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RESUMO 
 
 
MARQUES, K. V. Estudo anatômico do tronco encefálico do macaco Cebus 
apella. [Anatomical study of the brain stem of the Cebus apella monkey]. 2005. 
177 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

 
 

Os macacos Cebus apella são hábeis com suas mãos e capazes de utilizar 

ferrementas (paus e pedras) para resolver problemas, podendo ser treinados 

como assistentes de pessoas quadriplégicas. São escassas ainda as informações 

em neuroanatomia desses primatas, o que motiva a presente pesquisa, cujo 

propósito é o de enfocar a morfologia externa e interna do tronco encefálico. 

Foram estudados 20 espécimes do macaco Cebus apella que já estavam fixados 

com formol a 10%, pertencentes ao acervo de pesquisa do laboratório de 

Anatomia da Universidade Federal de Uberlândia. Após isolamento do encéfalo e 

remoção das meninges procedeu – se ao estudo da superfície externa em 14 

peças. A dissecção por técnica usual preservou características morfológicas da 

superfície e origem aparente de nervos cranianos, que foram identificados. Em 

análise macroscópica, o tronco encefálico mostra – se bem desenvolvido 

destacando – se ainda em sua face lateral a origem aparente do nervo trigêmeo e 

os pedúnculos cerebelares médios, bem evidentes. Na face dorsal, em relação ao 

IV ventrículo identificam – se os véus medulares superior e inferior, bem como o 

sulco mediano e a eminência medial. Os pedúnculos cerebelares superior e 

inferior também são bem destacados. Na medula oblonga são identificados, entre 

outros, os relevos correspondentes às olivas e às pirâmides, além da fissura 

mediana anterior e a região da decussação das pirâmides, Nem sempre são 



nítidos o sulco bulbo – pontino e o forame cego. Os fascículos grácil e cuneiforme 

são bastante desenvolvidos bem como os tubérculos correspondentes. Para os 

estudos das estruturas internas do tronco encefálico, 6 peças, já fixadas, foram 

congeladas com nitrogênio líquido e cortadas no criostato entre  –27o  C e – 30o  C, 

seguindo – se a feitura de cortes transversais, em seis níveis (colículos superior e 

inferior, origem aparente do nervo trigêmeo, porções superior, média e inferior da 

oliva, e decussação das pirâmides), com espessura de 60 µc, corados segundo o 

método de Mulligan. As estruturas evidenciáveis são descritas com detalhes 

comparando – se os dados obtidos com os da literatura consultada. Os termos 

anatômicos foram referidos segundo a Terminologia Anatômica Internacional, 1a. 

edição brasileira – 2001, Ed. Manole Ltda. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Tronco encefálico. Medula oblonga. Ponte do tronco encefálico. 
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ABSTRACT 
 
 
MARQUES, K. V. Anatomical study of the brain stem of the Cebus apella 
monkey. [Estudo anatômico do tronco encefálico do macaco Cebus apella]. 2005. 
177 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

 
 
The Cebus apella monkey are able to use their nands and to use tools like woods 

and stones to solve problems. They can be trained to act as quadriplégicas 

people’s assistants. The Neuroanatomy information about these primates are little, 

that’s the reason for this research and its purpose is to accomplish a 

macroscophial anatomic study of encephalic trunk external and internal surface 

structure. It was studied Cebus apella monkeu 20 especimens that was already 

fixed on 10% formaldehyde. These monkeys are from research’s heap of 

Universidade Federal de Uberlândia. The monkey encephalon were removed using 

an osteótomo. After removing the meninges, theirs external surface  study was 

started on 14 of them. The dissection using usual technique could preserve the 

morphological characteristics of the surface and cranial nerve apparent origim, that 

could be identified too. Under a macroscophical analysis, the encephalic trun looks 

very elaborated and the trigemini nerve and pedunculus cerebellaris aparent origin, 

very evident, was stood out in its lateral face. In the dorsal face, in relation to fourth 

ventricle, the inferior and superior velum medullare could be identified as well as 

the sulcus medianus and the eminentia medialis. The superior pedunculus 

cerebellaris, as well as the inferior ones, were very stood out too. On the medulla 

oblongata were identified, beyond others, the relieves corresponding to the oliva 



and the decussatio pyramidum region. The sulcus bulbus – pons and the foramen 

caecum not always are bright. The fasciculus gracilis, as well as the cuneatus 

ones, are very elaborated as well as the corresponding tuberculuns.The brain stem 

internal structure study 6 already fixed pieces were froze with liquid nitrong and cut 

in criostato, under the temperature between –27ºC and – 30º C. After this, 

transversal cuts were made on 6 levels (superior and inferior nerve trigemini 

aparent origin, olivas superior, medium and inferior portion and decussatio 

pyramidum), with the thickness of 60µc, roddy according to the Mulligan method. 

The evidentiable structures are described in details comparing data obtained from 

the consulted literature. The anatomic terms were aforesaid according to 

Terminologia Anatômica Internacional, 1ª edição brasileira – 2001, Ed. Manole 

Ltda.  

 
 
Key words: Brains stem. Medulla oblongata. Pons. Mesencephalon. Cranial 

nerves. Capuchim Monkey. Cebus apella. 



Sumário 
 
 
1  INTRODUÇAO ........................................................................................18 
 
2   REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................27 
 
3   MATERIAL E MÉTODO ......................................................................... 63 
 
4   RESULTADOS ........................................................................................68 
4.1 Morfologia externa do tronco encefálico .............................................68  
4.1.1  Medula oblonga (Bulbo) ..........................................................................72 

4.1.2 Ponte ........................................................................................................81 

4.1.3 IV Ventrículo .............................................................................................86 

4.1.4 Mesencéfalo ............................................................................................90 

4.1.5 Nervos cranianos .....................................................................................94 

4.1.6 Nervo oculomotor (N. III) ..........................................................................94 

4.1.7 Nervo troclear (N. IV) ...............................................................................94 

4.1.8 Nervo trigêmeo (N. V)...............................................................................94 

4.1.9 Nervo abducente (N. VI) ...........................................................................94 

4.1.10 Nervo intermédiofacial (N. VII) .................................................................95 

4.1.11 Nervo vestibulococlear (N. VIII) ...............................................................95 

4.1.12 Nervo glossofaríngeo (N. IX) ...................................................................95 

4.1.13 Nervo vago (N. X) ....................................................................................95 

4.1.14 Nervo acessório (N.XI) ............................................................................95 

4.1.15 Nervo hipoglosso (XII) ..............................................................................96 

4.2 Morfologia interna da medula oblonga ...............................................98 
4.3 Morfologia interna da ponte ...............................................................116 
4.4 Morfologia interna do mesencéfalo ...................................................126 

5 DISCUSÃO ...........................................................................................140 
 
6 CONCLUSÕES .....................................................................................169 
 
 REFERÊNCIAS ....................................................................................174 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 



 18
 

_______________________________________________________________Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Anatomia Comparada vem representando, cada vez mais, uma grande fonte 

de conhecimento. Pode-se enfocar a Anatomia de primatas, não apenas para a 

obtenção de dados acerca de sua própria constituição morfológica, como também de 

subsídios para comparações entre espécies semelhantes. A importância desse 

estudo em primatas tem também a ver com o simples fato destes animais serem 

absolutamente fascinantes, viverem em habitat bastante diverso, com 

comportamentos e estilos de vida variáveis de espécie para espécie. Um melhor 

conhecimento das estruturas anatômicas presentes nestas espécies ajudará o 

entendimento de sua Anatomia, contribuindo desta forma, para a preservação tanto 

destes, como de outros primatas ameaçados de extinção.  

 Auricchio (1995), em seu livro “Primatas do Brasil”, cita que nos últimos 30 

anos, o estudo de Primatas tem recebido grande atenção, talvez devido à sua 

semelhança anatômica, fisiológica e etológica com a espécie humana.  Na medida 

em que estes estudos foram se desenvolvendo, muito se descobriu acerca da 

fragilidade em que se encontra a maioria das espécies, devido principalmente, à 

destruição do ambiente onde vivem. 

Entretanto, o interesse pela observação de primatas remonta desde a 

antigüidade, pois Aristóteles já constatara a similitude de macacos com a espécie 

humana e Galeno os teria utilizado para pesquisas anatômicas, conforme relata 

Silva (1981), em estudo das artérias da glândula tireóide no macaco Cebus apella.  

Os primatas mais comumente utilizados em experimentos biomédicos são o 

Rhesus e o Babuíno, conforme enfoque efetuado por Szabuniewicz et al. (1971), em 



 19
 

_______________________________________________________________Introdução 

estudo sobre o eletrocardiograma no macaco capuchim (Cebus apella). O Cebus 

apella tem recentemente atraído maior atenção em pesquisas biológicas e médicas 

devido à sua alta ocorrência na América do Sul e também à insuficiência de estudos 

nesta espécie. Também Watanabe (1982) em estudo comparativo sobre a medula 

oblonga, ponte, mesencéfalo e cerebelo de macacos Cebus apella, considera ser 

este um primata muito usado em pesquisas experimentais, motivo pelo qual os 

pesquisadores precisam cada vez mais de informações acerca de sua Anatomia.  

Napier1 (1985 apud MELLO, 1989, p.250), um dos maiores primatólogos do 

mundo, comenta que os símios possuem inteligência que excede substancialmente 

a de outros mamíferos, muito familiares. 

Em pesquisa realizada sobre o comportamento animal do macaco – prego 

(Cebus apella), Ottoni (2001) afirma que não é de hoje que a ciência se pergunta 

quais são, afinal, as diferenças estruturais entre os cérebros de homens e os de 

macacos, na expectativa de que se tornariam únicos, os primeiros. O demolidor 

desse paradigma é o macaco-prego (Cebus apella), mais conhecido por invadir 

cozinhas e roubar comida em áreas rurais próximas de florestas. Descobertas 

recentes sobre a inteligência de símios tidos como menos evoluídos - como o Cebus 

apella (macaco-prego) - podem dar rumos novos às pesquisas sobre semelhanças e 

diferenças entre humanos e outros primatas. Pesquisadores já descobriram que um 

dos macacos do Novo Mundo é capaz de utilizar ferramentas na natureza com uma 

habilidade vista anteriormente apenas entre os hominóides.  

Carvalho-Barros (2002), ao realizar estudos dos plexos lombar, sacral e 

coccígeo do macaco Cebus apella, relata que a utilização do Cebus apella, em 

                                                 
1 Napier e Napier. The Natural History of the Primates. MIT Press: Cambridge, MA, USA, 1985. p. 250 
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pesquisas, tem crescido muito nos últimos tempos, em razão do seu pequeno porte, 

fácil manuseio e relativa facilidade de se reproduzirem em cativeiro. A estes fatores 

deve-se, ainda, acrescentar o fato de que apresentam grandes semelhanças com 

outras espécies de primatas, inclusive o homem, mormente no que diz respeito à 

sua Anatomia. Além disso, são freqüentes na região sudeste (Triângulo Mineiro) e 

ainda não ameaçados de extinção.  A Anatomia do Cebus apella não apresenta o 

mesmo nível de conhecimento que o de outros macacos, talvez por ser essa 

espécie, natural do continente sul americano e somente ter despertado a atenção do 

mundo científico nas últimas décadas. 

Estudos sobre a interação do Cebus apella, com o meio ambiente referem 

(Brown e Colillas, 1983) que esta é a espécie de gênero de distribuição mais ampla 

e que aparentemente, ocupa uma maior diversidade de habitats. No Brasil, esta 

espécie, aparentemente, tem sido estudada mais pelo seu regime alimentar, apesar 

de estar muito distribuída e ser considerada comum. Habita zonas da Caatinga Alta 

e nordeste brasileiro (Mares et al., 1981); zonas da floresta atlântica (Coimbra – 

Filho, 1977); matas primárias de terra firme, em plena Amazônia (Branch, 1979; 

Ayres, 1979; Milton, 1981) e matas do Igapó2, nos bosques xerófilos do Mato Grosso 

do Sul (Allen, 1916; Yepes, 1938) e nas florestas do Planalto do sul do Brasil, como 

o Bosque de Araucária3. 

                                                 
2 Igapó -   é o nome que se dá a um trecho inundado de mata ou a um brejo coberto de vegetação. 
3 BOSQUE, s. m. Arvoredo compacto e extenso; mata; selva 
PLANTAS XERÓFILAS próprias de clima seco, adaptadas a pouca quantidade de água: os espinhos das 
cactáceas, por exemplo, têm a função de diminuir sua transpiração. 
MATA DE ARAUCÁRIA – É uma floresta aciculifoliada (folhas em forma de agulha, finas e alongadas), 
própria do clima subtropical, existente na Região Sul e em trechos do estado de São Paulo. Tem na Araucaria 
angustifolia, ou pinheiro-do-paraná, a espécie dominante, cujo fruto é o pinhão. 
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Walker4 (1964 apud SANTINI, 1983), descreve que os macacos Cebus apella 

habitam as florestas neotropicais explorando as copas das árvores e descendo 

apenas para obter um determinado alimento. Vivem em grupos de 30 indivíduos, em 

média. São onívoros, sendo a maior parte de sua dieta constituída de frutos e uma 

pequena quantidade de insetos. Outras partes das plantas, particularmente galhos 

novos e flores, bem como pequenos vertebrados, são ingeridos menos 

freqüentemente. 

Observações sobre o comportamento social e reprodutivo do Cebus apella 

em cativeiro (Santini,1983) indicam que, atualmente, o estudo da vida desses 

primatas, nessas condições tem sua importância ressaltada devido à crescente 

destruição de seus habitats. Essa destruição tem ameaçado progressivamente sua 

sobrevivência.  

Estudos sobre o comportamento do Cebus apella, (Sato e Izar (1999) revelam 

– no como um animal curioso, inquieto e relativamente pequeno, com no máximo 

meio metro de altura quando em pé, exibindo um tufo de pêlos no alto da cabeça, 

que lembra um topete, conforme ilustração (Figura 1). 

Napier e Napier (1967) consideram o Cebus apella como um primata que se 

caracteriza por apresentar tamanho médio, podendo chegar a 5 ou 6 kg, pêlos 

pretos ou de cor castanha de várias matizes, sendo mais comum o castanho escuro, 

como se observa na correspondente ilustração (Figura 1).  Kluver (1935 e 1937) 

                                                 
4 WALKER, A. E.; ANAL, H. Richter. Section of the cerebral peduncle in the monkey. Arch. Neurol. (Chic) 
v.14, p.231-240; 1964. 
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concorda que exemplares de Cebus apella, mesmo adultos, são de pequeno porte, 

além de domesticáveis. 

 
Figura 1 – Fotografia de Cebus apella mostrando pelagem de cor castanha escuro e o topete 

característico. 

 
 

Na publicação “A Stereotaxic Atlas for Cebus Monkeys”, Eidelberg e Saldias 

(1960), relatam que os problemas envolvidos na obtenção de macacos do velho 

mundo levam à procura de primatas menores ou mais facilmente acessíveis para 

análises em neurofisiologia e comportamentais. Assim, o Macaco prego (Cebus), 

próprio da América do Sul, parece ser uma boa alternativa. Estes macacos possuem 

um cérebro bem desenvolvido, de aproximadamente mesmo tamanho e com modelo 

de fissuras semelhantes aos dos macacos do velho mundo.  

Brodal (1979), em seu livro “Anatomia Neurológica com correlações clínicas”, 

afirma que em neurologia o conhecimento das características estruturais dos 

segmentos neurais talvez seja mais importante para o entendimento de sua função 

sob condições normais e patológicas, do que qualquer outro ramo da medicina. 

Quanto mais conhecemos a respeito da organização estrutural e funcional do 

sistema nervoso central, mais óbvio se torna sua extrema complexidade. Tão 

espantosa é essa complexidade, que pode existir razão mesmo para se duvidar que 

o encéfalo humano esteja suficientemente capacitado para compreender o próprio 
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encéfalo humano. Assim Whitifield (1967) exprime o problema: “Cada vez que 

examinamos subunidades ainda menores do sistema nervoso, descobrimos que ele 

consiste de mais algumas ”caixas pretas“, interconectadas, e sempre descobrimos 

que o modelo comportamental da caixa preta traz pouca contribuição para o 

conhecimento do seu mecanismo, pois não se tem recursos sequer para abrir a sua 

tampa 

Ferreira (1997), ao analisar o comportamento das artérias da base de 

encéfalos do macaco prego, cita que ao focalizarmos um determinado aspecto da 

morfologia em uma espécie animal, as informações vão se somando e constituem 

um conjunto de dados que servem à comunidade científica e à sociedade, nos mais 

diversos ramos do conhecimento. Assim, entendemos que o conhecimento de 

diversos aspectos da Neuroanatomia de primatas não humanos – que ainda é 

incipiente, pela falta de trabalhos a respeito – é importante não apenas pelo seu 

valor intrínseco como pelo fato de oferecer subsídios para um melhor entendimento 

do processo evolutivo desses animais, o que representa fator relevante para sua 

preservação e proteção. Pelos motivos expostos, recentemente tem-se enfocado 

com bastante interesse, em nosso meio de trabalho, o estudo de diversos aspectos 

neuroanatômicos do Cebus apella. 

 

Nosso propósito é o de realizar estudo anatômico da morfologia externa e da 

morfologia interna do tronco encefálico do macaco Cebus apella, efetuando em 

seguida uma descrição pormenorizada de suas características e comparando os 

dados encontrados com os referidos na literatura relativa a outros primatas, a outros 

mamíferos e ao homem.  
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Com isso, nosso objetivo é o de conhecer a disposição anatômica desse 

segmento do encéfalo do Cebus apella, contribuindo, assim, para análises 

comparativas, relativamente à Anatomia de outras espécies de primatas e não – 

primatas e, ainda, para o entendimento de processos evolutivos da espécie e dos 

meios adequados para sua preservação. 

 Para tanto, já foram concluídos trabalhos, nessa espécie, sobre as artérias 

da base do encéfalo (FERREIRA, 1997) e, ainda, sobre a origem, a composição e os 

nervos resultantes do plexo braquial (RIBEIRO, 2002) e do plexo lombo-sacral 

(CARVALHO–BARROS, 2002). Também nesse grupo de animais, encontram-se em 

andamento, investigações anatômicas macro e microscópicas sobre a hipófise 

Ribeiro5 (2005) (em fase de elaboração), o cerebelo Oliveira-Gléria6 (2005) (em fase 

de elaboração) e a glândula pineal Carvalho-Barros7 (2005) (em fase de 

elaboração). 

Portanto, é de interesse que se enfoque também, nesse grupo de pesquisas, 

a análise da morfologia externa e da morfologia interna do tronco encefálico do 

Cebus apella completando-se, assim, um ciclo de estudos com características 

similares, que visam, conjuntamente, o conhecimento que até então não se tem, de 

peculiaridades do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico dessa 

espécie. 

                                                 
5 RIBEIRO, A. R., Estudo macro e mesoscópico da glândula hipófise do macacaco Cebus apella. 2005. 
(Doutorado em Ciências) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, em São 
Paulo. 
6 OLIVEIRA – GLÉRIA, W.G., Estudo anatômico do cerebelo do macaco Cebus apella 2005 (Mestrado em 
Ciências) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, em São Paulo. 
7 CARVALHO – BARROS, R. A., Estudo anatômico da glândula pineal do macaco Cebus apella 2005. 
(Doutorado em Ciências) Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, em São 
Paulo. 
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Ressalte-se ainda que, apesar de o Cebus apella caracterizar-se como 

espécie de farta ocorrência na América do Sul, a obtenção de espécimes para 

pesquisa constitui-se em objeto de profunda reflexão de natureza ética, pois 

estamos motivados a atender aos postulados dos novos paradigmas da Ecologia e a 

respeitar o direito desses animais, à sua própria vida.  Assim, é preciosa a 

oportunidade que estamos tendo, de ter acesso às peças conservadas, de Cebus 

apella, constantes do acervo do laboratório de Anatomia do Prof. Dr. Zenon Silva, da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU – MG), material esse que foi coletado, 

paulatinamente, durante muitos anos, e que agora se encontra à disposição dos 

estudiosos que como nós, motivaram-se a cumprir essa tarefa. 



