este
demonstra-se bem caracterizado e bem dividido em seus dois segmentos, separados pela lâmina
medular lateral e medial. Essas estruturas são bem evidentes e de fácil visualização e
identificação.
A ínsula no Rhesus, descrita por Geist (1930) apresenta-se mais proeminente,
insinuando-se lateralmente em direção ao sulco lateral, o que também pôde ser observado no
estudo de Watanabe e Madeira (1982) para o ser humano. Neste caso, a ínsula apresentava-se
mais projetada lateralmente, embora no Cebus, esta não demonstrasse grande proeminência,
ainda mantendo discreta insinuação lateral.
O lobo temporal, observado nas secções transversais do cérebro, apresentou seus giros
bem caracterizados e bem demarcados pelos seus sulcos, assemelhando-se ao descrito para o
ser humano por Machado (2010), enquanto no Rhesus, observado por Geist (1930), os giros
apresentam-se menos demarcados, mas ainda assim podendo ser identificados.
Nas secções em que era possível observar o fascículo mamilo-hipotalâmico, este
apresentava-se bem demarcado e de fácil visualização, identificado como uma estrutura de
coloração escura e em formato alongado. Essa mesma estrutura foi observada por Geist (1930),
apresentando-se também escura, pequena e alongada.
O trato óptico apresentou-se semelhante ao observado por Geist (1930) no Rhesus, por
Watanabe e Madeira (1982) no Cebus e por Machado (2010) para o ser humano.
Os colículos caudais identificados nas lâminas do presente estudo apresentaram-se
como estruturas bem definidas e demarcadas, assemelhando-se com aqueles encontrados no do

59

ser humano, como observado por Marques (2005) e Watanabe e Madeira (1982) na mesma
espécie, e por Hines (1933) no Rhesus.
No ser humano, como descrito por Carpenter (1978) e em outros primatas, e também
por Gerhard e Olszewski (1969), o fascículo longitudinal medial é visível, o que foi observado
no Cebus apella, no presente estudo.
O lemnisco lateral apresentou-se bem caracterizado e com aspecto semelhante ao
encontrado por Marques (2005) no Cebus e por Carpenter (1978) no ser humano.
A decussação das fibras que compõem pendúnculo cerebelar rostral apresentou-se
semelhante aos achados de Marques (2005) e Watanabe e Madeira (1982) na mesma espécie,
por Carpenter (1978) e Machado (2010) para o ser humano.
O aspecto arbóreo do cerebelo, o núcleo denteado e o núcleo globoso foram observados
e descritos por Oliveira et al. (2007) e apresentaram aspectos semelhantes aos encontrados e
descritos no presente estudo. O cerebelo apresentou estruturas comuns às do ser humano,
diferindo apenas na forma e tamanho. Demonstrou ainda ser bem desenvolvido, como o
observado por Oliveira et al. (2007). O seu desenvolvimento está relacionado, dentre outros
fatores, com a maior lobulação. Assim, concordamos com Oliveira et al. (2007), que tal
estrutura está relacionada com as atividades realizadas pelo macaco-prego, tais como a
capacidade de realizar movimentos mais complexos e delicados, além de usar ferramentas, abrir
e fechar torneiras e trincos de portões e ainda conseguir se posicionar em postura ereta, como
aquela encontrada no ser humano.