 

Revisâo  da Literatura 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este estudo foi conduzido de forma a considerar o tronco encefálico como um 

todo e também, enfocando - se em separado: medula oblonga (bulbo), ponte, IV 

ventrículo, mesencéfalo e nervos cranianos. Nesta revisão da literatura estão 

dispostos, separadamente, os dados alusivos a primatas não-humanos, a outros 

animais e, finalmente, ao ser humano. 

Tilney (1927), em estudo a respeito do tronco encefálico de Tarsius, 

realizando comparações com outros primatas (Lemur, Marmoset, Mycetes, Macacus, 

Baboon, Gibbon, Orang, Chimpanzee, Gorilla, Man), descreve que a superfície 

ventral do tronco encefálico do Tarsius caracteriza-se pelo tamanho pequeno da 

ponte, das pirâmides, das eminências olivares inferiores e dos pedúnculos cerebrais.  

As pirâmides destacam - se como duas faixas estreitas que se prolongam da 

extremidade inferior da ponte em direção à região cervical, aparecendo na superfície 

ventral da medula oblonga como um pequeno relevo. Quando comparadas com 

outros primatas elas apresentam – se menos pronunciadas. 

Para o Tarsius, em comparação com outros primatas, Tilney (1927) relata que 

a ponte apresenta o contraste mais notável de todas as estruturas no tronco 

encefálico. A superfície externa da ponte é menor e menos desenvolvida, porém, o 

Tarsius supera ligeiramente o Lemur no tamanho de seus núcleos pontinos. Este 

autor afirma que o Tarsius é o menos evoluído de todos os primatas.  

 Os colículos superiores e inferiores no Tarsius são grandes quando 

comparados com outros primatas. A substância negra no Tarsius é ampla e mais 

difusa do que em qualquer outro primata. 
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A oliva forma uma pequena protuberância disposta lateralmente à pirâmide, 

sendo separada desta pelo sulco pré – olivar. Para o Sagüi, Tilney8 (1928 apud 

REIS, 1975, p. 5) salienta o pequeno tamanho da oliva, que considera de forma 

irregular e também pouco definida, como estrutura distinta. Explica esta observação 

considerando que o Sagüi não executa movimentos que necessitem de uma íntima 

coordenação entre olhos, cabeça e mãos (sic). 

Em relação aos estudiosos de Anatomia Veterinária, Zimmerl (1930), referindo 

– se ao eqüino, descreve que a medula oblonga possui a forma de um cone 

truncado, achatado dorso-ventralmente, com a base voltada cranialmente e o ápice 

caudalmente. Tem um comprimento de cerca de 34mm, com largura na base de 

37mm, no ápice de 25mm e uma espessura média de 15mm. Na face ventral da 

medula oblonga o sulco bulbopontino é nítido. Esta face é percorrida em relação à 

linha mediana, por uma fissura longitudinal denominada de fissura mediana ventral, 

a qual acha – se interrompida por uma extensão de 5 – 6mm, por um 

entrecruzamento de fibras sobre a linha mediana, reconhecida como decussação 

das pirâmides, assinalando o limite entre medula espinhal e bulbo. Lateralmente à 

fissura mediana ventral nota – se a presença de dois cordões de substância branca, 

as pirâmides. Anteriormente, a fissura mediana ventral termina em uma pequena 

fossa, o forame cego.  

A ponte do eqüino, descrita por Zimmerl (1930), possui o comprimento 

máximo de 18mm, a largura de 30mm e a espessura de 17mm. Sua porção inferior, 

em cortes transversais, apresenta fibras transversas. A face ventral é sempre bem 

distinta nos animais domésticos e separa – se da medula oblonga pelo sulco 

bulbopontino. Esta face é percorrida em sua linha mediana por um sulco longitudinal 

                                                 
8 TILNEY, F.  The brain from ape to man. New York, Hoeber. vol. I, p. 153 – 190, 1928. 
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denominado de sulco basilar, no qual passa a artéria basilar. A face dorsal relaciona-

se ao cerebelo, dele separado pelo quarto ventrículo. Da margem lateral da ponte 

consta o pedúnculo cerebelar médio. 

 Zimmerl (1930, 1947), entre os tratadistas de Anatomia Veterinária, descreve 

que a face ventral do mesencéfalo no eqüino apresenta dois grossos cordões de 

substância branca, o pedúnculo cerebral, o qual se alonga ligeiramente limitando um 

estreito espaço, a fossa interpeduncular. O pedúnculo cerebral é dividido em duas 

partes: a base, ventralmente, e o tegmento, dorsalmente, além de duas partes 

transversas de um substrato de substância cinzenta fortemente pigmentada, por isso 

chamada de sustância negra, facilmente reconhecida nos cortes transversais por 

sua cor escura. Em corte transversal tem a forma de uma semilua, sendo situada 

entre a base e o tegmento do pedúnculo cerebral, estendendo-se por todo o 

mesencéfalo. A face dorsal apresenta quatro eminências constituindo a lâmina 

quadrigêmea sendo duas craniais e duas caudais. O mesencéfalo possui um estreito 

canal com cerca de 20 mm de comprimento interposto entre o IV e o III ventrículos, 

sendo denominado aqueduto cerebral. No eqüino o tegmento do mesencéfalo possui 

uma massa volumosa e característica, de localização par que constitui o núcleo 

rubro, com forma oval e extensa. Possui uma cor avermelhada devido à sua rica 

vascularização. É bem circunscrito por um concentrado de substância branca. 

Hines (1933), em estudo morfológico do encéfalo e da medula espinhal da 

Macaca mulatta, descreve que na superfície dorsal da medula oblonga a Macaca 

mulatta apresenta características exibidas em outros primatas, que são: os 

tubérculos grácil e cuneiforme, bem como seus respectivos núcleos, o grácil e o 

cuneiforme, semelhantes aos do homem. O nervo vestibulococlear é evidente na 

base da ponte. O corpo trapezóide não pode ser observado, na morfologia externa. 
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No encéfalo tanto do homem como o do Chimpanzé o corpo trapezóide é coberto 

pelo braço da ponte. A ponte é uma estrutura relativamente grande, embora não 

ocupe uma grande área como no homem. O véu medular superior e o inferior 

dispostos, entre o cerebelo e a medula oblonga podem ser facilmente visíveis 

formando a parte superior e inferior do teto do quarto ventrículo. 

O véu medular superior cobre parte do IV ventrículo prendendo-se ao 

pedúnculo cerebelar superior. O assoalho do IV ventrículo tem uma forma trapezóide 

sendo marcado pelos sulcos mediano e limitante. Estes sulcos prosseguem 

caudalmente separados pela área triangular, a área postrema. O sulco mediando 

separa as duas eminências mediais, sendo interrompido por duas linhas pequenas 

ou protuberâncias, denominadas respectivamente de trígono do nervo hipoglosso. O 

trígono do nervo hipoglosso percorre anteriormente a região do núcleo do 

hipoglosso, desaparecendo inferiormente. A área cinérea no homem marca a 

posição dorsal do núcleo motor do nervo vago. A diferença relativa na distribuição de 

tecido entre o colículo superior e o colículo inferior não é tão grande quanto a vista 

no homem. Emergindo da parte inferior deste está a raiz do nervo troclear.  

O nervo abducente mostra características de mamíferos, localizando – se 

inferiormente ao braço da ponte. As radículas do nervo hipoglosso marcam sua 

saída na borda medial da oliva. As raízes dos nervos glossofaríngeo e vago partem 

da medula em dois cordões separados. O nervo facial e o nervo trigêmeo emergem 

da medula oblonga no mesmo plano sagital; o nervo abducente mostra sua 

emergência lateralmente. O nervo intermédiofacial origina – se na borda caudal do 

braço da ponte e também o nervo vestibulococlear. O nervo intermédiofacial é 

observado. Geralmente o nervo trigêmeo parte da terça parte do braço da ponte na 

Macaca mulatta, entre as margens cranial e caudal da ponte. Os nervos vago e 
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acessório são observados, no plano transversal. O nervo oculomotor emerge 

justaposto ao pedúnculo cerebral do mesencéfalo.  

Christensen (1933), em estudo dos nervos cranianos da Macaca mulatta, 

descreve que o nervo troclear é pequeno. Ele emerge nas proximidades do véu 

medular superior, justaposto ao colículo inferior. 

O nervo trigêmeo é um grande nervo craniano, sendo funcionalmente misto. 

O nervo abducente emerge da superfície ventral da medula oblonga.  

O nervo facial emerge na borda caudal da ponte, rostralmente ao nervo 

vestíbulococlear. O nervo vestíbulococlear consiste de duas divisões: uma divisão 

coclear, cujas fibras entram no bulbo posteriormente e uma divisão vestibular, cujas 

fibras entram anteriormente. O nervo glossofaríngeo é um nervo misto que inerva a 

língua e a faringe. Este surge póstero – lateralmente, do bulbo, por uma série de 

raízes abaixo da raiz do nervo vago. As raízes do nervo vago originam – se na 

porção póstero – lateral da medula oblonga, entre as raízes dos nervos 

glossofaríngeo e acessório. O nervo hipoglosso tem suas raízes na porção ântero – 

lateral da medula oblonga, na altura das raízes do nervo acessório. 

Olszewski e Baxter 9(1954 apud NOBACK, 1959, p. 347), em relação ao 

tronco encefálico humano, citam que o núcleo reticular lateral é constituído dos 

subnúcleos ventral e dorsal. 

Hill (1955), em seu livro “Primates: Comparative Anatomy and Taxonomy II 

Haplorhini – Tarsoidea em relação ao Haplorhino”, cita que a ponte é bem 

desenvolvida, mas não o suficiente para conter o corpo trapezóide, embora isto 

aconteça no Hominóidea. O trato piramidal e o corpo olivar são muito distintos. No 

mesencéfalo os corpos quadrigêmios são eminentes no Tarsius e no Hapalae, 

                                                 
9 OLSZEWSKI, J.; BAXTER. D. Cytoarchitecture of the Human Brain Stem. Philadelphia: J. B. Lippincott 
Co., 1954. p.199. 
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porém, em espécies superiores, os corpos quadrigêmeios são mais amplos do que 

no Strepsirhini. 

 Noback (1959), em estudo sobre o encéfalo do Gorila, utilizando animais 

adultos, realiza cortes seriais de 30 micromêtros (µ), empregando o método de Nissl 

e crsyl violeta (Gurr) como corantes. Descreve que a citoarquitetura do tronco 

encefálico no Gorila, é semelhante à do homem. Em cortes transversais o núcleo 

grácil e o núcleo cuneiforme no gorila são grandes e ocupam grande parte da 

medula oblonga, como no homem. O complexo olivar inferior não é tão proeminente 

como no homem, enquanto o núcleo olivar acessório assemelha – se com o do 

homem. O núcleo arqueado não é proeminente. Já o núcleo rubro é subdividido 

internamente e está situado caudalmente ao subnúcleo magnocelular e ao volumoso 

subnúcleo parvocelular. A área postrema é semelhante à do homem. O núcleo 

obscuro da rafe apresenta – se como o do homem. 

Hill (1960), em seu livro “Primates: Comparative Anatomy and Taxonomy IV 

Cebidae” relata para os Cebideos que no tronco encefálico o corpo trapezóide é 

completamente ocultado pela ponte. O nervo hipoglosso, no gênero Cebus, emerge 

entre as pirâmides e as olivas. Os nervos vago e acessório, bem como o primeiro 

nervo cervical são distintos.   

Taber10(1961 apud GERHARD e OLSZEWSKI, 1969) faz descrição detalhada 

do núcleo pálido da rafe, para o gato, encontrando diferenças em relação ao 

homem.  Geralmente o núcleo pálido da rafe é reconhecido em mamíferos inferiores, 

mas não tem sido descrito para antropóides ou para o homem. Em muitos roedores, 

                                                                                                                                                         
 
10 TABER, E. The Cytoarchitectonic the brain stem cat. J. Com. Neurol. v.116, p. 27 – 70. 1961. 
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nos carnívoros e semelhantemente em gatos, o núcleo reticular lateral é bem 

organizado. 

Hill (1962), em relação à espécie Alouatta, descreve que as olivas são 

eminentes, como também as pirâmides, a ponte é bem marcada e os limites dos 

corpos trapezóides estão bem definidos. As eminências olivares são muito distintas, 

e também as pirâmides. Para o gênero Brachyteles os nervos glossofaríngeo e vago 

emergem no tronco encefálico por longas radículas no sulco dorsal às olivas. O 

nervo acessório também emerge no bulbo, assim como o nervo hipoglosso emerge 

na medula no sulco entre as pirâmides e as olivas. 

Crosby et al. (1962), em seu livro Anatomia Correlativa do Sistema Nervoso 

descreve para o homem, que os núcleos grácil e o cuneiforme representam a 

terminação dos fascículos grácil e cuneiforme. O trato espinal do nervo trigêmeo e 

seu núcleo podem ser vistos na parte lateral. Os núcleos do hipoglosso e o dorsal do 

nervo vago emergem da medula oblonga. O fascículo longitudinal medial está 

situado dorsalmente ao lemnisco medial e o lemnisco localiza – se ventralmente e 

justaposto às pirâmides. É proeminente no mesencéfalo e rodeia a substância 

cinzenta periaquedutal. 

O complexo olivar inferior no homem é composto em um núcleo olivar 

principal, um núcleo olivar acessório medial e um núcleo olivar acessório dorsal. Em 

muitos animais estas são divisões secundárias deste núcleo, e ocasionalmente no 

homem são pequenos fragmentos do complexo olivar. 

 O núcleo olivar acessório medial situa – se mais caudalmente em relação aos 

outros núcleos do complexo olivar inferior. Está localizado nos dois antímeros da 

medula oblonga, entre o lemnisco medial e o núcleo olivar principal. O núcleo olivar 

acessório dorsal localiza – se superiormente ao núcleo olivar acessório medial. O 
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hilo do núcleo olivar inferior está direcionado medialmente Os núcleos vestibulares 

lateral, medial e inferior são presentes e estão dispersos no assoalho do IV 

ventrículo. O IV ventrículo (fossa romboide) torna-se gradualmente estreito de cima 

para baixo, no limite da ponte. 

 No nível do nervo abducente (VI) e do nervo facial (VII), há um feixe 

proeminente, o lemnisco medial. Este gradualmente muda de posição da medula 

oblonga para a ponte, de tal modo que em cortes transversais está situado ao longo 

do assoalho do IV ventrículo. O núcleo olivar superior está situado dorsalmente à 

margem lateral do lemnisco medial, na ponte. No gato, o complexo olivar superior é 

dividido em duas porções, lateral e medial. 

Considerando microscopicamente, o limite inferior da medula oblonga 

localiza-se diretamente na decussação motora. A superfície ventral da medula 

oblonga é caracterizada por um feixe de fibras longitudinais que formam uma 

projeção denominada pirâmide. Na altura das olivas as pirâmides encontram – se na 

fissura mediana ventral. Entre a eminência olivar e a pirâmide aparecem as raízes 

do nervo hipoglosso (XII). 

A ponte é delimitada cranialmente pelo mesencéfalo e caudalmente pela 

medula oblonga. Dorsolateralmente está o braço da ponte ou pedúnculo cerebelar 

médio.  De cada lado da ponte está o núcleo do nervo trigêmeo.  O pedúnculo 

cerebelar superior estende-se do cerebelo para o tronco encefálico, na altura da 

ponte e forma em seu trajeto, próximo à superfície do tronco encefálico o véu 

medular anterior.  

O limite caudal do mesencéfalo ocorre no plano que passa caudalmente ao 

colículo inferior. O limite cranial está entre a ponte e os pedúnculos cerebrais. O 

mesencéfalo possui três divisões principais: uma porção denominada de teto do 
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mesencéfalo, uma porção basal denominada de base ou pedúnculo da base, e um 

tegmento, intermédio. Em cada antímero do mesencéfalo está a fissura dorsolateral 

indicando os limites entre o teto e o tegmento. A fissura ventrolateral demarca o 

tegmento a partir da base do pedúnculo. A lâmina quadrigêmea (teto) do 

mesencéfalo é composta por quatro eminências, os corpos quadrigêmeos craniais e 

caudais ou colículos craniais e caudais. Alguns troncos encefálicos mostram feixes 

de fibras que se estendem ao longo da ponte. Este feixe de fibras é o lemnisco 

lateral. 

Na superfície ventral do mesencéfalo, dois amplos feixes de fibras, os 

pedúnculos cerebrais, dispõem-se longitudinalmente, e abrangem os tratos 

corticoespinhal e corticopontino. Entre os pedúnculos cerebrais de ambos os lados 

está uma profunda fossa denominada de fossa interpeduncular. 

O colículo inferior é constituído por uma massa cinzenta central, denominada 

de núcleo do colículo inferior. 

 No homem, o nervo abducente (VI) emerge no mesmo plano que o nervo 

hipoglosso, ou seja, na transição da ponte com a medula oblonga. O nervo facial 

(VII) e o nervo vestibulococlear (VIII) também estão nesta transição, mas dispostos 

lateralmente, em linha com as raízes emergentes dos nervos glossofaríngeo (IX), 

vago (X), caudalmente. O nervo trigêmeo (V) emerge rostralmente na altura média 

da ponte. 

Hill (1966) descreve para o gênero Catarrhini, que no tronco encefálico a 

ponte é proeminente, mas não cobre todo o corpo trapezóide. Os tratos piramidais 

são amplos e proeminentes, como também o complexo olivar.    

Gerhard e Olszewski (1969), em estudo a respeito da medula oblonga (bulbo) 

e ponte, tendo a Macaca Mulata como referência central para comparação com 
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outras espécies de primatas (Gorilla, Pan, Hylobates, Papio, Cercocebus, 

Cercopithecus, Macaca irus, Saimiri, Ateles, Lagothrix, Colobus, Oedipomidas, 

Callithrix, Perodicticus potto, Lemur e Tupaia), utilizaram dois animais de cada 

espécie (com exceção do Gorilla), e citam que a ponte e a medula oblonga mostram, 

basicamente, uma organização parecida entre os vertebrados. Suas estruturas 

principais são filogeneticamente antigas.  Entretanto, os efeitos de desenvolvimento 

de algumas estruturas e inter-relações com outras partes do sistema nervoso central 

mudam a Anatomia macroscópica e microscópica do tronco encefálico em algumas 

direções. O grande número de fibras cerebrais e do córtex cerebelar, que passam a 

se relacionar com os núcleos do tronco encefálico, são especialmente responsáveis 

pelas diferenças na forma e arquitetura do tronco encefálico em diferentes 

mamíferos, inclusive os primatas. Conforme a variação do desenvolvimento do 

sistema nervoso central entre os primatas, é possível encontrar estruturas 

semelhantes com as do tronco encefálico de humanos, mas também, podem ser 

identificadas outras estruturas semelhantes às do tronco encefálico de mamíferos 

primitivos. As diferenças entre os Tupaia e antropóides demonstram a fidelidade 

desta afirmação. Diferenças na Anatomia macroscópica são visíveis nas superfícies 

ventrais, laterais e dorsais do tronco encefálico como também em cortes 

transversais, mas estas diferenças são muito evidentes quando estudadas na 

superfície ventral.  

  O tronco encefálico na Tupaia representa um tipo primitivo de tronco 

encefálico grosseiramente comparável ao desenvolvimento do tronco encefálico de 

alguns roedores como o coelho e o rato. O tamanho da ponte, especialmente em 

relação ao bem desenvolvido corpo trapezóide, é muito pequeno.  
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A Macaca mulatta e a Macaca irus mostram um modelo típico de primata, na 

superfície ventral do tronco encefálico. A região pontina tem um aumento acentuado 

que se prolonga na medula oblonga (bulbo). As fissuras são aprofundadas em 

conformidade com o aumento do tamanho de um maior sistema de fibras. Os 

fascículos piramidais ocupam uma grande parte da superfície bulbar. A oliva inferior 

pode ser reconhecida facilmente, mas é menos proeminente em comparação com o 

Cercopithecus. A decussação das pirâmides na Macaca é menos distinta. Em 

particular, os sulcos do tronco encefálico em primatas diminuem ou desaparecem, 

devido ao comportamento dos feixes de fibras. A raiz do nervo intermédiofacial é 

reconhecida no Perodicticus potto e também no Lemur, sendo bem evidente na 

Macaca. O aumento no diâmetro ventrodorsal do tronco encefálico, especialmente 

na medula oblonga, desloca o corpo trapezóide, as olivas inferiores e as raízes dos 

nervos cranianos mais lateralmente em comparação com primatas menos evoluídos. 

Este deslocamento de estruturas ventrais em direção ventrolateral notado no 

Cercocebus e no Papio, não é observado nos antropóides e no homem. O complexo 

olivar inferior é grande e visível na Macaca, mas vai diminuindo em relação aos 

primatas de escala mais baixa, enquanto as pirâmides estão separadas das olivas 

por uma fissura bem marcada que aparece em primatas de escala mais alta. No 

Tupaia e no Tarsius o complexo olivar inferior não está distinto na superfície, mas é 

evidente no Perodicticus potto e no Lemur catta.  

 O sulco bulbopontino é bem visível no bulbo dos antropóides. Na união do 

sulco bulbopontino com o saliente trato piramidal, localiza – se o forame cego nos 

primatas mais altos. O sulco bulbopontino mosta – se ausente em todas as formas 

de primatas inferiores sendo mais visível na Macaca mulatta e Cercopithecus. 
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  Na vista ventral do tronco encefálico do Papio, são visíveis muitos aspectos 

encontrados no ser humano, mas estes aspectos tornam-se ainda mais óbvios no 

Hylobates e Pan. As fissuras na superfície ventral são mais proeminentes e a 

superfície da ponte é pronunciada. As principais estruturas da superfície dorsal da 

medula oblonga são: o assoalho do IV ventrículo (com a fóvea superior e inferior), os 

colículos faciais, as áreas acústica e vestibular, cinérea e postrema. A porção inferior 

da superfície dorsal é caracterizada pelo tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme 

separados, no macaco, por fissuras claramente visíveis. 

Na Tupaia a decussação das pirâmides aparece indistinta quando comparada 

com os Lorisiformis, os Lêmures e o coelho. O núcleo cuneiforme e o núcleo grácil 

são pequenos quando comparados com outros núcleos, especialmente com o 

núcleo espinal caudal do nervo trigêmeo. Em posição caudal a estes núcleos estão o 

núcleo ambíguo e o núcleo do hipoglosso. O núcleo reticular lateral é conspícuo 

quando comparado com a substância cinzenta e demonstra uma separação distinta 

em duas porções celulares, sendo uma magnocelular e uma parvocelular. A 

formação reticular pode ser dividida internamente em dois núcleos centrais da 

medula oblonga um ventral e outro dorsal, divisão esta que também ocorre em 

outros mamíferos, como o homem, o coelho e o gato. No nível da área postrema 

observam – se os núcleos do nervo hipoglosso, o intercalado, o do trato solitário e o 

motor do nervo vago. A oliva inferior no Tupaia é bastante primitiva e situa – se no 

final da linha médiana, em virtude do pequeno fascículo piramidal e do lemnisco 

medial. 

 No Tarsius spectrum a medula oblonga é mais ampla ventralmente do que 

lateralmente, em contraste com a medula oblonga do Tupaia. A decussação das 

pirâmides, o núcleo grácil, o núcleo cuneiforme medial e o cuneiforme lateral são 
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bem definidos. O nervo hipoglosso aparece caudalmente à formação reticular, em 

local semelhante ao observado no Tupaia. O canal central ainda aparece, porém 

mais fechado. O núcleo motor dorsal do nervo vago e o núcleo do nervo hipoglosso 

estão localizados nas proximidades do assoalho da cavidade do IV ventrículo. A 

superfície ventral é marcada pela fissura ventral, pelo trato piramidal e, nas 

imediações, também pelo lemnisco medial. A fissura mediana posterior contém 

filamentos do núcleo motor dorsal do nervo vago e do nervo hipoglosso, que são 

bem desenvolvidos. O trato solitário e o fascículo longitudinal medial são visíveis. As 

radículas do nervo hipoglosso são visíveis na formação reticular, nas imediações do 

complexo olivar inferior.  

 No Perodicticus potto o trato piramidal é grande e um tanto robusto quando 

comparado com o da Macaca e o do Cercopithecus. O funículo dorsal mostra – se 

constituído em parte pelos núcleos grácil e cuneiforme. Estes começam na porção 

caudal da decussação das pirâmides. O núcleo grácil no Perodicticus potto é 

distinto. O núcleo supraespinhal comparado com o do Tupaia e o do Tarsius mostra 

– se mais nítido. Na porção caudal da medula oblonga o núcleo olivar acessório 

medial e o núcleo reticular lateral, assim como os tratos corticoespinhal, são 

observados. O núcleo reticular lateral no Perodicticus potto é grande e apresenta 

duas partes bem desenvolvidas, uma parvocelular e outra magnocelular. No nível da 

área postrema, o núcleo solitário, o subnúcleo gelatinoso e uma parte do subnúcleo 

parvocelular podem ser vistos. O complexo olivar inferior no Perodicticus potto é 

pouco desenvolvido. O núcleo principal é representado por um único círculo, mas 

comparado com o Tupaia apresenta indícios das fissuras paraolivar medial e lateral, 

sendo estas fissuras bem desenvolvidas nos antropóides. Os núcleos vestibulares 

são desenvolvidos e estão situados mais ventralmente que no do Tupaia. O tronco 
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encefálico do Perodicticus potto assemelha – se geralmente com o de mamíferos 

superiores, e em algumas estruturas, com o do gato.  

 A medula oblonga do Lemur catta assemelha – se com a do Perodicticus 

potto. A decussação das pirâmides é distinta e bem organizada. Os núcleos 

supraespinhais não são tão grandes e distintos quanto os do Perodicticus potto e os 

do gato, como também não ocupam a mesma posição. O núcleo olivar acessório 

medial é grande. O núcleo olivar principal apresenta – se  em círculo, descrevendo 

algumas dobras. Este núcleo torna – se totalmente sinuoso em primatas superiores. 

O fascículo longitudinal medial na medula oblonga e na ponte parece ser menos 

distinto que no Perodicticus potto. Os núcleos vestibulares são distintos. O nervo 

intermédio facial é grande e o núcleo facial é distinto.  

O núcleo grácil no Callithrix situa – se em correspondência à porção caudal 

da decussação das pirâmides. O trato córtico – espinal no Callithrix pode ser descrito 

como o do Perodicticus potto. O núcleo espinhal caudal do nervo trigêmeo é 

rudimentar, especialmente quando comparado com os núcleos cuneiforme medial e 

grácil, que são grandes. As fibras arqueadas internas curvam – se em direção à 

linha mediana, cruzando a rafe e sendo mais observadas no Perodicticus potto. O 

núcleo reticular lateral é amplo e as partes magnocelular e parvocelular são 

reconhecidas. O núcleo do nervo hipoglosso é menos distinto em relação ao 

Perodicticus potto. Na margem caudal da ponte, o núcleo facial está situado mais 

ventralmente que o do Lemur. O complexo olivar inferior não é tão desenvolvido, se 

comparado com o do Perodicticus potto e também com o do Tupaia.  

 No Saimiri, no nível da área postrema, na superfície ventral identifica – se o 

trato corticoespinal e também um amplo núcleo reticular lateral. A extremidade 

caudal do núcleo olivar acessório medial marca o limite entre o trato piramidal e a 
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formação reticular. O núcleo olivar acessório dorsal é bem desenvolvido. O núcleo 

olivar principal aparece na superfície enrolado, e as fissuras paraolivares são nítidas. 

Os núcleos da rafe são distintos. O núcleo abducente é mais amplo no Saimiri do 

que nas espécies descritas anteriormente. O núcleo vestibular é bem desenvolvido, 

porem seu tamanho não é tão proeminente como o do Prosimiae. O núcleo do nervo 

intermédiofacial está situado dorsalmente. Embora o núcleo coclear dorsal seja 

reconhecido, ele é menos organizado nesta espécie do que nas descritas 

anteriormente. O núcleo olivar acessório medial demonstra – se bem desenvolvido, 

podendo ser comparado com o do gato, o do Tupaia e o do Perodicticus potto. 

 O tronco encefálico do Cebus ou macaco capuchino pode ser comparado com 

o do Lagothrix em alguns aspectos e também com o do Saimiri e do Ateles. Há um 

maior desenvolvimento dos núcleos pontinos e o trato piramidal é mais distinto.  

 A decussação piramidal no Ateles ater é muito volumosa quando comparada 

com a do Saimiri e a de outras espécies, considerando que as diferenças entre o 

Ateles, o Lagothrix e o Cebus são pequenas. O núcleo espinhal do nervo trigêmeo 

não é aparente. O núcleo motor dorsal do nervo vago prolonga – se mais 

caudalmente do que em outras espécies, sendo este apsecto bem pronunciando na 

Macaca mulatta e principalmente no homem. O núcleo do nervo hipoglosso não 

possui a mesma aparência no homem e na Macaca mulatta. O núcleo reticular 

lateral é altamente desenvolvido. O núcleo ambíguo é semelhante ao do homem. O 

núcleo obscuro da rafe estende – se mais caudalmente em relação aos antropóides 

e à Macaca. A oliva inferior apresenta uma acentuada fissura paraolivar na 

superfície da medula oblonga. O núcleo facial é pequeno e está situado mais 

dorsalmente e lateralmente em relação ao núcleo olivar superior. O núcleo coclear 

dorsal tem a mesma localização que a dos antropóides e a do homem. O padrão 
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citoarquitetônico geral do tronco encefálico em Ateles é parecido com o dos 

antropóides e pode ser comparado com o dos Hylobates, por diferentes fatores.  

 Na Macaca mulatta a decussação das pirâmides é pouco extensa em relação 

à do Ateles. O núcleo espinal do nervo trigêmeo é distinto. Os núcleos 

supraespinhais são completamente desenvolvidos na Macaca mulatta, 

assemelhando – se com a forma descrita para o homem. O núcleo motor dorsal do 

nervo vago inicia – se mais oralmente quando comparado com o do Ateles ou 

mesmo com o do Prosimiae. O núcleo reticular lateral ocupa uma área considerável. 

O núcleo do trato solitário é bem desenvolvido. O núcleo obscuro da rafe é distinto. 

O complexo olivar inferior na Macaca mulatta demonstra um padrão diferenciado de 

seu núcleo olivar principal, embora não seja tão pronunciado como o do Ateles. As 

fissuras paraolivares não são acentuadas e o núcleo olivar acessório dorsal é 

distinto.O núcleo coclear dorsal não é notável na Macaca mulatta. O núcleo facial 

está situado mais dorsolateralmente que o do Ateles. 

 No Cercopithecus aethiops o núcleo grácil é pequeno, se comparado com o 

da Macaca mulatta. Próximo à área postrema o núcleo ambíguo é reconhecido. O 

núcleo olivar inferior no Cercopithecus e o núcleo olivar principal são diferentes em 

comparação com os do Rhesus Monkey. Os núcleos da rafe são semelhantes 

nestas espécies e o núcleo obscuro da rafe é nítido. A medula oblonga e a ponte do 

Cercopithecus aethiops são muito semelhantes com as da Macaca mulatta.  

  No Papio, o núcleo grácil é mais extenso que o da Macaca mulatta e o do  

Cercopithecus. A decussação das pirâmides se mostra organizada. A superfície da 

medula oblonga é marcada por fissuras distintas. A decussação das pirâmides 

mostra uma área ampla em relação a todas as espécies descritas anteriormente. O 

núcleo do nervo hipoglosso e o núcleo dorsal do nervo vago estão situados próximos 
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ao núcleo reticular lateral. O complexo olivar inferior no Papio é bem curvo, 

avizinhando – se do núcleo olivar principal. A fissura paraolivar lateral e a medial são 

distintas. O núcleo facial é amplo e os núcleos da rafe (pálido da rafe e o 

magnocelular da rafe) são observados. O núcleo do nervo vestibular é pequeno se 

comparado com o do homem. A ponte é menos pronunciada que nas outras 

espécies.  

No Cercocebus, não foram observadas diferenças significativas, quanto ao 

núcleo grácil em relação a outras espécies. Ele apresenta uma maior semelhança 

com o Cercopithecus e uma menor com o Papio. 

No Hylobates hoolock e Hylobates lar, o núcleo reticular lateral está situado 

ventralmente, sendo menos distinto em relação às outras espécies descritas. O 

núcleo motor dorsal do nervo vago localiza – se, nos Hylobates, caudalmente à 

decussação das pirâmides, enquanto o núcleo do nervo hipoglosso está situado 

mais oralmente. Os núcleos da rafe são observados. O núcleo olivar inferior é 

completamente semelhante ao do homem, embora o núcleo acessório medial seja 

maior que no Hylobate. Em particular, as fissuras paraolivares são mais 

pronunciadas no Hylobates e assemelham – se com as do Homem e as dos 

antropóides. O núcleo coclear dorsal está situado em posição lateral, em relação ao 

Prosimae. O núcleo facial no Hylobates está situado lateralmente à oliva quando 

comparado com o Papio e o Cercophitecus.  O tronco encefálico no Hylobates é 

semelhante ao dos antropóides. 

O trato corticoespinal no Pan como em outros antropóides está situado 

ventralmente ao núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo. A fissura mediana ventral 

não é extensa e tem posição semelhante à do homem. O núcleo espinal do nervo 

trigêmeo é característico. O núcleo grácil é semelhante ao do homem. O núcleo 
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olivar inferior, o núcleo reticular lateral, a decussação do lemnisco medial e o núcleo 

ambíguo são reconhecidos. O núcleo reticular lateral no Pan apresenta diferença de 

tamanho em relação a outros primatas e ao Prosimae. Os núcleos cuneiforme 

acessório e ambíguo não possuem diferenças significativas quando comparados 

com os do homem. As fissuras paraolivares são pronunciadas no Pan. Os núcleos 

da rafe, os núcleos olivares e o fascículo longitudinal medial são distintos. O IV 

ventrículo é reconhecido, assim como a área postrema, o funículo posterior e seus 

núcleos, a área vestibular, o núcleo motor dorsal do nervo vago e o núcleo do trato 

solitário.  O trato solitário é representado por figura em círculo ou ovalada, sendo 

constituído por evidente feixe de fibras, o que contrasta com outras espécies de 

primatas inferiores, especialmente o Prosimae.  

O núcleo do nervo facial está situado próximo à oliva superior, numa posição 

dorsolateral. O núcleo motor do nervo trigêmeo no Pan tem uma posição mais dorsal 

em comparação com o Prosimae e outros primatas inferiores. 

No Gorila o tronco encefálico tem diferenças marcantes em comparação ao 

do homem e do Pan. O trato córtico – espinhal é grande e a decussação das 

pirâmides é mais extensa que no Pan. O núcleo do nervo trigêmeo no Gorila ocupa 

posição mais ventral entre todos os primatas, incluindo o homem. A posição e a 

extensão do núcleo do nervo vago e do nervo hipoglosso não diferem muito em 

relação ao Pan ou ao homem. O núcleo olivar principal ocupa uma posição mais 

lateral no Gorila e no homem. A fissura paraolivar medial é mais profunda no Gorila, 

como no homem. O núcleo arqueado no gorila é menos proeminente em 

comparação com o do homem. O núcleo facial no Gorila é semelhante ao do 

homem.  
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A Macacaca mulatta apresenta uma ponte plana, mas muito proeminente, se 

comparada com a do Tupaia. No Perodicticus potto e no Lemur catta o tamanho da 

ponte em relação ao bulbo é relativamente maior quando comparado ao Tupaia e ao 

Tarsius. O tamanho do corpo trapezóide visto na superfície ventral da ponte é 

grande em todos os primatas de escala mais alta, mas nunca alcança a 

proeminência de alguns mamíferos, não-primatas, e particularmente o gato. O 

Cercopithecus e igualmente a Macaca mulatta possuem uma protuberância menor 

da área trapezóide.  No Tupaia, na altura da ponte, o núcleo do nervo abducente, o 

núcleo do nervo facial, o núcleo vestibular e o núcleo olivar superior são distintos. 

 O núcleo do nervo hipoglosso consiste de prolongamentos da coluna motora 

espinal ventral na medula. O núcleo do nervo hipoglosso está situado próximo ao 

canal central. Em antropóides, Hylobates e no Ateles é menos pronunciado. No 

Papio, Macaca, Colobidae e Cercophitecus, a região do núcleo nervo hipoglosso e 

do núcleo intercalado forma uma elevação no assoalho do IV ventrículo denominado 

de trígono do hipoglosso. Este pode ser identificado macroscópicamente na 

superfície ventricular da Macaca mulatta entre o sulco medial e a fóvea inferior. Esta 

elevação é ausente no Prosimae e em primatas inferiores. Contudo, seu 

desenvolvimento entre as espécies é gradual sendo que ele parece ser influenciado 

pelo tamanho do tronco encefálico. As radículas do nervo hipoglosso entre todos os 

primatas direcionam-se ventralmente ao núcleo acessório medial e são numerosas. 

O núcleo ambíguo aparece nos primatas e principalmente nos Prosimae, 

estendendo - se oralmente e terminando acima do núcleo facial. Está localizado 

entre o núcleo acessório olivar dorsal, o núcleo reticular lateral e o trato espinal do 

nervo trigêmeo. 
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O núcleo motor dorsal do nervo vago prolonga – se inferiormente no assoalho 

do IV ventrículo, entre os núcleos do nervo hipoglosso e o do trato solitário, 

dorsalmente. O núcleo do trato solitário está situado lateralmente ao núcleo motor 

dorsal do nervo vago e tem aproximadamente o mesmo tamanho, deste. 

O núcleo coclear dorsal tem aspecto proeminente na superfície dorsal da 

medula oblonga e é chamado também de tubérculo acústico, em mamíferos 

inferiores, tendo uma posição quase lateral nos mamíferos. No Tupaia ocupa uma 

posição dorsolateral, ou seja, posiciona - se lateralmente quando comparado com o 

do coelho. Sua posição no Prosimae e provavelmente no Tarsius assemelha-se de 

alguma forma com a sua posição no gato. Em antropóides e no homem os núcleos 

estendem – se em uma posição lateral, a qual não difere muito em relação ao 

Cercopithecidae.  

O núcleo vestibular medial está situado no assoalho do IV ventrículo. 