7.2 Correlações Anatomoclínicas
Acrescentar a correlação anatomoclínica ao estudo da morfologia possibilita aprimorar
o conhecimento do assunto em questão, facilitando o processo de aprendizagem e fixação do
conteúdo estudado, bem como sua aplicação futura (TUDURY et al., 2004, ESEONU;
CARACHI; BRINDLEY, 2013; MACHADO; BARBOSA; FERREIRA, 2013; CROWTHER;
BAILLIE, 2016). Este tem sido um método que se tornou crescente devido aos benefícios que
traz aos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Autores como Prada (2014),
DeLahunta e Grass (2009) e Machado (2010) trazem em seus livros a correlação dos aspéctos
morfológicos com os aspectos clínicos e funcionais.
Quando a neuroanatomia é abordada de forma individual, ela se torna de difícil
compreensão, mas se este tópico for abordado de forma integrada, além de estimular o
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aprendizado, se torna mais motivador para os que terão contato com a área (NEUWIRTH;
DACIUS; MUKHERJI, 2018). Com isso, a parte das correlações anatomoclínicas foi integrada
a esta plataforma. Este é um tópico que tem ganhado um importante destaque nos últimos anos,
devido a sua relevância nas diferentes formas de ensino (RESNICK, 2015).
A integração anatomoclínica agrega um importante valor ao trabalho, pois diferentes
profissionais ou estudantes de diferentes áreas e realidades poderão ser auxiliados pelo uso da
plataforma, uma vez que não foi abordada apenas a neuroanatomia propriamente dita, mas
também a neuroanatomia funcional, neurologia e clínica. Sendo assim, além de estimular o
aprendizado, os conteúdos contendo aspectos multidisciplinares também são importantes para
estimular relações interpessoais, culturais, além de convivência com profissionais de diferentes
áreas e troca de experiências (ESEONU; CARACHI; BRINDLEY, 2013; RESNICK, 2015;
CROWTHER; BAILLIE, 2016).

7.3 Métodos complementares de ensino

A utilização de livros, atlas e cadáveres têm constituído a forma tradicional de
aprendizado da anatomia. Os livros e atlas mais utilizados na Medicina Veterinária são Getty
(1986); Evans; De Lahunta (1994), Dyce; Sack; Wensing (2010), Popesko (2012); Evans; De
Lahunta (2013) e Konig; Liebich (2014). Nos últimos anos surgiu a necessidade da integração
de novos métodos ao ensino da anatomia veterinária. Essa necessidade surgiu devido a mudança
do perfil do aluno, mudanças na estrutura curricular, redução da carga horária das disciplinas
de anatomia, afetando diretamente o ensino da neuroanatomia (CHANG; MOLNÁR, 2015;
FONTANELLI et al., 2015).
Além das reduções citadas, de carga horária por exemplo, a falta de materiais didáticos
nas várias universidades, evidencia a importância e a necessidade da inclusão de novos métodos
de ensino. A realidade de muitas Universidades do Brasil e do mundo é bem diferente daquela
encontrada nos grandes centros de ensino. Muitas delas não possuem o material necessário para
o ensino da anatomia, e necessitam de diferentes alternativas para suprir essa carência, como
por exemplo disponibilização de meios eletrônicos (KLEMT; INFANTOSI, 2000; DRAKE;
LOWRIE; PREWITT, 2002; FOREMAN et al., 2005; BIASUTTO; CAUSSA; CRIADO DEL
RÍO, 2006; THEORET; CARMEL; BERNIER, 2007; CORREA; CORREA, 2011; REHMAN;
KHAN; YUNUS, 2012; PAPA; VACCAREZZA, 2013; SCHOENAU; SCHOENAU, 2013;
ALSAID, 2016).
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Grandes questionamentos a respeito do conhecimento adquirido pelos estudantes de
graduação ocorre porque o ensino oferecido não supre a necessidade dos alunos, deixando em
alguns casos uma lacuna a ser preenchida (BERGMAN et al., 2008).
A utilização de novas técnicas e métodos de ensino pode auxiliar tanto estudantes,
quanto profissionais formados, ou até mesmo docentes da área. A criação de novas plataformas
de ensino é uma ferramenta que se adequa as necessidades, uma vez que sustenta conhecimento
adaptável, constantemente atualizado, tornando-se amplamente acessível ao aluno (HALL et
al., 2013).
Para Fontanelli (2015) o perfil do aluno tem mudado tão rápido quando o surgimento
das novas técnicas. Atualmente a tecnologia é algo que se tornou muito acessível e os alunos
têm apresentado a capacidade de interagir com o mundo virtual, tornando assim, as tarefas a
serem realizadas, um simples e divertido processo de aprendizado (STEPAN et al., 2017).
As diferentes maneiras de se ensinar anatomia podem ser expostas mediante formas
virtuais e interativas. Assim, o aluno tem acesso a todo o material como uma extensão do seu
aprendizado, sendo este adaptado segundo as suas necessidades (FAZAL-UR-REHMAN;
KHAN; YUNUS, 2012; BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015).
Com a possibilidade de acessar todo o material sem a necessidade de estar em um
ambiente universitário, os estudantes podem escolher a velocidade de estudo que eles utilizarão,
adaptando-se ao ritmo e processo de aprendizagem, segundo as suas reais necessidades. A
oportunidade de acesso contínuo e compartilhado do material estimula os estudantes a
utilizarem ele como uma forma eficaz e atrativa de complementar todo o seu aprendizado em
sala de aula (FAZAL-UR-REHMAN; KHAN; YUNUS, 2012; BOYD; CLARKSON;
MATHER, 2015).
Técnicas tais como a dissecação e o contato com cadáveres, por exemplo, são bastante
eficazes e também importantes. Mas, em muitas universidades não existe a possibilidade da
realização das mesmas. Com isso, ferramentas virtuais complementares podem suprir e auxiliar
estudantes que se encontram nesta realidade, oferecendo a eles a oportunidade de ter acesso a
um conteúdo completo e interativo com a possibilidade de complementar o ensino. Em outro
caso, estudantes que têm acesso a dissecação e cadáveres para o estudo da anatomia, também
podem ter acesso à ferramentas visuais complementares (FAZAL-UR-REHMAN; KHAN;
YUNUS, 2012; PAPA; VACCAREZZA, 2013; DRAKE; MCBRIDE; PAWLINA, 2014;
BOYD; CLARKSON; MATHER, 2015).
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8. CONCLUSÕES