Rostralmente o núcleo prolonga – se na região do núcleo abducente e caudalmente 

na altura da extremidade rostral do núcleo do hipoglosso. O núcleo vestibular lateral 

está situado na parte dorsolateral do tegmento. 

 O núcleo do nervo facial está situado na porção ventrolateral do tegmento do 

tronco encefálico, aproximadamente na transição da ponte com a medula oblonga. O 

núcleo do nervo abducente está situado no tegmento dorsal da ponte sob a 

eminência conhecida como colículo facial. No Prosimae e em pirmatas inferiores 

este núcleo mostra – se menos distinto quando comparado com o de antropóides. 

O trato espinal do nervo trigêmeo é grande no Gorila e geralmente tem um 

tamanho maior nos antropóides.  

O núcleo motor do nervo trigêmeo está localizado na porção lateral do 

tegmento pontino, oralmente no mesmo plano do núcleo do nervo abducente. O 
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núcleo do trato mesencefálico do nervo trigêmeo está situado lateralmente e 

dorsalmente ao aqueduto mesencefálico. 

O núcleo grácil origina – se junto com a decussação das pirâmides na porção 

caudal da medula oblonga. O núcleo prolonga – se oralmente terminando na área 

postrema e lateralmente fica próximo ao núcleo cuneiforme medial. Possui uma área 

triangular irregular na base do funículo cuneiforme. Mais oralmente seu tamanho 

aumenta e finalmente ocupa toda a área do fascículo cuneiforme. Termina 

aproximadamente no mesmo nível que o núcleo grácil. Medialmente o núcleo está 

rodeado pelo núcleo grácil e lateralmente pelo núcleo cuneiforme acessório. O 

núcleo cuneiforme acessório localiza – se na parte caudal da medula oblonga e 

dorsolateralmente ao núcleo cuneiforme medial. Este núcleo é mais comprido e 

ramificado em antropóides do que na Macaca mulatta ou particularmente no 

Prosimae, como no Perodicticus potto ou no Tupaia.  

O núcleo reticular lateral localiza – se na porção látero – ventral da medula 

oblonga, próximo ao complexo olivar inferior e inclina – se caudalmente. Os núcleos 

olivar principal, o olivar acessório dorsal e o olivar acessório medial formam o 

complexo olivar inferior e podem ser distintos e reconhecidos em todos os primatas. 

Há, contudo, uma tendência geral em relação à diminuição especialmente do 

núcleo acessório olivar e um aumento do núcleo olivar principal entre primatas até os 

antropóides. O complexo olivar inferior está situado na medula oblonga, lateralmente 

ao trato piramidal. Nos antropóides, nos Ateles e Hylobates o núcleo forma uma 

elevação na superfície externa que é circundada pelas fissuras paraolivares lateral e 

medial. 
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 O núcleo reticular lateral é bem organizado e mais bem representado entre os 

nossos primatas pelos Perodicticus potto enquanto que no Tupaia o núcleo lateral 

ultrapassa completamente o pequeno e indistinto núcleo olivar acessório medial.  

O núcleo obscuro da rafe é formado por células que se estendem por toda a 

rafe da medula oblonga. Nos antropóides como o gorila e Pan, a localização deste 

núcleo é semelhante à do homem. O núcleo magnocelular da rafe localiza - se 

próximo ao núcleo reticular sendo menos pronunciado nas espécies inferiores.  

A área postrema recebe este nome por causa de uma elevação alongada de 

cada lado da porção caudal final do quarto ventrículo.  

Reis (1975), realizando observações macro e microscópicas em 10 encéfalos 

de Saqui adultos (6 machos e 4 fêmeas), descreve que o tronco encefálico do Sagui, 

proporcionalmente, é muito menos desenvolvido que o do homem. Porém, todas 

suas partes – medula oblonga, ponte, mesencéfalo, e IV ventrículo – são bem 

delimitadas. A medula oblonga tem forma de um cone truncado, de base superior. 

Não apresenta limite nítido com a medula espinhal, mas, superiormente, limita-se 

com a ponte pelo sulco bulbopontino.  

Na face ventral da medula oblonga são bem demarcadas duas longas e 

estreitas eminências longitudinais, as pirâmides, simetricamente dispostas uma em 

cada antímero, separadas entre si pela fissura mediana ventral. O limite lateral de 

cada pirâmide é representado pelo sulco ventro – lateral, no qual se dispõem em 

série longitudinal as radículas do nervo hipoglosso. A oliva apresenta-se como uma 

eminência de forma irregular, bem evidente. A fissura mediana ventral e o sulco 

mediano dorsal da medula oblonga do Sagui são bem delimitados e profundos. 

também, os sulcos ventro – lateral e dorso – lateral são evidenciáveis. As radículas 

que se unem para formar o nervo hipoglosso emergem do sulco ventro-lateral, 
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enquanto do dorso-lateral emergem os filamentos radiculares dos nervos 

glossofaríngeo (IX), vago (X) e acessório (XI). A fissura mediana ventral, na 

extremidade caudal da medula oblonga, é interrompida por feixes de fibras que se 

cruzam obliquamente com as do lado oposto, estabelecendo – se a decussação das 

pirâmides. A fissura mediana ventral termina cranialmente, na margem caudal da 

ponte, em uma depressão, o forame cego.  

Na face dorsal da medula oblonga são evidentes, na área compreendida entre 

o sulco mediano dorsal e o dorso – lateral, em cada antímero: os fascículos grácil, 

cuneiforme medial e lateral, sendo separados um do outro pelo sulco intermédio 

dorsal, e os correspondentes tubérculos, grácil e cuneiforme. Lateralmente ao 

fascículo e ao tubérculo cuneiformes, entre estes e a emergência das raízes dos 

nervos glossofaríngeo, vago e acessório, nota-se uma outra eminência, discreta, o 

tubérculo trigemial (cinéreo). Os tubérculos trigemial, do núcleo cuneiforme e do 

núcleo grácil, em suas porções mais craniais, estão deslocados lateralmente e assim 

delimitam o ângulo inferior do IV ventrículo.  

Na estrutura da medula oblonga nota-se grande desenvolvimento de alguns 

grupamentos nucleares, a saber: núcleo grácil, núcleo cuneiforme e do trato espinal 

do nervo trigêmeo. Paralelamente, são também muito desenvolvidos o fascículos 

grácil, cuneiforme e o trato espinal do nervo trigêmeo. Os tratos piramidais, bem 

evidentes e delimitados na medula oblonga, formam, na sua porção caudal, a 

decussação das pirâmides. 

O núcleo olivar inferior é bem delimitado e ocupa longa e ampla extensão na 

medula oblonga do Sagüi. Quanto ao núcleo olivar acessório medial, este apresenta 

– se intimamente ligado ao núcleo olivar inferior. 
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Os núcleos dos nervos cranianos da medula oblonga do Sagüi são bem 

delimitados. Destacam-se pelo seu desenvolvimento, além do núcleo do trato espinal 

do nervo trigêmio, os núcleos dos nervos vestibulares espinal e medial, o núcleo do 

trato solitário, o núcleo do nervo hipoglosso e o núcleo motor dorsal do vago. 

A ponte do Sagüi é pouco proeminente, mas destaca-se, nitidamente, das 

demais estruturas do tronco encefálico. Expande-se transversalmente e se continua, 

de cada lado, com o correspondente pedúnculo cerebelar médio. Na transição ponte 

para o pedúnculo cerebelar médio encontra-se a origem aparente do nervo trigêmeo. 

Um sulco longitudinal mediano, raso, o sulco basilar, percorre a face ventral da 

ponte. Nesta, em posição imediatamente cranial ao sulco bulbopontino emergem, de 

cada antímero, por entre as fibras transversas da ponte, a partir da linha mediana, os 

nervos: abducente, intermédio - facial e vestíbulococlear. O primeiro, cranialmente à 

pirâmide da medula oblonga; os demais, em linha com o pedúnculo cerebelar 

inferior, medialmente ao flóculo do cerebelo. A face dorsal da ponte constitui a 

porção cranial do assoalho do IV ventrículo. À semelhança do homem, a ponte do 

Sagüi se destaca dos demais elementos do tronco encefálico. Todavia, apresenta, 

bem evidenciado, o corpo trapezóide que não é coberto, totalmente, pela porção 

caudal da ponte, da qual está separado por um sulco horizontal que não 

corresponde ao sulco bulbopontino. Os pares de nervos cranianos VI, VII e VIII, 

respectivamente os nervos abducente, intermédiofacial e vestíbulococlear, emergem 

entre as fibras transversas da ponte, cranialmente ao sulco bulbopontino. Este tipo 

de emergência dos nervos cranianos citados, cranialmente ao sulco bulbopontino, 

não ocorre nos sub-primatas conforme descrições de MARSDEN e ROWLAND11 

                                                 
11 MARSDEN, C. D.; ROWLAND, R.  The mammalian pons, olive and pyramid. J.  Comp. Neurol., v. 124, p. 
175 – 188, 1965. 
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(1965 apud REIS 1975, p. 39).  

 Na porção basilar da ponte do Sagüi, os núcleos pontinos, que são 

númerosos, são entrecortados por fibras longitudinais e transversas, pouco 

numerosas. A porção dorsal da ponte do Sagüi é profundamente diferente da do 

homem pela presença, no Sagüi, de um desenvolvido corpo trapezóide que ocupa 

grande parte da superfície dorsal da ponte. A disposição do núcleo olivar cranial 

(superior) do Sagui é bem distinta daquela encontra no homem.  

 Como na medula oblonga, os núcleos dos nervos cranianos também são bem 

delimitados. Destacam – se, pelas suas dimensões, os núcleos vestibulares medial, 

lateral, cranial (superior), os núcleos cocleares dorsais e ventrais e o núcleo do 

nervo abducente. 

 Os tratos piramidais apresentam-se dissociados, como no homem, pelas 

fibras transversas da ponte. 

O IV ventrículo tem forma losângica alongada. Seu assoalho é percorrido, 

longitudinalmente, em toda extensão, pelo sulco mediano que se perde caudalmente 

no canal central da medula oblonga e, cranialmente, no aqueduto cerebral. De cada 

lado deste sulco há um relevo longitudinal, a eminência medial, que é delimitada, 

lateralmente, pelo sulco limitante. Na porção caudal do assoalho do IV ventrículo 

distiguem-se dois triângulos que correspondem aos núcleos dos nervos hipoglosso e 

motor dorsal do vago. Na porção intermédia do assoalho do IV ventrículo, 

lateralmente ao sulco limitante, de cada lado, situa-se a área vestibular, que se 

estende em direção ao correspondente recesso lateral do IV ventrículo. Na porção 

cranial do assoalho do IV ventrículo destaca-se, salientando – se na eminência 

medial, o colículo facial. O teto do IV ventrículo é formado: pelo véu medular cranial, 

delgada lâmina de substância branca estendida entre as margens dorso – mediais 
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livres dos pedúnculos cerebelares craniais (superiores), por pequena parte da 

substância branca do cerebelo, e pelo véu medular caudal, constituído por tela 

coróide, da qual se invagina, na cavidade do ventrículo, o plexo coróide do IV 

ventrículo. A cavidade do IV ventrículo do Sagüi tem como limites: crânio-

lateralmente a convergência dos pedúnculos cerebelares craniais e, caudo-

lateralmente: a divergência dos pedúnculos cerebelares caudais e as eminências 

dos tubérculos grácil e cuneiforme. O assoalho da cavidade, porém, pelas pequenas 

dimensões das elevações que nele se projetam, não tem o aspecto característico 

que se conhece no homem. Merecem destaque pela grandeza de sua proeminência 

no assoalho do IV ventrículo do Sagüi, o colículo facial e a área vestibular.  

A face ventral do mesencéfalo do Sagui é representada pelos pedúnculos 

cerebrais, um à direita e outro à esquerda. Os pedúnculos cerebrais delimitam a 

fossa interpeduncular e, da face medial de cada pedúnculo emergem as raízes do 

nervo oculomotor, excepcionalmente bem desenvolvido no Sagüi. Do teto 

mesencefálico proeminam, nitidamente, os dois colículos caudais e os dois craniais. 

Os caudais são mais desenvolvidos do que os craniais e pelos correspondentes 

braços comunicam-se, respectivamente, com os corpos geniculados medial e lateral. 

Imediatamente abaixo dos colículos caudais emerge, de cada lado, o nervo troclear. 

O aqueduto cerebral atravessa todo o mesencéfalo e intercomunica o III e o 

IV ventrículos. O III e o IV pares de nervos cranianos, respectivamente, nervos 

oculomotor e troclear, emergem do mesencéfalo e são bastante desenvolvidos, 

principalmente o nervo oculomotor.   

Reis (1975), em 5 encéfalo de Sagüi realizou cortes seriados de 40 micros, 

transversais, frontais e oblíquos, incluídos em celoidina corados pela técnica de 



 

 

53
_________________________________________________Revisão da Literatura 

 

 

PAL-WEIGERT modificada por Erhart 12 (1951) sem e com coloração de fundo pelo 

Alumen–carmim. Descreve que o mesencéfalo do Sagüi chama atenção em relação 

ao grande desenvolvimento de estruturas que formam o teto mesencefálico sendo, 

proporcionalmente, mais proeminente que o do homem. O núcleo rubro, apesar de 

ser bem evidente no Sagüi, é pequeno e formado por grandes células. A substância 

negra do Sagüi apresenta notável desenvolvimento. A expansão das bases 

pedunculares é pequena comparando-se à área que as mesmas ocupam na porção 

ventral do mesencéfalo. È notável o desenvolvimento dos núcleos dos nervos 

cranianos do mesencéfalo do Sagüi, principalmente o núcleo do nervo oculomotor, 

cuja disposição dos diversos grupamentos nucleares que o compõem, é idêntica 

àquela encontrada entre os primatas. O mesencéfalo do Sagüi apresenta notável 

desenvolvimento do tecto mesencefálico, principalmente dos colículos caudais 

(inferiores). A substância negra é proporcionalmente mais desenvolvida do que a do 

homem. Os pedúnculos cerebrais e o núcleo rubro são pequenos quando 

comparados aos do homem. Os pedúnculos cerebelares craniais (superiores) do 

Sagüi são também, muito desenvolvidos.    

Watanabe (1982), em estudo sobre a medula oblonga, ponte, mesencéfalo e 

cerebelo, de 10 encéfalos de macacos Cebus apella, adultos, de ambos os sexos, 

descreve que o tronco encefálico é mais desenvolvido que o do Sagüi. A medula 

oblonga é bem desenvolvida e separada da ponte pelo sulco bulbopontino e 

inferiormente, a partir da medula oblonga, pela decussação das pirâmides. As 

pirâmides são simétricas e separadas entre si pela fissura mediana ventral. A 

                                                 
12 ERHART, E. A. Modificação simples e rápida do método de Pal Weigert para a coloração das bainhas de 
mielina. Arq. Neuro – Psiq., v. 9, p. 372 – 374, 1951. 
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pirâmide e a oliva são bem evidentes e equivalem macroscopicamente às 

correspondentes estruturas do Rhesus e do homem. A oliva é característica e, a 

partir do sulco póstero – lateral, emergem os filamentos radiculares dos nervos 

glossofaríngeo, vago, e acessório.  

Na superfície dorsal, a medula oblonga, o IV ventrículo e os fascículos grácil e 

cuneiforme, com seus correspondentes tubérculos, são observados. Eles são 

separados um do outro pelo sulco intermédio dorsal. O tubérculo trigemial e o 

pedúnculo cerebelar inferior são identificados.  

Destacam-se pelo seu desenvolvimento na medula oblonga, os grupamentos 

nucleares que constituem: os núcleos grácil, cuneiforme, cuneiforme acessório, 

espinhal do nervo trigêmeo, os núcleos dos nervos vestibulares lateral e medial, o 

núcleo do trato solitário, o núcleo do nervo hipoglosso e o núcleo motor dorsal do 

vago. O complexo olivar da medula oblonga retém algumas características de 

animais inferiores, mas o núcleo olivar inferior parece avançar para características 

que lembram aquelas encontradas no homem. 

 A ponte é bem nítida, o mesmo acontecendo com o nervo trigêmeo e o 

pedúnculo cerebelar médio. Na face dorsal, o IV ventrículo também é maior e mais 

nítido do que no Sagüi. Essas formações são equivalentes às da espécie humana, 

embora sejam relativamente menores que as do homem. Apresenta, basicamente, 

característica similar à do homem e do Rhesus. As origens aparentes dos nervos 

cranianos da ponte equivalem macroscopicamente às observadas no homem. Na 

borda caudal da ponte, os nervos abducente, intermédio-facial e vestíbulococlear 

mostram sua origem.  

O VI ventrículo representa uma cavidade alongada semelhante à do homem e 

à do Callithrix jacchus. Observa-se no IV ventrículo o sulco mediano, a área 
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vestibular, o recesso lateral e o núcleo triangular do nervo vago, além do trígono do 

nervo hipoglosso. No teto do IV ventrículo, o véu medular superior e o inferior, como 

a tela coróide são observados. O IV ventrículo encontra – se mais reduzido sendo 

limitado supero – lateralmente pelo pedúnculo cerebelar superior. A eminência 

medial e a área vestibular, bem como a do trígono do nervo vago e a do trígono do 

nervo hipoglosso correspondem às do homem e do Rhesus, mostrando porém 

aspecto diferente no Callithrix. No Cebus apella os colículos faciais não são 

observados macroscopicamente.  

 No mesencéfalo destacam-se os colículos superiores e inferiores, 

grandemente desenvolvidos e melhor delimitados do que no Sagüi; os pedúnculos 

cerebrais são mais volumosos que os do Sagüi e menos que os do homem. Os 

pedúnculos cerebrais e cerebelares superiores são bastante desenvolvidos 

comparados aos do Sagüi, assemelhando – se muito às do homem.   

Na superfície ventral do mesencéfalo os pedúnculos cerebrais presentes são 

separados pela fossa interpeduncular. O nervo oculomotor emerge em direção à 

face medial de cada pedúnculo. Os colículos superiores e inferiores são observados 

no tecto do mesencéfalo. Eles se conectam diretamente com os corpos geniculados 

lateral e medial, respectivamente. O nervo troclear emerge imediatamente atrás do 

colículo inferior.  

No mesencéfalo observa-se o grande desenvolvimento do núcleo rubro que 

apresenta um aspecto similar ao do homem. Os colículos cranial e o caudal, a 

substância negra e o pedúnculo cerebral do Cebus apella assemelham – se muito 

com o do homem e o do Callithrix. 

 Getty (1986), em seu livro “Anatomia dos Animais Domésticos”, descreve 

para o eqüino que a medula oblonga ou mielencéfalo estende-se da medula espinhal 
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até a ponte. Está situada na parte basilar do osso occipital. Tem contorno 

quadrilátero, sendo bem mais larga rostralmente do que caudalmente e achatada 

dorsoventralmente. A superfície ventral da medula oblonga está dividida, na linha 

mediana, pela fissura mediana ventral. Caudalmente a fissura é continua com a 

fissura de igual nome, na medula espinhal. A porção caudal da fissura está 

parcialmente ocupada pela decussação das pirâmides. O sulco lateral ventral é um 

sulco indistinto, lateralmente às pirâmides, através do qual as raízes dos nervos 

hipoglosso e abducente deixam o bulbo. As pirâmides são as faixas longitudinais de 

fibras em ambos os lados da linha mediana, entre a fissura mediana e os sulcos 

laterais ventrais. Na extremidade caudal da medula oblonga a maioria das fibras 

cruzam a linha mediana, formando a decussação das pirâmides, e se continuam 

para constituir o trato corticospinal lateral da medula espinhal. Na superfície ventral 

da porção rostral da medula oblonga há uma faixa transversa de fibras, o corpo 

trapezóide. O corpo trapezóide é cruzado, em ambos os lados da linha mediana, 

pelas pirâmides. A superfície dorsal da medula oblonga é semelhante à da medula 

espinhal, em sua metade caudal e, na metade rostral, forma a fossa rombóide que é 

o assoalho do quarto ventrículo. Lateralmente ao sulco mediano dorsal encontra-se 

o tubérculo do núcleo grácil e a terminação rostral do fascículo grácil. Lateralmente 

ao tubérculo do fascículo grácil e ao sulco mediano dorsal encontram-se o tubérculo 

do núcleo cuneiforme e o fascículo cuneiforme. A metade rostral da medula oblonga 

representa a metade caudal da fossa rombóide, sendo que duas cristas 

proeminentes, os pedúnculos cerebelares caudais, limitam lateralmente essa fossa. 

Os pedúnculos cerebelares caudais, na superfície, recebem as fibras arqueadas 

superficiais dorsais da área do tubérculo cuneiforme lateral e as fibras arqueadas 
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superficiais ventrais. O assoalho da fossa rombóide forma o assoalho do quarto 

ventrículo. 

No eqüino, existe uma ligeira depressão na face ventralda ponte, o sulco 

basilar, devida à presença de fibras piramidais orientadas longitudinalmente, que 

corresponde à passagem da artéria basilar. As superfícies laterais da ponte são 

consideravelmente diminuídas na largura; elas se continuam com os pedúnculos 

cerebelares médios, que correm em direção caudo – dorsal, desaparecendo no 

cerebelo. O limite caudal da ponte está ventralmente demarcado por um sulco que o 

separa das pirâmides e do corpo trapezóide, o sulco bulbopontino. A borda rostral da 

ponte, ventralmente, é ligeiramente denteada na linha mediana e está bem 

destacada dos pedúnculos cerebrais por um sulco cuja continuação dorsal o separa 

do pedúnculo cerebelar rostral. 

Nos carnívoros, particularmente o cão, a medula oblonga é larga e espessa. A 

superfície ventral é convexa de lado a lado. A fissura mediana ventral separa as 

pirâmides proeminentes e termina rostralmente em uma pequena depressão caudal 

às fibras transversais da ponte. A eminência olivar é visível lateralmente às 

pirâmides, na extremidade caudal do bulbo. A fossa rombóide é profunda e estreita, 

formando o assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do IV ventrículo é uma 

estrutura alongada e quase quadrangular que termina caudalmente em um ponto 

que se abre no canal central da medula oblonga. O sulco mediano dorsal e o sulco 

intermédio são bem desenvolvidos. O corpo trapezóide é uma faixa proeminente de 

fibras, caudalmente às fibras transversais da ponte. O maior tamanho do corpo 

trapezóide, no cão, quando comparado com o de outros mamíferos domésticos é 

indicativo de um sistema auditivo mais desenvolvido.  
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A ponte do cão é uma estrutura um tanto plana e larga, menos convexa na 

direção rostrocaudal do que nos outros animais domésticos. O sulco basilar, na linha 

mediana, embora existente, não é muito pronunciado. Ele é ladeado por uma ligeira, 

mas definida protuberância, devida às duas pirâmides. Da parte mais larga da ponte, 

próximo à linha mediana, suas fibras transversais convergem dorsolateralmente para 

formar os pedúnculos cerebelares médios, que são planos (sic). 

Nos grandes ruminantes, o IV ventrículo é uma cavidade alongada e quase 

quadrangular, situada entre a fossa rombóide, ventralmente, os pedúnculos 

cerebelares lateralmente, o cerebelo e os véus medulares, rostral e caudalmente 

além do plexo coróide do quarto ventrículo, dorsalmente. A fossa rombóide, ou 

assoalho do quarto ventrículo está subdividido em partes iguais por um sulco 

mediano longitudinal; cada uma destas metades é, por sua vez, subdividida pelo 

sulco limitante, menos pronunciado que o sulco mediano. O teto é formado pelos 

véus medulares rostral e caudal e pelo plexo coróide. As paredes laterais do quarto 

ventrículo são formadas pelos corpos restiformes, caudalmente, e pelos pedúnculos 

cerebelares rostrais. Rostralmente o quarto ventrículo comunica-se, através do 

aqueduto cerebral, com o terceiro ventrículo. O aqueduto cerebral tem início no nível 

dos colículos caudais e é um ducto um tanto conspícuo que se abre dentro do 

terceiro ventrículo, ao nível da comissura caudal.  

 Machado (2003), em seu livro de Neuroanatomia Funcional relata, para o 

homem, que o bulbo ou medula oblonga tem a forma de um tronco de cone, cuja 

extremidade menor continua-se inferiormente com a medula espinhal. Como não 

existe uma linha de demarcação nítida entre a medula e bulbo considera-se que o 

limite entre eles está em um plano horizontal que passa imediatamente acima do 

filamento radicular mais superior do primeiro nervo cervical, o que corresponde ao 
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nível do forame magno do osso occipital. O limite superior do bulbo se faz em um 

sulco horizontal visível no contorno ventral da estruutra, o sulco bulbopontino, que 

corresponde à margem inferior da ponte. A superfície do bulbo é percorrida 

longitudinalmente por dois sulcos ora mais, ora menos paralelos, que se continuam 

com os sulcos da medula. Estes sulcos delimitam as áreas anterior (ventral), lateral 

e posterior (dorsal) do bulbo que, vistas pela superfície, aparecem como uma 

continuação direta dos funículos da medula.  

A fissura mediana anterior termina superiormente em uma depressão 

denominada forame cego. De cada lado da fissura mediana anterior existe uma 

eminência alongada, a pirâmide, formada por um feixe compacto de fibras nervosas 

descendentes que ligam as áreas motoras do cérebro aos neurônios motores da 

medula, pelo tracto córtico-espinhal ou tracto piramidal. Na parte inferior do bulbo, 

fibras deste tracto cruzam obliquamente o plano mediano em feixes interdigitados 

que obliteram a fissura mediana anterior e constituem a decussação das pirâmides. 

Entre o sulco lateral anterior e lateral posterior temos a área lateral do bulbo, onde 

se observa uma eminência oval, a oliva, formada por uma grande massa de 

substância cinzenta, o núcleo olivar inferior, situado logo abaixo da superfície. A 

metade inferior do bulbo ou porção fechada do bulbo é percorrida por um estreito 

canal, continuação direta do canal central da medula. Este canal se abre para formar 

o IV ventrículo, cujo assoalho é em parte constituído pela metade superior ou porção 

aberta do bulbo.   

  A ponte é a parte do tronco encefálico interposta entre o bulbo e o 

mesencéfalo. Está situada ventralmente ao cerebelo e repousa sobre a parte basilar 

do osso occipital e o dorso da sela túrcica do esfenóide. Sua base, situada 

ventralmente, apresenta estriação transversal em virtude da presença de numerosos 
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feixes de fibras transversais que a percorrem. Estas fibras convergem de cada lado 

para formar um volumoso feixe, o pedúnculo cerebelar médio, ou braço da ponte, 

que penetra no hemisfério cerebelar correspondente. Considera-se o limite entre a 

ponte e o braço da ponte, o ponto de emergência do nervo trigêmeo, o V par 

craniano. Esta emergência se faz por duas raízes, uma maior, ou raiz sensitiva do 

nervo trigêmeo, e outra menor, ou raiz motora do nervo trigêmeo. Percorrendo 

longitudinalmente a superfície ventral da ponte existe um sulco, o sulco basilar, que 

geralmente aloja a artéria basilar.  

A origem aparente do nervo oculomotor no encéfalo é o sulco medial do 

pedúnculo cerebral, enquanto que sua origem aparente no crânio é a fissura orbital 

superior. O nervo troclear possui sua origem aparente no encéfalo no véu medular 

superior, enquanto sua origem aparente no crânio é a fissura orbital inferior. O nervo 

abducente tem sua origem aparente no encéfalo no sulco bulbopontino e origem 

aparente no crânio na fissura orbital superior.  

O nervo trigêmeo é um nervo misto, sua origem aparente é entre a ponte e o 

pedúnculo cerebelar médio. O nervo facial emerge do sulco bulbo-pontino através de 

uma raiz motora. 

O nervo vestíbulococlear ou estato - acústico apresenta dois componentes 

distintos, que são por alguns considerados como nervos separados.  Compõe-se de 

uma parte vestibular e uma parte coclear, que embora unidas em um tronco comum, 

têm origem e conexões centrais diferentes. 

O nervo glossofaríngeo é um nervo misto que emerge do sulco lateral 

posterior do bulbo, sob forma de filamentos radiculares, que se dispõem em linha 

vertical. O nervo vago é também chamado pneumogástrico. O maior dos nervos 

cranianos é misto e essencialmente visceral. Emerge do sulco lateral posterior do 
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bulbo sob a forma de filamentos radiculares que se reúnem para formar o nervo 

vago.  

O nervo acessório difere dos demais pares cranianos por ser formado por 

uma raiz craniana (ou bulbar) e outra espinhal. A raiz espinhal é formada por 

filamentos radiculares que emergem da face lateral dos cinco ou seis primeiros 

segmentos cervicais da medula e constituem um tronco comum que penetra no 

crânio pelo forame magno. O nervo hipoglosso, essencialmente motor, emerge do 

sulco lateral anterior do bulbo sob a forma de filamentos radiculares que se unem 

para formar o tronco do nervo. 



 

Material e Método 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 
 Neste trabalho enfocamos o macaco Cebus apella (macaco – prego), uma 

das quatro espécies do gênero Cebus (BROWN e COLLILAS, 1983). Para os 

estudos macroscópicos e de estruturas internas do tronco encefálico, foi utilizado um 

total de 20 encéfalos de macacos Cebus apella adultos (machos e fêmeas), 

constantes do acervo de pesquisa do Prof. Dr. Zenon Silva, no laboratório de 

Anatomia da Universidade Federal de Uberlândia - MG, a quem agradecemos a 

colaboração. Este material constou de cadáveres fixados e conservados em solução 

aquosa de formol a 10,00%.  

 A preparação das peças anatômicas para análise posterior foi realizada 

retirando – se cuidadosamente o encéfalom, da cavidade craniana, após o que 

procedeu – se à limpeza da peça, removendo – se os envoltórios correspondentes 

às meninges.  No afastamento da pia – máter, tivemos sempre o cuidado de 

preservar a origem aparente dos nervos cranianos. Efetuamos observações de 

aspectos macroscópicos da superfície externa do tronco encefálico, em 14 

preparações, a olho nu e quando necessário, sob lupa com aumento de 10x. 

Realizada a descrição de aspectos macroscópicos, procedemos ao preparo de 

documentação mediante esquemas e fotografias.  

Para os estudos das estruturas internas do tronco encefálico, valemo – nos de 

6 troncos encefálicos, dos quais obtivemos cortes transversais, que foram corados 

segundo a técnica de Mulligan (modificada). A afinidade da solução de Mulligan 

pelas proteínas da substância cinzenta permite, juntamente com as outras soluções, 

obter-se uma coloração cinza escuro.  As soluções químicas empregadas estão na 

Tabela I. 
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Tabela 1 – Indicação das substâncias químicas empregadas para o preparo das 
soluções de Mulligan. 

 
 

Mulligan I 

 

Mulligan II 

 

Mulligan III 

 

4g - Fenol 

1,25 ml - de ácido 

clorídrico 

0,5g-Sulfato de Cobre 

100 ml - de água 

destilada 

 

Solução de ácido 

Tânico a 2% 

 

 

 

 

Solução de Alúmem de 

Ferro a 0,5% 

 

 

 

Como material de laboratório, utilizamos estufa com temperatura controlada 

de 60 a 70ºC, pinças e recipientes de vidros para cada solução.  

Os 6 troncos encefálicos foram congelados em caixa de isopor contento 

nitrogênio líquido e, após o congelamento foram colocados no criostato, com 

temperatura de –25ºC a –30ºC, sendo em seguida cortados com espessura de 60µc, 

segundo planos transversais. Os cortes foram efetuados em seis níveis (colículo 

superior e inferior, origem aparente do nervo trigêmeo, porções superior e inferior da 

oliva, e decussação das pirâmides) 

Para que não houvesse perda de cortes durante a passagem nas soluções de 

Mulligan, as lâminas foram banhadas em solução de gelatina, para fixação dos 

cortes nas lâminas.  

As lâminas com os cortes seriados foram imersas por 4 minutos em um 

recipiente contendo a solução de Mulligan I, sendo organizadas de forma a não 
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entrarem em contato uma com a outra, a fim de facilitar e melhorar a perfusão da 

solução, nos cortes. 

Após esse período as lâminas foram removidas da solução e colocadas de 

modo a que se escorresse o excesso de líquido sendo, em seguida, lavadas em 

água corrente, por 2 minutos.  

Uma nova imersão era então realizada, agora na solução de Mulligan II, onde 

permaneciam submersas por um período de 4 minutos, findo o qual as lâminas eram 

colocadas de modo a que se escorresse o excesso de líquido e, depois, lavadas 

conforme procedimento realizado na primeira etapa (Mulligan I).  

O mesmo protocolo foi cumprido para a solução de Mulligan III, etapa em que 

a substância cinzenta assumi uma coloração cinza escuro a qual se intensifica de 

acordo com o tempo de imersão. A coloração da substância branca permaneceu 

inalterada. 

Finalizado o processo de coloração, os cortes eram gotejados com álcool 

etílico a 70% para inibir a continuação da coloração e montados com glicerina entre 

lâmina e lamínula. 

  A documentação dos resultados foi realizada através da esquematização e 

mapeamento das substâncias cinzenta e branca, o que foi conseguido com o auxílio 

de um aparelho de captação de imagens (Fuji – Photo – Vídeo Imager, FU – 7) que 

as transmite para um televisor de 29 polegadas da marca Sanyo. 

A seguir, colocando – se papel transparente sobre a tela, copiávamos o 

contorno dos cortes, destacando – se as estruturas componentes da substância 

cinzenta. 
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As imagens fotográficas para documentação foram obtidas utilizando – se um 

scanner para duplicação de slides da marca Scanner Genius Colorp. HR – 7X USB 

Slim. 

Os termos anatômicos foram referidos segundo a Terminologia Anatômica 

Internacional, 1a. edição brasileira – 2001, São Paulo: ed. Manole Ltda, pelo fato de 

não existir uma Nomina Primatológica estabelecida e em alguns casos utilizamos os 

termos empregados por outros autores, pelo fato de não constarem da Terminologia 

Anatômica consultada. 

Utilizamos também neste estudo, para efeito de comparações e análises 

interpretativas, ilustrações do livro de CARPENTER (1978). 

A análise estatística foi realizada usando o programa de computador Excel 

2000, sendo calculados médias, desvio padrão, intervalo de confiança e coeficiente 

de correlação das mensurações efetuadas no encéfalo e tronco encefálico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
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4 RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos foram separados morfologia externa do tronco 

encefálico e morfologia interna do tronco encefálico. 

 

4.1 Morfologia externa do tronco encefálico  

 

 Embora as subdivisões do tronco encefálico, assim como do restante da parte 

central do sistema neural nem sempre possam ser vistas nitidamente separadas, e 

esse aspecto efetivamente está presente no Cebus apella, optamos por efetuar a 

descrição de aspectos macroscópicos da superfície externa do tronco encefálico, 

focalizando também cada uma de suas partes, independentemente (Figura. 2). 

 

     Mesencéfalo 

  Medula espinhal 
Cerebelo 

Ponte

  Bulbo 

Figura 2 - Encéfalo e segmento de medula espinhal de Cebus apella, em vista ventral, com aumento
de aproximadamente 1,25 vezes, evidenciando – se o tronco encefálico e suas porções
constituintes.   
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Tabela 2 – Peso expresso em gramas e medidas do comprimento e da 
largura expressas em milímetros, de Encéfalos de Cebus apella 
– São Paulo 2005 

 
Encéfalos Comprimento Largura Peso total 

1 66,22 80,00 50,00 
2 39,22 49,00 42,00 
3 39,69 54,00 44,00 
4 65,00 63,00 46,00 
5 60,00 62,00 45,00 
6 69,08 67,00 49,00 
7 59,42 61,00 51,00 
8 59,41 61,00 50,00 
9 72,00 74,00 49,00 

10 69,00 71,00 49,00 
11 60,00 62,00 45,00 
12 71,00 73,00 50,00 
13 60,00 59,00 45,00 
14 70,00 68,00 50,00 

Média 61,43 64,57 47,50 
Desvio Padrão 10,41 8,24 2,88 

Intervalo de confiança 5,45 4,32 1,51 
 

 

 Relativamente às mensurações efetuadas, observamos que o comprimento 

dos encéfalos variou de 39,72mm a 72,00mm com média de 61,43mm. A largura dos 

encéfalos variou de 49,00mm a 80,00mm com média de 64,57mm e o desvio padrão 

foi de 8,24mm. O peso dos encéfalos variou de 42,00 g a 51,00 g com média de 

47,50 e desvio padrão de 2,88g (Tabela 2). Na amostra de 14 encéfalos, a média do 

comprimento foi de 61,43, com um desvio padrão  de 10,41, alfa = 0,05, sendo que o 

intervalo de confiança correspondente foi de 61,43 ± 5,45 = aproximadamente 55,98 

e 66,88. Para a largura, o intervalo de confiança correspondente foi de 64,57 ± 4,32 

= aproximadamente 60,25 e 68,89. O intervalo de confiança correspondente ao peso 

é de 47,50 ± 1,51 aproximadamente 45,9 e 49,01(Tabela 2). 

 O coeficiente de correlação para o encéfalo foi de 85% para comprimento e 

largura, 74% para comprimento e 73% para largura e peso.  
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 O coeficiente de correlação entre tronco encefálico e encéfalo foi de 39% 

entre comprimento e comprimento, 31% para comprimento e largura, 27% para 

comprimento e peso, 0% para largura e comprimento, -4% para largura e largura, -

1% para largura e peso, 22% para peso e comprimento, 14% para peso e largura e 

25% para peso e peso. 

 O comprimento dos troncos encefálicos variou de 19,00mm a 35,00m com 

média de 28,57 mm e desvio padrão de 4,99mm. O intervalo de confiança 

correspondente foi de 2,61, com aproximadamente 28,57 ± 2,61 = 25,96 e 31,18.  A 

largura dos troncos encefálicos variou de 15,00mm a 20,00mm com média de 

18,21mm e desvio padrão de 2,22mm. O intervalo de confiança foi de 1,16 com 

aproximadamente 18,21 ± 1,16 = 17,05 e 19,37. O peso variou de 1,92 a 4,85 

gramas com média de 3,93 e desvio padrão de 1,03. O intervalo de confiança 

correspondente ao peso foi de 3,93 ± 0,54 = aproximadamente 3,39 e 4,47. (Tabela 

3). O coeficiente de correlação do tronco encefálico foi de 90% entre comprimento e 

largura, 91% entre o comprimento e o peso e 94% entre largura e peso. 

O coeficiente de correlação do tronco encefálico x medula oblonga foi de 75% 

para comprimento e comprimento, 66% para comprimento e largura, 56% para 

largura e comprimento e 57% para largura e largura.  

 As medidas relativas ao tronco encefálico e às pirâmides mostrou o 

coeficiente de correlação de 50% para comprimento e comprimento, 5 % 

comprimento e largura, 42% para largura e comprimento e 27% para largura e 

largura. 
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 O coeficiente de correlação do tronco encefálico e oliva foi de 73% para 

comprimento e comprimento, -55% para comprimento e largura, 72% para largura e 

comprimento e – 55% para largura e largura.   