Com a utilização das lâminas transversais do encéfalo e cerebelo Macaco-prego foi
possível identificar e descrever as estruturas neuroanatômicas; o cérebro do Cebus
apella apresenta muitas características anatômicas semelhantes ao cérebro humano. O
SNC do Macaco-prego serve como um excelente modelo para pesquisa em anatomia
comparada.



Com o material do presente trabalho foi possível elaborar uma plataforma
multidisciplinar de neuroanatomia incluindo a descrição das estruturas encontradas, as
suas funções e a correlação com as síndromes neurológicas e sinais clínicos, que poderá
auxiliar estudantes e profissionais da área.

 Este material pode servir como base para a complementação do ensino da
neuroanatomia comparada, podendo também ser direcionado para a futura criação de
cursos de educação continuada na área de neurologia veterinária.
 Este trabalho contribuiu também para a preservação do acervo de lâminas do laboratório
de Neuroanatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Universidade de São Paulo
e integração de acervos anatômicos à métodos de ensino modernos e novas técnicas
educacionais para o ensino na graduação e em cursos de educação continuada.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 1- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos lobos frontais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 2- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos lobos frontais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 3- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos lobos frontais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 4- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos lobos frontais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 5- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos lobos frontais.

77

APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 6- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região rostral dos lobos temporais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras
1 – 11).
Figura 7- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região do quiasma óptico e comissura rostral.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 8- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região do quiasma óptico e infundíbulo da
hipófise.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 9- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região do infundíbulo da hipófise até os corpos
mamilares.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 10- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos núcleos do tálamo até os colículos
caudais.
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APÊNDICE A – Lâminas de cortes transversais do encéfalo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figuras 1
– 11).
Figura 11- Descrição das lâminas do encéfalo do Macaco-prego na região dos colículos caudais.
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APÊNDICE B – Lâminas de cortes transversais do cerebelo do Macaco-prego com estruturas descritas (Figura
12).
Figura 12- Descrição das lâminas do cerebelo do Macaco-prego.
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APÊNDICE C – Desenhos esquemáticos dos cortes transversais do encéfalo e cerebelo do Macaco-prego (Figura
13).
Figura 13- Desenhos dos cortes transversais do encéfalo e cerebelo do Macaco-prego em sequência de cortes
rostrais para caudais.
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