 

Tabela 3 – Peso expresso em gramas e medidas do comprimento e da
largura expressas em milímetros, de Tronco encefálico de
Cebus apella – São Paulo 2005 

 
Tronco encefálico Comprimento Largura Peso total 

1 21,00 15,00 2,92 
2 30,00 19,00 4,68 
3 19,00 14,00 1,92 
4 35,00 20,00 4,80 
5 30,00 20,00 4,25 
6 35,00 20,00 4,78 
7 30,00 20,00 4,83 
8 30,00 18,00 4,44 
9 30,00 20,00 4,85 
10 30,00 20,00 4,34 
11 25,00 17,00 2,90 
12 25,00 15,00 2,55 
13 25,00 17,00 3,00 
14 35,00 20,00 4,79 

Média 28,57 18,21 3,93 
Desvio Padrão 4,99 2,22 1,03 

Intervalo de confiança 2,61 1,16 0,54 
 

 

 Tronco encefálico e ponte apresentaram um coeficiente de correlação de 63% 

para comprimento e comprimento, 35% para comprimento e largura, 51% para 

largura e comprimento e 45% para largura e largura. Para o tronco encefálico e os 

colículos, o coeficiente de correlação foi de 55% para comprimento e comprimento, 

0% para comprimento e largura, 55% para largura e comprimento e 6% para largura 

e largura. Para o tronco encefálico e IV ventrículo, o coeficiente de correlação foi de 

14% para comprimento e comprimento, 18% para comprimento e largura, - 10% para 

largura e comprimento e 42% para largura e largura. 
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4.1.1 Medula oblonga (bulbo) 

 

A medula oblonga ou bulbo do macaco Cebus apella tem a forma aproximada 

de um cone, cuja base está voltada superiormente, em contato com a ponte e o 

vértice, inferiormente, em contato com a medula espinhal.  

O comprimento do bulbo variou de 12,00 mm a 15,00 mm com média de 

13,21 mm e desvio padrão de 1,37 mm. O intervalo de confiança foi de 13,21 ± 0,72 

= aproximadamente 12,49 e 13,93.  A largura do bulbo variou de 10,00 mm a 12,50 

mm com média de 11,57 mm e desvio padrão de 0,78 mm. O intervalo de confiança 

correspondente foi de 11,57 ± 0,41 = aproximadamente 11,16 e 11, 98. (Tabela 4). O 

coeficiente de correlação entre comprimento e largura do bulbo foi de 63%, portanto, 

estatisticamente expressivo. 

 

Tabela 4 – Medidas de comprimento e largura do Bulbo de Cebus 
apella, expressas em milímetros – São Paulo 2005 

 
 

Bulbo Comprimento Largura 
1 12,00 12,00 
2 13,00 12,00 
3 10,00 10,00 
4 15,00 13,00 
5 13,00 11,00 
6 15,00 12,50 
7 13,00 11,00 
8 13,00 11,00 
9 12,00 12,00 
10 13,00 12,00 
11 14,00 11,00 
12 13,00 11,00 
13 14,00 11,50 
14 15,00 12,00 

Média 13,21 11,57 
Desvio Padrão 1,37 0,78 

Intervalo de confiança 0,72 0,41 
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A face ventral do bulbo do macaco Cebus apella exibe características 

peculiares, sendo seu limite inferior mal definido. Entretanto, seu limite superior 

encontra-se bem marcado por um sulco transversal interposto entre a base do cone 

e a ponte, o sulco bulbo-pontino. Em 11 espécimes, o sulco bulbo-pontino é bem 

marcado, contudo, nos outros 3 espécimes ele desaparece, tornando – se mais 

difícil a identificação do limite superior do bulbo (Figuras 3  e 4). 

 Por sua vez, o limite inferior do bulbo com a medula espinhal é mascarado pela 

continuidade de estruturas (relevos e depressões) entre os dois segmentos, não 

existindo uma linha nítida de demarcação. Optamos por considerar o limite inferior 

da medula oblonga, o extremo inferior da decussação das pirâmides, que se 

apresenta de forma bastante clara em 12 espécimes (Figura 9).  O corpo 

trapezóideo também é evidenciado (Figura 5). 

Em correspondência ao plano sagital mediano, constata-se a fissura mediana 

anterior, a qual por sua vez representa a continuação superior da mesma fissura na 

medula espinhal. Imediatamente em posição lateral à fissura mediana anterior, 

verificam – se duas elevações alongadas, as pirâmides do bulbo, as quais 

posicionam-se paralelas entre si ao longo de todo o bulbo, mas já nos segmentos 

inferiores do bulbo iniciam um processo de cruzamento de suas fibras, constituindo 

assim a decussação das pirâmides (Figura 3 e 4). 

O comprimento das pirâmides variou de 7,00 mm a 13,50 mm com média de 

11,54 e desvio padrão de 1,60 mm. O intervalo de confiança do comprimento foi de 

11,54 ± 0,84 = aproximadamente 10,07 e 12,38. A largura das pirâmides variou de 

3,00 mm a 4,00 mm com média de 3,18 mm e desvio padrão de 0,32 mm. O 

intervalo de confiança correspondente foi de 3,18 ± 0,17 = aproximadamente 3,01 e 
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3,35 (Tabela 5).  O coeficiente de correlação entre as medidas de comprimento e 

largura das pirâmides foi de 10%, sinalizando que esta correlação é estatisticamente 

nula. 

Tabela 5 – Medidas de comprimento e largura das Pirâmides de
Cebus apella, expressas em milímetros – São Paulo 2005 

 
Pirâmides Comprimento Largura 

1 11,00 3,00 
2 12,00 3,50 
3 7,00 3,00 
4 13,00 3,00 
5 11,00 3,00 
6 13,50 3,00 
7 12,00 3,50 
8 11,00 3,00 
9 11,00 4,00 

10 11,00 3,00 
11 13,00 3,50 
12 12,00 3,00 
13 13,00 3,00 
14 11,00 3,00 

Média 11,54 3,18 
Desvio Padrão 1,60 0,32 

Intervalo de confiança 0,84 0,17 
 

A fissura mediana anterior tem seu trajeto interrompido pela decussação das 

pirâmides, sendo entretanto bem evidente no outros segmentos. A fissura mediana 

anterior em seu limite superior termina em uma pequena fossa denominada de 

forame cego da medula oblonga, identificado em 11 espécimes (Figura 4 e 5) mas, 

não se apresentando nítido em 3 exemplares.  

O sulco ântero – lateral é menos evidente do que o sulco póstero – lateral. 

Além disso, ao longo desse sulco, na metade superior da medula oblonga projeta-se 

uma elevação alongada, relativamente evidente, a oliva da medula oblonga. Em 7 

espécimes as olivas são claramente visíveis, mas no restante dos espécimes elas 
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estão parcialmente mascaradas pelas estruturas adjacentes, tais sejam a pirâmide e 

o pedúnculo cerebelar inferior. O corpo trapezóideo também é evidente (Figura 6). 

O comprimento das olivas variou de 5,00 mm a 7,00 mm com média de 6,18 

mm e desvio padrão de 0,87. O intervalo de confiança do comprimento foi de 6,18 ± 

0,45 = aproximadamente 5,73 e 6,36. A largura das olivas variou de 2,00 mm a 3,00 

mm com média de 2,07 e desvio padrão de 0,27 mm. O intervalo de confiança da 

largura foi de 2,07 ± 0,14 = aproximadamente 1,93 e 2,21 (Tabela 6). O coeficiente 

de correlação entre comprimento e largura das olivas foi de – 39%. 

 

Tabela 6 – Medidas de comprimento e largura das Olivas de Cebus apella, 
expressas em milímetros – São Paulo 2005. 

 
Olivas Comprimento Largura 

1 5,00 2,00 
2 7,00 2,00 
3 5,00 3,00 
4 7,00 2,00 
5 6,00 2,00 
6 7,00 2,00 
7 7,00 2,00 
8 6,00 2,00 
9 5,00 2,00 
10 7,00 2,00 
11 6,50 2,00 
12 5,00 2,00 
13 6,00 2,00 
14 7,00 2,00 

Média 6,18 2,07 
Desvio Padrão 0,87 0,27 

Intervalo de confiança 0,45 0,14 
 

 

Na face posterior do tronco encefálico, os limites entre um segmento e outro 

são ainda menos claros, devido à presença do IV ventrículo. Assim sendo, não nos é 
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possível estabelecer, com clareza, onde termina um segmento, e tão pouco, onde se 

inicia o outro.  

 Na face posterior da medula oblonga identifica-se o sulco mediano que se 

caracteriza como uma continuação superior do sulco mediano posterior da medula 

espinhal, sendo que lateralmente a este sulco, em cada bulbo pode – se verificar a 

presença de outros dois sulcos, o sulco intermédio – posterior e o sulco póstero – 

lateral. Os três sulcos longitudinais, assim descritos, limitam áreas bem definidas 

que identificamos como regiões correspondentes aos fascículos grácil e cuneiforme. 

O fascículo cuneiforme, posicionado lateralmente e limitado pelo sulco intermédio - 

posterior, medialmente e pelo sulco póstero – lateral, lateralmente, é muito maior do 

que o correspondente ao fascículo grácil (Figura 7 e 8).  Em 2 espécimes os 

referidos fascículos não estão claramente definidos (Figura 9).  Além do fascículo 

cuneiforme, lateralmente a este, em geral, está presente o fascículo cuneiforme 

acessório, o qual pode ser quase tão evidente quanto o fascículo cuneiforme. 

Localizado medialmente ao fascículo cuneiforme e dele separado pelo sulco 

intermédio – posterior está o fascículo grácil, compreendido entre o sulco mediano 

posterior e o sulco intermédio - posterior.  Na porção inferior do IV ventrículo, o 

fascículo grácil, os fascículos cuneiforme e o cuneiforme acessório, são empurrados 

lateralmente, daí constituindo-se o pedúnculo cerebelar inferior.  
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Pedúnculo cerebral Sulco 
pontomesencefálico 

 Ponte 

 Sulco bulbopontino 

Nervo trigêmeo 

 Pirâmide 
Oliva 

Fissura mediana 
anterior Decussação das 

pirâmides 

Figura 3 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 1,16 vezes, evidenciando – se o Sulco bulbopontino, bem marcado,
além das estruturas indicadas.  

 Sulco pontomesencefálico 

Figura 4 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 1,66 vezes, evidenciando – se o Sulco bulbopontino, menos
pronunciado, em relação figura 3, além das estruturas identificadas. 

Fossa interpeduncular 

Nervo oculomotor 

Sulco basilar 

Oliva 

 Pedúnculo cerebral 

 Forame cego da medula 
oblonga 
Pirâmide 

 Fissura mediana 
anterior 

Sulco bulbopontino 
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Figura 5 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de 
aproximadamente 1,91 vezes, evidenciando – se ocorrência de variação na Decussação 
das pirâmides, além das estruturas identificadas. 

 Fossa interpeduncular 

 Nervo trigêmeo 
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Figura 6 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 2,16 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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Figura 7 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 2,1 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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Figura 8 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral aumento de aproximadamente 
2 vezes   evidenciando – se  as estruturas identificadas. 
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Figura 9 -Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista dorsal, com aumento de
aproximadamente 2,3 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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Figura 10 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento, na foto A, de 
aproximadamente 2 vezes e, na foto B, de aproximadamente 1,08 vezes, evidenciando – 
se as estruturas identificadas. 
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4.1.2 Ponte 

 

A ponte do tronco encefálico do macaco Cebus apella interpõe – se entre o 

mesencéfalo, superiormente, e a medula oblonga,  inferioremente, colocando – se o 

cerebelo, dorsalmente.  

O comprimento da ponte variou de 8,00mm a 11,00mm com média de 

10,29mm e desvio padrão de 0,83mm. O intervalo de confiança correspondente foi 

de 10,29 ± 0,43 = aproximadamente 9,86 e 10,72. A largura da ponte variou de 

15,00mm a 19,00 mm com média de 16,86 mm e desvio padrão de 1,22. O intervalo 

de confiança foi de 16,86 ± 0,64 = aproximadamente 16,22 e 17,50 (Tabela 7). O 

coeficiente de correlação entre comprimento e largura da ponte foi de 59%. 

 

Tabela 7 – Medidas de comprimento e largura da Ponte de Cebus apella 
analisados, expressas em milímetros – São Paulo 2005. 

 
Ponte Comprimento Largura 

1 11,00 18,00 
2 10,00 17,00 
3 8,00 15,00 
4 11,00 17,00 
5 10,00 15,50 
6 11,00 17,00 
7 10,00 19,00 
8 11,00 18,00 
9 11,00 18,00 
10 10,00 17,00 
11 10,00 15,50 
12 10,00 15,00 
13 10,00 17,00 
14 11,00 17,00 

Média 10,29 16,86 
Desvio Padrão 0,83 1,22 

Intervalo de confiança 0,43 0,64 
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No Cebus apella a ponte é razoavelmente bem demarcada, tendo seu limite 

inferior determinado por um sulco transversal, o sulco bulbo-pontino que, em 6 

espécimes é mal definido (Figuras 4, 5 e 6) mas, em 8 espécimes apresenta – se 

nitidamente (Figura 3). Já o limite superior da ponte do Cebus apella é claro e 

mostra – se nitidamente caracterizado por um profundo sulco transversal interposto 

entre a ponte e o mesencéfalo, o sulco ponto-mesencefálico. O sulco ponto-

mesencefálico está presente em todos os espécimes estudados, mas mostrou - se 

mais profundo em 11 espécimes (Figuras 3 e 4). Em sua porção média, o sulco 

ponto-mesencefálico sofre um alargamento, produzido pelo afastamento lateral dos 

pedúnculos cerebrais, constituindo-se, assim, a fossa interpeduncular. Em 9 

espécimes a fossa interpeduncular é ampla e profunda, enquanto nos outros 5 ela é  

pouco pronunciada (Figura 10). 

No plano sagital mediano a ponte é percorrida por um sulco pouco 

pronunciado, o sulco basilar, em toda a sua extensão. O sulco basilar embora 

sempre presente raramente é bem marcado, apresentando – se freqüentemente 

como uma leve depressão. Em todos os espécimes examinados, o sulco basilar 

mostrou – se sempre ocupado pela artéria basilar (Figuras 11 e 12). 

Na face ventral da ponte observam-se estrias transversais, ora mais ora 

menos evidentes, as quais orientam – se a partir do sulco basilar convergindo 

lateralmente para formar, nos dois antímeros, os grossos pedúnculos cerebelares 

médios. A meio caminho entre o sulco basilar e o ponto em que o pedúnculo 

cerebelar se torna oculto pelo cerebelo, verifica–se a emergência de um grosso feixe 

de fibras neurais, o nervo trigêmeo (Figura 12). Posicionados quase paralelamente 
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ao sulco basilar cruzam toda a extensão da ponte os dois nervos abducentes que 

emergem junto ao sulco bulbopontino e se dirigem rostralmente (Figuras 12.1 e 17). 

A face dorsal da ponte não apresenta nenhuma linha de demarcação entre o 

bulbo e a ponte, mas a face dorsal da ponte assim como a da porção aberta do 

bulbo contribuem para a formação do assoalho do IV ventrículo ou fossa rombóide 

(Figura 12.2). 
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Nervo abducente 

Nervo trigêmeo 

Cerebelo 

Figura 11 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 2,5 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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Figura 12 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista lateral, com aumento de
aproximadamente 2,4 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 



 85
_______________________________________________________________Resultados 

 

Figura 12.1 – Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista lateral, com aumento de
aproximadamente 2 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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 Colículo inferior 
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médio
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Fossa rombóide 

  Tubérculo grácil     Tubérculo cuneiforme
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Fig. 12.2 – Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista dorsal, com aumento de
aproximadamente 2 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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4.1.3 IV Ventrículo 

 

A cavidade do tronco encefálico, denominada IV ventrículo, exibe no Cebus 

apella, forma aproximadamente losângica, sendo a sua parte média, mais larga do 

que a superior e a inferior. 

 O comprimento do IV ventrículo variou de 10,00 mm a 15,00 mm com média 

de 13,00 mm e desvio padrão de 1,76 mm. A largura do IV ventrículo variou de 7,00 

mm a 12,00 mm com média de 10,36 mm e desvio padrão de 1,39 mm (Tabela 8). O 

intervalo de confiança para o comprimento foi de 13,00 ± 0,92 = aproximadamente 

12,08 e 13,92 e o intervalo de confiança para a largura foi de 10,36 ± 0,73 = 

aproximadamente 9,63 e 11,09. O coeficiente de correlação entre comprimento e 

largura do IV ventrículo foi de 1%. 

 

Tabela 8 – Medidas de comprimento e da largura do IV ventrículo de Cebus 
apella, expressas em milímetros – São Paulo 2005. 

 
IV ventrículo Comprimento Largura 

1 14,00 12,00 
2 11,00 11,00 
3 12,50 8,00 
4 15,00 10,00 
5 10,00 11,00 
6 15,00 10,00 
7 12,00 11,00 
8 12,00 11,00 
9 14,00 12,00 
10 10,00 10,00 
11 14,00 11,00 
12 13,00 7,00 
13 14,00 11,00 
14 15,00 10,00 

Média 13,00 10,36 
Desvio Padrão 1,76 1,39 

Intervalo de confiança 0,92 0,73 
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O IV ventrículo continua-se inferiormente com a medula espinhal através de 

um canal muito delgado, o canal medular e superiormente comunica-se com o III 

ventrículo através de um canal maior, o aqueduto mesencefálico.  

Sendo as partes superior e inferior mais estreitas, a parte média prolonga-se 

lateralmente constituindo os recessos laterais do IV ventrículo.  

O assoalho do IV ventrículo, ou fossa rombóide, do Cebus apella está limitado 

látero – inferiormente pelos pedúnculos cerebelares inferiores e tubérculos grácil e 

cuneiforme; superior e lateralmente, pelos pedúnculos cerebelares superiores. 

Toda a extensão do assoalho do IV ventrículo é percorrida por um evidente 

sulco, postado no plano sagital, o sulco mediano, que corresponde a uma 

continuação do sulco mediano posterior, da medula espinal. 

De cada lado do sulco mediano identifica-se uma leve eminência alongada, a 

eminência medial.  

O colículo do nervo facial é uma pequena proeminência que às vezes se 

pronuncia no terço inferior da eminência medial. No Cebus apella ela é muito 

pequena e apenas levemente pronunciada, de tal forma que somente foi possível 

identifica – lá em 2 espécimes. 

A porção superior da fossa rombóide do Cebus apella é lisa, apenas sendo 

possível aí identificar a parte superior da eminência medial, posicionada entre o 

sulco central e o sulco limitante. O segmento superior da fossa rombóide está 

limitado lateralmente pelos pedúnculos cerebelares superiores. 

A metade superior do IV ventrículo está fechada dorsalmente pelo véu medular 

superior, o qual se estende entre os dois pedúnculos cerebelares superiores. 

Encontra – se justaposto a ele, o nódulo do cerebelo, enquanto a metade inferior  da 
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cavidade é limitada dorsalmente pelo véu medular inferior, que por sua vez estende 

– se entre os pedúnculos cerebelares inferiores (Figuras 9, 12.2, 13 e 14). 
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Sulco mediano 
 Eminência medial 
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Pedúnculo cerebelar 
superior 

Pedúnculo cerebelar 
inferior 

Recesso lateral 

Turbéculo cuneiforme 

Figura 13 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista dorsal, com aumento de
aproximadamente de 1,6 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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 Medula espinhal 

 Colículo inferior 

Cerebelo 
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Figura 14 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em corte correspondente ao plano mediano,
com aumento de aproximadamente 2,7 vezes, evidenciando – se as estruturas
identificadas. 
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4.1.4 Mesencéfalo 

 

O mesencéfalo do macaco Cebus apella é o segmento mais curto do tronco 

encefálico e faz a união do cerebelo e ponte com o diencéfalo. Encobrindo 

parcialmente as porções laterais do mesencéfalo está o giro parahipocampal, o qual 

por sua vez, é relativamente bem desenvolvido. 

Na face (região) ventrolateral do mesencéfalo identificam-se os pedúnculos 

cerebrais. Entre o pedúnculo cerebral direito e o esquerdo constata-se a fossa 

interpeduncular, que se apresenta ora mais profunda e ampla (12 em 14),  ora muito 

estreita (2 em 14), conforme se verifica na figura 10. 

Em corte transversal nota-se  a presença do aqueduto mesencefálico, que 

une o III com o IV ventrículo. 

Em cortes transversais, os pedúnculos cerebrais direito e esquerdo mostram – 

se  contínuos entre si, em sua maior extensão, na porção localizada mais próxima do 

aqueduto mesencefálico e que recebe, nas descrições clássicas, a denominação de 

tegmento mesencefálico. Tendendo ventralmente, cada pedúnculo cerebral direito e 

esquerdo diverge lateralmente para delimitar a fossa interpeduncular. A 

aproximadamente dois terços da distância entre o aqueduto mesencefálico e a 

superfície ventrolateral dos pedúnculos cerebrais, verifica – se uma faixa de tecido 

escuro, correspondente à substância negra. A substância negra separa os 

pedúnculos cerebrais em uma porção dorsal, localizada entre ela e o aqueduto 

mesencefálico correspondente ao tegmento mesencefálico e uma porção ventro-

lateral, correspondente à base dos pedúnculos cerebrais. O teto do mesencéfalo, 

que compreende a porção localizada posteriormente ao aqueduto mesencefálico 
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está constituída principalmente por quatro grandes elevações arredondadas, os 

corpos quadrigêmeos ou colículos superiores e inferiores (Figuras 15 e 16). 

Cada colículo apresenta um prolongamento em relevo superiormente e 

lateralmente, que corresponde aos braços dos colículos. O braço do colículo inferior 

é mais volumoso, porém, mais curto. Já o braço do colículo superior é mais longo, 

todavia, mais delgado. Os corpos quadrigêmeos mostram – se como proeminências 

do teto do mesencéfalo, localizando – se entre o véu medular, posicionado 

inferiormente e a glândula pineal, superiormente. 

O comprimento dos colículos superiores e inferiores variou de 5,00mm a 

7,00mm com média de 6,86mm e desvio padrão de 0,53mm. O intervalo de 

confiança foi de 6,86 ± 0,28 = aproximadamente 6,58 e 7,14.  A largura dos colículos 

variou de 11,00 mm a 13,00 mm com média de 11,50 e desvio padrão de 0,85mm.  

O intervalo de confiança foi de 11,50 ± 0,45 = aproximadamente 11,05 e 11,95 

(Tabela 9). O coeficiente de correlação foi de –17% para comprimento e largura dos 

colículos. 

Os colículos superiores e inferiores são separados antimericamente por um 

profundo sulco sagital mediano, em cuja extremidade aloja – se o corpo pineal. A 

separação entre o colículo superior e o inferior de um mesmo antímero ocorre 

igualmente por um profundo sulco transversal, o sulco intercolicular (Figura 16). 
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Tabela 9 – Medidas de comprimento e largura dos colículos superiores e 
inferiores de Cebus apella, expressas em milímetros – São 
Paulo 2005. 

 
Colículos Comprimento Largura 

1 7,00 12,00 
2 7,00 11,00 
3 5,00 12,00 
4 7,00 13,00 
5 7,00 11,00 
6 7,00 10,00 
7 7,00 11,00 
8 7,00 11,00 
9 7,00 13,00 
1 7,00 12,00 
11 7,00 11,00 
12 7,00 11,00 
13 7,00 11,00 
14 7,00 12,00 

Média 6,86 11,50 
Desvio Padrão 0,53 0,85 

Intervalo de confiança 0,28 0,45 
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Figura 15 – Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em corte transversal, com aumento de
aproximadamente 5 vezes, evidenciando – se estruturas identificadas. 

Figura 16 - Tronco encefálico de macaco Cebus apella, em vista dorsal, com aumento de
aproximadamente 1,33 vezes, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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4.1.5  Nervos cranianos 

 

Entre os doze pares de nervos cranianos, podem ser facilmente identificados, 

no Cebus apella, os dez pares que tem conexão direta (origem aparente) com o 

tronco encefálico, emergindo simetricamente (Figuras 17 e 18) 

 

4.1.6 Nervo oculomotor (N. III) 

O N. III emerge do mesencéfalo pela face ventro – medial do pedúnculo 

cerebral, apresentando – se bastante robusto. 

 

4.1.7 Nervo troclear (N. IV) 

O N. IV apresenta sua origem aparente na superfície dorsal nas proximidades 

do véu medular superior, inferiormente ao colículo inferior. Contorna o pedúnculo 

cerebral póstero – anteriormente e apresenta – se muito delgado. 

 

4.1.8 Nervo trigêmeo (N. V) 

O N. V emerge da ponte, lateralmente, na região considerada de transição 

com o pedúnculo cerebelar médio. Este nervo é bem pronunciado. 

 

4.1.9 – Nervo abducente (N. VI) 

O N. VI apresenta sua origem aparente na face ventral da medula oblonga 

próximo às pirâmides. 
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4.1.10 Nervo intermédiofacial (N. VII) 

O N. VII emerge da face ventro – lateral da ponte, rostralmente ao nervo 

vestibulococlear. 

 

4.1.11 Nervo vestibulococlear (N. VIII) 

Sua conexão com o tronco encefálico faz – se na face ventro – lateral da 

ponte, inferiormente ao nervo intermédiofacial.  

 

4.1.12 Nervo glossofaríngeo (N. IX) 

O N. IX emerge da extremidade rostral da medula oblonga, no sulco póstero – 

lateral, sendo que seus filamentos radiculares dispõem – se em alinhamento com as 

radículas dos nervos vago e acessório. 

 

4.1.13 Nervo vago (N. X) 

O N. X apresenta sua origem aparente na extremidade inferior da medula 

oblonga, no sulco póstero – lateral, sob a forma de filamentos que se dispõem em 

linha vertical, entre os correspondentes ao N. IX e N. XI. 

 

4.1.14 Nervo acessório (N. XI) 

O N. XI origina – se da medula oblonga, no sulco póstero – lateral, por uma 

série de filamentos situados inferiormente às radículas do nervo vago. A eles vêm se 

juntar outros filamentos provenientes da medula espinhal.  
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4.1.15 Nervo hipoglosso (N. XII) 

O N. XII emerge da medula oblonga, no sulco lateral anterior, entre a pirâmide 

e a oliva, sob a forma de filamentos radiculares bastante finos. 
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Figura 17 - Encéfalo de macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de aproximadamente
3,8 vezes, evidenciando – se a origem aparente de nervos cranianos: 1) Nervo
Oculomotor; 2) Nervo troclear; 3) Nervo Trigêmeo; 4) Nervo Abducente; 5) Nervo
Intermédio Facial; 6) Nervo Vestibulococlear; 7) Nervo Glossofaríngeo; 8) Nervo Vago; 9)
Nervo Acessório. Nota – se ainda a presença da artéria basilar (10). 
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Figura 18 - Vista ventral do tronco encefálico macaco Cebus apella, em vista ventral, com aumento de
aproximadamente 3,2 vezes; evidenciando – se, relativamente ao tronco encefálico, a
origem aparente dos nervos cranianos.  1) Nervo Intermédio Facial; 2) Nervo
Vestíbulococlear; 3) Nervo Glossofaríngeo; 4) Nervo Vago; 5) Nervo Acessório. Nota – se
ainda, a Artéria basilar (6). 
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4.2 Morfologia interna da medula oblonga 

 
 
 Foram feitos cortes transversais na medula oblonga, em três regiões assim 

definidas (Figura 19): 1) - parte superior da oliva (junção bulbo – pontina), 2) - parte 

inferior da oliva, 3) - decussação das pirâmides. Nesses três níveis notamos que a 

medula oblonga passa por uma transformação gradual. 

 

 

O bulbo apresenta em cortes transversais um canal central que se abre no IV 

ventrículo e se dilata progressivamente em níveis mais altos alcançando a sua 

largura máxima ao nível dos recessos laterais. Na junção bulbo – pontina o núcleo 

do nervo coclear dorsal esta localizado em correspondência ao recesso lateral 

(Figura 20).  A este nível, o nervo hipoglosso e o núcleo dorsal motor do vago não 

foram identificados, embora a porção rostral do núcleo ambíguo esteja presente. O 

núcleo do trato solitário aparece, mas não totalmente distinto e estende – se por 

toda a medula oblonga. Os núcleos vestibulares medial e lateral estão presentes. Na 

Nervo troclear 

Mesencéfalo 

Nervo oculomotor 

Ponte
Cerebelo 

Bulbo
1

2 

3

Figura 19 – Tronco encefálico de Cebus apella, em representação esquemática (vista lateral
direita), os números indicam o nível dos cortes transversais 
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junção bulbo – pontina ocorre uma redução do tamanho e finalmente o 

desaparecimento do complexo olivar inferior. 

Na figura 20 observamos o corpo restiforme localizado na região dorso – 

lateral da medula oblonga. O fascículo longitudinal medial é visível em cada lado da 

rafe do bulbo. Na rafe do bulbo encontram – se pequenos aglomerados de pontos 

dispostos em toda a sua extensão, os quais identificamos como núcleos da rafe. O 

núcleo pálido da rafe encontra – se na região ventral do bulbo próximo às pirâmides, 

o núcleo magno da rafe, na parte central da medula oblonga e o núcleo escuro da 

rafe, em posição posterior ao núcleo magno da rafe. O núcleo reticular lateral pode 

ser observado na região látero – ventral da medula oblonga, próximo às pirâmides. 

Os núcleos do nervo vestibulococlear e o núcleo do facial estão presentes. 

Os núcleos de nervos cranianos presentes na junção do bulbo e ponte são o 

núcleo do nervo abducente, os núcleos vestibulares e cocleares e o núcleo do nervo 

facial. O nervo abducente emerge da borda inferior da ponte, lateralmente à 

pirâmide e,  os outros núcleos, lateralmente a ele.  

Os núcleos vestibulares constituem uma massa cinzenta no assoalho e 

parede lateral do quarto ventrículo, na ponte e bulbo. Os núcleos vestibulares 

aparecem na figura 20 e 21, sendo representados por duas massas nucleares, 

denominadas núcleo vestibular medial e o núcleo vestibular lateral, este último 

encontrando – se próximo ao pedúnculo cerebelar inferior.  

Por sua vez, o núcleo dorsal do nervo coclear encontra – se localizado em 

correspondência à face dorso – lateral do pedúnculo cerebelar inferior, ao nível da 

transição entre medula oblonga e ponte (Figura 20).  
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O núcleo do nervo facial situa – se na formação reticular, medialmente ao 

núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo. Essa massa de substância cinzenta 

apresenta – se  em forma ovóide (Figura 20). 

O núcleo do nervo abducente é uma massa de substância cinzenta esférica 

localizada na junção bulbo – pontina, junto à rafe mediana, próximo à superfície do 

assoalho do IV ventrículo (Figuras. 20 e 21).  

Quanto aos núcleos do nervo trigêmeo, identificamos o núcleo do trato espinal 

do nervo trigêmeo, que está situado ao longo da face lateral do tronco encefálico e o 

núcleo motor do nervo trigêmeo, que constitui massa oval de substância cinzenta 

bem delimitada ventro – medialmente na formação reticular (Figuras 23, 27 e 29). 

 As figuras 21 e 22 mostram a mesma disposição da formação reticular da 

fig.26, porém em corte inferior. Na figura 21 notamos a presença do núcleo do nervo 

glossofaríngeo e também uma estrutura de disposição festonada, a qual 

identificamos como complexo olivar inferior. Este consiste: do núcleo olivar principal, 

que aparece como uma bolsa com abertura hilo do núcleo olivar inferior dirigida 

medialmente; do núcleo olivar acessório medial, situado próximo à rafe do bulbo; do 

núcleo olivar acessório dorsal, que se encontra posteriormente ao núcleo olivar 

acessório medial. 

 Na parte superior do bulbo, ao longo de sua borda lateral, aparece um 

volumoso feixe de fibras que reconhecemos como corpo restiforme ou pedúnculo 

cerebelar inferior (Figuras 20 e 22). 

 O núcleo ambíguo está localizado na formação reticular, dorsalmente ao 

complexo olivar inferior e medialmente ao núcleo reticular lateral. O núcleo reticular 

lateral situa – se ventrolateralmente ao núcleo ambíguo. Este núcleo tem início 

lateralmente ao complexo olivar inferior (Figuras20, 21 e 22).     
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No corte transversal ao nível da porção inferior do núcleo olivar inferior, o 

núcleo grácil não aparece e o núcleo cuneiforme encontra – se bastante reduzido 

em seu tamanho. As fibras arqueadas internas podem ser vistas descrevendo trajeto 

ventromedialmente, na formação reticular, formando a decussação do lemnisco 

medial. A este nível os lemniscos mediais estão dispostos, em cada antímero, 

limitados ventralmente pela pirâmide e lateralmente pelos núcleos olivares inferiores. 

Dorsalmente aos lemniscos mediais, a cada lado da rafe mediana, estão os 

fascículos longitudinais mediais. O núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo 

aparece na região dorso – lateral do bulbo. Lateralmente ao núcleo cuneiforme 

encontra – se um grupo de células grandes reconhecidas como núcleo cuneiforme 

acessório (Figura 23).   

 O fascículo longitudinal dorsal situa – se na medula oblonga, na massa 

cinzenta subependimária, próximo à linha mediana, de forma que fica em conexão 

com o núcleo dorsal da rafe. 

 O complexo olivar apresenta – se como uma grande massa de substância 

cinzenta, formando uma eminência elipsóide na porção lateral da medula oblonga. 

Aparece nos cortes transversais, como uma larga fita de substância cinzenta 

irregularmente pregueada, compondo disposição com abertura, o hilo olivar, disposta 

medialmente. Compondo o complexo olivar, encontramos os núcleo olivares 

acessórios. Em cortes transversais, os núcleos olivares acessórios aparecem como 

bastões de substância cinzenta (Figuras 23 e 24). Nas figuras 23, 24 e 28 o 

complexo olivar inferior apresenta duas fissuras dispostas na superfície ventral da 

medula oblonga que recebem o nome de fissura paraolivar medial e fissura 

paraolivar lateral. Nas figuras 23 e 24, identificamos o núcleo do nervo hipoglosso e 

suas fibras, que passam lateralmente ao fascículo longitudinal medial. 
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 As pirâmides no bulbo estão dispostas uma de cada lado, limitando a fissura 

mediana anterior, constituídas pelos tratos corticoespinhais, que aparecem como 

dois volumosos feixes situados na porção anterior da medula oblonga (Figura 23).

 Na parte inferior do bulbo, nos cortes transversais sucessivos notamos que as 

fibras integrantes das pirâmides, na porção inferior da medula oblonga, cruzam o 

plano mediano de forma alternada, da esquerda para a direita, e da direita para a 

esquerda, formando –se assim as fibras arqueadas internas. As fibras arqueadas 

internas ao cruzarem o plano mediano, ventralmente ao canal central, formam a 

decussação do lemnisco medial (Figuras 23, 24 25, 26, 27, 28 e 29). 

Os fascículos grácil e cuneiforme apresentam, na medula oblonga seus 

respectivos núcleos ao nível da decussação do lemnisco medial.  O núcleo grácil 

surge, ao nível da decussação das pirâmides, como expressiva massa de substância 

cinzenta. Ao nível da abertura do canal central no IV ventrículo, ambos os núcleos 

apresentam – se deslocados lateralmente e gradualmente desaparecem. O núcleo 

cuneiforme acessório está situado lateralmente ao núcleo cuneiforme, entre este e o 

pedúnculo cerebelar inferior (Figuras. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33). 

O fascículo longitudinal medial no bulbo localiza – se nas proximidades da 

rafe mediana, dorsalmente ao lemnisco medial. 

O núcleo do trato solitário e o trato solitário estão situados ventrolateralmente 

ao núcleo motor dorsal do nervo vago e estendem – se por todo o comprimento do 

bulbo. O núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo estende – se até a ponte, 

situando – se ventrolateralmente às fibras arqueadas internas. O trato espinhal do 

nervo trigêmeo pode ser identificado, porém não se encontra distinto pela coloração 

de Mulligan. Os núcleos da rafe mediana e da formação reticular estão dispersos 

pela formação reticular (Figuras. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).  
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O núcleo reticular lateral apresenta sua parte gelatinosa e a parte 

magnocelular situadas ventralmente aos núcleos cuneiformes. O núcleo 

supraespinhal foi identificado na região ventral, anteriormente ao núcleo reticular 

lateral. Nas figuras 29, 30 e 31 podemos observar o local da decussação das 

pirâmides. 

Os núcleos de nervos cranianos localizados propriamente na medula oblonga 

estão descritos abaixo. 

 O núcleo do nervo hipoglosso encontra – se, em cada antímero, relacionado 

à porção ventral da massa cinzenta que circunda o canal central. Estendendo – se 

pelas porções aberta e fechada do bulbo, sendo que suas fibras reúnem – se em 

feixes de fibras radiculares que correm ventralmente e emergem ao longo da 

margem lateral da pirâmide (Figuras 23, 24, 27, 28). 

O núcleo motor dorsal do nervo vago encontra – se ao longo da face dorso – 

lateral do núcleo do hipoglosso, nas proximidades da fossa rombóide e estende – se 

para a porção fechada da medula oblonga, lateralmente ao canal central (Figuras 

23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31).  

 O núcleo ambíguo está situado na formação reticular, em posição 

ventromedial em relação ao núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo.  
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Figura 20 – Corte transversal de Tronco encefálico (junção bulbo – pontina em correspondência á origem aparente dos nervos vestibulococlear e intermédio
facial) de Cebus apella, com espessura de 60 µc, corado pelo método de Mulligan, com aumento de aproximadamente 10,8 vezes, 
evidenciando – se: Fascículo longitudinal posterior (FLP), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo escuro da rafe (Raob), Núcleo magno da
rafe (Ramg), Núcleo pálido da rafe (Rapa), Núcleo arqueado (NA), Núcleo ambíguo (NA), Núcleo reticular lateral (L),Núcleo coclear dorsal
(Cod), Núcleo do nervo abducente (N.n. VI), Núcleo do nervo facial (N.n.VII), Corpo restiforme (CR), Núcleo vestibular medial (VIIIm), Núcleo
vestibular lateral (VIIIL), Nervo intermédiofacial (N.VII), Nervo vestíbulococlear (N.VIII). 
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Figura 21 – Corte transversal de Tronco encefálico (junção bulbo – pontina, ao nível da origem aparente dos nervos vestibulococlear e glossofaríngeo) de
Cebus apella, com espessura de 60 µc, corado pelo método de Mulligan, com aumento de aproximadamente 12,44 vezes, evidenciando – se: 
Fascículo longitudinal posterior (FLP), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo escuro da rafe (Raob), Núcleo magno da rafe (Ramg),
Núcleo pálido da rafe (Rapa),Núcleo reticular lateral (L), Núcleo do nervo abducente (N.n.VI), Núcleo do nervo facial (N.n.VII), Núcleo
vestibular lateral (VIIIL),Nervo vestíbulococlear (N.VIII), Nervo glossofaríngeo (N.IX), Hilo do núcleo olivar inferior (HNOI), Núcleo do trato
espinal do nervo trigêmeo (NSpV), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d) Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Núcleo olivar acessório
principal (Ol.i.pr). 
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Figura 22 – Esquema representativo das figuras 26 e 27. Corte transversal de Tronco encefálico (junção bulbo –
pontina, ao nível da origem aparente dos nervos vestibulococlear e glossofaríngeo) de Cebus
apella; Fascículo longitudinal posterior (FLP), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo escuro
da rafe (Raob), Núcleo magno da rafe (Ramg), Núcleo pálido da rafe (Rapa),Núcleo reticular lateral
(L),Núcleo vestibular lateral (VIIIL),Nervo vestíbulococlear (N.VIII), Nervo glossofaríngeo (N.IX), Hilo
do núcleo olivar inferior (HNOI), Núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo (NSpV), Núcleo olivar
acessório dorsal (Ol.i.d) Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Núcleo olivar acessório principal
(Ol.i.pr), Trato solitário (Tr. Sol), Corpo restiforme (CR), Núcleo ambíguo (AM), Núcleo  vestibular
medial (VIIIm). 
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Figura 23 – Corte transversal do Bulbo de Cebus apella, com espessura de 60 µc, em correspondência à porção inferior do IV ventrículo, área postrema e
olivar inferior. Aumento de aproximadamente 12,12 vezes. Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo reticular lateral (L), Hilo do núcleo
olivar inferior (HNOI), Núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo (NSpV), Núcleo olivar acessório (Ol.i.a), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d) 
Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Núcleo olivar acessório principal (Ol.i.pr), Trato solitário (Tr. Sol), Núcleo ambíguo (AM), Núcleo
cuneiforme (Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Fibras arqueadas internas (AI), Trato córtico espinhal (Tr.csp), Núcleo arqueado (NA), 
Trato espinocerebelar dorsal (SCD), Núcleo motor dorsal do nervo vago (DMOX), Nervo hipoglosso (N.XII), Fissura paraolivar lateral (F.pol. l),
Fissura paraolivar medial (F.pol.m), Decussação do lemnisco medial (DLM), Núcleo do nervo hipoglosso (N.n.XII).  
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Figura 24 – Corte transversal do Bulbo de Cebus apella, com espessura de 60 µc, em correspondência à porção inferior do VI ventrículo, área postrema e
olivar inferior, com aumento de aproximadamente 13 vezes, evidenciando – se a imagem negativa da figura anterior. Fascículo longitudinal 
medial (FLM), Núcleo reticular lateral (L), Hilo do núcleo olivar inferior (HNOI), Núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo (NSpV), Núcleo olivar
acessório (Ol.i.a), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d) Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Núcleo olivar acessório principal (Ol.i.pr), 
Trato solitário (Tr. Sol), Núcleo ambíguo (AM), Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Fibras arqueadas internas (AI),
Trato córticoespinhal (Tr.csp), Núcleo arqueado (NA), Trato espinocerebelar dorsal (SCD), Núcleo motor dorsal do nervo vago (DMOX), Nervo 
hipoglosso (N.XII), Fissura paraolivar lateral (F.pol.l), Fissura paraolivar medial (F.pol.m), Decussação do lemnisco medial (DLM), Núcleo do
nervo hipoglosso (N.n.XII). 
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Figura 25 – Corte transversal do bulbo de Cebus apella em correspondência à oliva, com espessura de 60 µc e aumento de aproximadamente 14 vezes;
Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo (NSpV), Núcleo reticular lateral (L),
Fibras arqueadas internas (AI), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d), Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Trato córtico espinhal (Trcsp),
Lemnisco medial (LM), Decussação do lemnisco medial (DLM), Núcleo do trato solitário (SOL), Núcleo grácil (GR), Trato espino cerebelar 
dorsal (SCD), Núcleo ambíguo (AM). 
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Figura 26 – Corte transversal do bulbo de Cebus apella em correspondência à oliva, com espessura de 60 µc e aumento de aproximadamente 13,5 vezes, 
evidenciando – se a imagem negativa da figura anterior. Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Núcleo do trato espinhal do nervo
trigêmeo (NSpV), Núcleo reticular lateral (L), Fibras arqueadas internas (AI), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d), Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m),
Trato córtico espinhal (Trcsp), Lemnisco medial (LM), Decussação do lemnisco medial (DLM), Núcleo do trato solitário (SOL), Núcleo grácil (GR), Trato
espino cerebelar dorsal (SCD), Núcleo ambíguo (AM). 
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Figura 27 – Corte transversal do bulbo de Cebus apella em correspondência à decussação das pirâmides, com espessura de 60 µc e aumento de
aproximadamente 15 vezes. Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo 
(NSpV), Fibras arqueadas internas (AI), Núcleo olivar acessório dorsal (Ol.i.d), Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Trato córtico espinhal
(Trcsp), Decussação do lemnisco medial (DLM), Núcleo do trato solitário (SOL), Núcleo grácil (GR),Núcleo ambíguo (AM), Núcleo do nervo
hipoglosso (N.n.XII), Canal central (CC), Trato espinhal do nervo trigêmeo (TrSpV) , Lemnisco medial (LM).

N
S
P
V 

GR 
Cu 

Cua 

Trcsp Trcsp 

Cnd 

Ol.i.d 
DLM 

N.n.XII 

Ol.i.m Ol.i.m 

DMO DMO 

SOL 

AM 

GR 

N.n.XII 

Cu 

T 
r 
S
p 
V 

CC 

AI 

LM 



 

112
 
 

L 

OL.i.d 

OL.i.m 

Trcsp 

GR 
SOL 

Cu 

Cua 

NSPV 

DMOX 
N. n.XII 

LM F.pol.m 

F.pol.l 

AM 

AI 

SCD 

Figura 28 – Esquema representativo das figuras 29, 31 e 33. Corte transversal de bulbo de Cebus apella; Núcleo cuneiforme
(Cu), Núcleo cuneiforme acessório (Cua), Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo (NSpV), Fibras arqueadas
internas (AI), Núcleo do nervo hipoglosso (N.n.XII), Formação reticular lateral (L), Núcleo olivar acessório dorsal
(Ol.i.d), Núcleo olivar acessório medial (Ol.i.m), Trato córtico espinhal (Trcsp), Lemnisco medial (LM), Núcleo do
trato solitário (SOL), Núcleo grácil (GR),Núcleo ambíguo (AM), Canal central (CC), Trato espinhal do nervo
trigêmeo (TrSpV), Trato espinocerebelar dorsal (SCD), Fissura paraolivar lateral (F. pol.l), Fissura paraolivar
medial (F.pol.m). 
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Figura 29 – Corte transversal do Bulbo de Cebus apella em correspondência à decussação das pirâmides, com espessura de 60 µc e aumento de
aproximadamente 17 vezes. Núcleo cuneiforme (Cu), Fascículo cuneiforme (FCu), Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo (NSpV), Trato
espinhal do nervo trigêmeo (TrSpV), Decussação piramidal (Dpyr), Fascículo longitudinal medial (FLM), Fascículo grácil (FGr),Núcleo grácil
(GR),Núcleo motor dorsal do nervo vago (DMOX), Canal central (CC), Trato espinhal do nervo trigêmeo (TrSpV), Núcleo reticular lateral (L), 
Formação reticular (R), Núcleo acessório (Nac), Trato espino cerebelar anterior (Teca) . 
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Figura 30 – Esquema de corte tranversal do bulbo de Cebus apella, no mesmo nível que o das figuras 29 e 31.
Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo (NSpV),Decussação piramidal 
(Dpyr),Núcleo grácil (GR),Núcleo motor dorsal do nervo vago (DMOX), Canal central (CC), Trato
espino cerebelar posterior (TECP), Trato espino cerebelar anterior (Teca), Núcleo reticular lateral, 
parte gelatinosa (GL), Núcleo reticular lateral, parte magnocelular (MC), Núcleo supraespinhal 
(SSP). 
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Fig. 31 – Fotografia de secção transversal do bulbo, passando pela decussação das pirâmides e dos tratos espinocerebelares, aumento de
aproximadamente 18 vezes. evidenciando – se a imagem negativa da figura 29. Núcleo cuneiforme (Cu), Núcleo do trato espinhal do nervo
trigêmeo (NSpV),Decussação piramidal (Dpyr),Núcleo grácil (GR),Núcleo motor dorsal do nervo vago (DMOX), Canal central (CC), Trato
espino cerebelar posterior (TECP), Trato espino cerebelar anterior (Teca), Núcleo reticular lateral, parte gelatinosa (GL), Núcleo reticular
lateral, parte magnocelular (MC), Núcleo supraespinhal (SSP), Trato espino cerebelar lateral (TECL), Fascículo grácil (FGr), Fascículo 
cuneiforme (FCu). 
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4.3  Morfologia interna da ponte 

 

 Para reconhecimento das estruturas internas da ponte foram feitos cortes 

transversais paralelos, em correspondência á origem aparente do nervo trigêmeo 

como mostra a figura 32. 

 

A formação reticular da ponte representa a continuação da formação reticular 

da medula oblonga.  Porém, algumas estruturas assumem uma posição diferente, 

como o lemnisco medial, bastante expressivo, que assume uma forma achatada, 

situado a cada lado da rafe mediana. O lemnisco medial desloca – se ventralmente e 

depois lateralmente, assumindo, na ponte (ventralmente) um formato mais ou menos 

triangular, e lateralmente retoma o aspecto de fita.  Os fascículos longitudinais 

medial e posterior dispõem – se como na medula oblonga, próximo à rafe mediana, 

o primeiro ventralmente à massa cinzenta subependimária, situando – se 

Pedúnculo Cerebral 

Nervo Oculomotor Nervo Troclear

Nervo Trigêmeo 

Oliva 

Decussação das Pirâmides

Pirâmide
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Figura 32 – Tronco encefálico de Cebus apella, em representação esquemática (vista ventral). Os
traços em vermelho representam o local onde foram feitos os cortes transversais na
ponte, em correspondência à origem aparente do nevo trigêmeo 
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dorsalmente ao lemnisco medial, lateralmente à rafe mediana e, o último, no interior 

da mesma (Figuras 33, 34, 35, 36, 37 e 38).  

Na porção basilar da ponte encontramos massas irregulares de substância 

cinzenta, os núcleos pontinos que se destacam como pequenos aglomerados de 

células espalhados entre os feixes de fibras transversais – entrecortados por fibras 

longitudinais e transversas na substância branca (Figuras 39, 34, e 37). 

 Na porção ventral da ponte encontramos uma camada superficial espessa, 

constituída por fibras superficiais transversas da ponte. Nesta porção ainda 

encontramos as fibras profundas transversais da ponte, que estão situadas 

dorsalmente ao trato corticoespinhal (Figuras 34, 35, 36, 37, 38 e 39).  

Na parte central da formação reticular da ponte aparece o corpo trapezóide 

composto por um feixe de fibras transversais situado na porção caudal do tegmento 

pontino, que se continua com o lemnisco lateral (Figura 34).  O núcleo do corpo 

trapezóide foi identificado na figura 36. O lemnisco lateral apresenta – se como uma 

continuação das fibras do corpo trapezóide, situando – se lateralmente ao lemnisco 

medial (Figuras 34, 36, 37 e 38).   

 Um aglomerado de substância cinzenta é reconhecido na porção ventro – 

lateral da formação reticular da ponte, o qual identificamos como núcleo olivar 

superior, encontrando – se próximo ao lemnisco lateral (Figuras 34, 36 e 37). 
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 O núcleo motor do nervo trigêmeo foi identificado na figura 34 com aspecto de 

um aglomerado de pontos pretos situados em cada antímero, próximo ao fascículo 

longitudinal posterior. Na figura 36 o núcleo motor do nervo trigêmeo exibe 

prolongamento de fibras que vão em direção à parte ventral da ponte, situando – se  

entre o trato cortiço-espinhal e o pedúnculo cerebelar médio. 

 Na ponte, ao longo da rafe pontina, notamos a presença de aglomerados de 

substância cinzenta que reconhecemos como sendo os núcleos da rafe,  descritos 

na medula oblonga. No entanto, na ponte estes núcleos apresentam – se maiores do 

que seus homólogos, na medula oblonga (Figura 36). 
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Figura 33 – Corte do Tronco encefálico de Cebus apella, no nível do nervo trigêmeo, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 10,4 vezes,
corado pelo método de Múlligan, evidenciando – se: Fascículo longitudinal posterior (FLP), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo motor do
nervo trigêmeo, Lemnisco lateral (LL), Lemnisco medial (LM), Pedúnculo cerebelar médio (PCM), Rafe da ponte (RP), Trato córtico espinhal
(TCE), Núcleos Pontinos (NP). 
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Figura 34 – Tronco encefálico de Cebus apella em corte tranversal ao nível da origem aparente do nervo trigêmeo, com espessura de 60µc e aumento de
aproximadamente 11,44 vezes, corado pelo método de Múlligan, evidenciando – se: Pedúnculo cerebelar superior (PCS), Fascículo 
longitudinal medial (FLM), Núcleo olivar superior (NOS), Lemnisco lateral (LL), Lemnisco medial (LM), Corpo trapezóideo (CT), Pedúnculo
cerebelar médio (PCM), Fibras transversas da ponte (FTP), Trato córtico espinhal (TCE), Rafe da ponte (RP), Núcleos pontinos (NP), Fibras
superficiais da ponte (FSP). 
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Figura 35 – Fotografia de corte transversal da ponte no nível da origem aparente do nervo trigêmeo, evidenciando – se a imagem negativa da figura anterior, 
com aumento de aproximadamente 8,11. Pedúnculo cerebelar superior (PCS), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo olivar superior
(NOS), Lemnisco lateral (LL), Lemnisco medial (LM), Corpo trapezóideo (CT), Pedúnculo cerebelar médio (PCM), Fibras transversas da ponte
(FTP), Trato córtico espinhal (TCE), Rafe da ponte (RP), Núcleos pontinos (NP), Fibras superficiais da ponte (FSP). 
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Figura 36 – Corte transversal da ponte ao nível do nervo trigêmeo de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 10,8 vezes 
corado pelo método de Mulligan, evidenciando – se as seguintes estruturas: Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo motor do nervo
trigêmeo (NMNT), Corpo restiforme (CR), Núcleo olivar superior (NOS), Lemnisco lateral (LL), Lemnisco medial (LM), Núcleo do corpo 
trapezóideo (NCT), Fibras transversas da ponte (FTP), Trato córtico espinhal (TCE).  
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Figura 37 – Corte transversal da ponte ao nível do nervo trigêmeo de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 10,5 vezes, 
corado pelo método de Mulligan, evidenciando – se as seguintes estruturas: Fascículo longitudinal posterior (FLP), Fascículo longitudinal
medial (FLM), Núcleo olivar superior (NOS), Lemnisco lateral (LL), Lemnisco medial (LM), Fibras superficiais da ponte (FSP), Trato córtico 
espinhal (TCE), Pedúnculo cerebelar superior (PCS), Pedúnculo cerebelar médio (PCM), Rafe da ponte (RP), Núcleos pontinos (NP).  
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Figura 38 – Esquema de corte tranversal do bulbo de Cebus apella, ao nível do núcleo motor do nervo trigêmeo,
representando as figuras 36 e 37, evidenciando – se as seguintes estruturas: Fascículo longitudinal
posterior (FLP), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo olivar superior (NOS), Lemnisco lateral (LL),
Lemnisco medial (LM), Fibras superficiais da ponte (FSP), Fibras transversas da ponte (FTP), Trato córtico
espinhal (TCE), Pedúnculo cerebelar médio (PCM), Rafe da ponte (RP), Núcleo motor do nervo trigêmeo
(NMNT).  
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Figura 39 - Tronco encefálico de Cebus apella, em corte mediano, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 4,6 vezes, corado pelo
método de Mulligan, evidenciando – se as estruturas identificadas. 
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Figura 40 – Esquema representativo do Tronco encefálico de Cebus apella, em vista dorsal. Os traços em
vermelho representam o nível dos cortes transversais sucessivos no mesencéfalo, em
correspondência aos colículos superiores e inferiores 

4.4 Morfologia interna do mesencéfalo 

  

   Para o reconhecimento das estruturas internas do mesencéfalo foram feitos 

cortes sucessivos em correspondência ao colículo superior e ao colículo inferior 

(Figura 40).   

 

 

Cortes transversos efetuados na região dos colículos superiores apresentam 

aspectos bastante diferenciados daqueles encontrados ao nível dos colículos 

inferiores. Os cortes correspondendo ao colículo superior mostram – se de 

dimensões maiores que os relativos ao colículo inferior. 

 Os colículos superiores aparecem nos cortes transversais como duas 

eminências achatadas de forma ovóide no teto do mesencéfalo. Estes diferenciam – 

se  dos colículos inferiores por não constituírem a figura típica de um núcleo, pois 

cada colículo superior apresenta quatro camadas alternadas de substâncias branca 

e cinzenta. De fora para dentro identificamos as seguintes camadas presentes no 
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colículos superior: a primeira e mais superficial é o stratum zonale. A segunda 

camada mais espessa denomina – se stratum griseum. A terceira e a quarta camada 

são o stratum opticum (composto de substância branca) e o stratum lemnisci que 

consiste de uma camada média e outra mais profunda, respectivamente cinzenta e 

branca (Figura 41).  

Nos cortes transversais ao nível do colículo superior, o fascículo longitudinal 

medial estende – se em direção dorso – lateral formando, com o antímero oposto, 

um V de ápice ventral, entre cujos ramos encontram – se os núcleos dos nervos 

oculomotores (Figuras 41, 42 e 43). 

O lemnisco medial em corte transversal na altura do colículo superior é 

deslocado dorso – lateralmente pelo núcleo rubro, situando – se próximo ao corpo 

geniculado medial (Figuras 41, 42 e 43). O lemnisco lateral não foi identificado no 

corte correspondente à região dos colículos superiores. 

O aqueduto mesencefálico na região dos colículos superiores aparece 

circundado por uma espessa camada de substância cinzenta central, disposta em 

lâminas intercaladas por camadas de substância branca. De fora para dentro, 

representando o stratum griseum e stratum album profundum (Figura 41). 

O núcleo rubro surge como uma grande massa ovóide de substância 

cinzenta, localizada na porção rostral do tegmento (Figuras 38, 42, 43 e 44).  

 O núcleo interpeduncular é encontrado na região da rafe mediana do 

tegmento ventral posteriormente à fossa interpeduncular. Este núcleo foi 

reconhecido nos cortes tanto na região do colículo superior como do colículo inferior.  

É um núcleo ímpar, mediano (Figura 41, 42, 43, 45, 46, 48 e 49). 

 A porção ventral do mesencéfalo é constituída pelos pedúnculos cerebrais, 

cada um dos quais é dividido em duas partes por uma lâmina de substância cinzenta 
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pigmentada, a substância negra. A substância negra forma a massa nuclear mais 

volumosa do mesencéfalo, principalmente vista em cortes transversais ao nível dos 

colículos superiores. Aparece como uma espessa e larga massa de substância 

cinzenta, compreendida entre a base do pedúnculo e o tegmento, que se prolonga 

através do mesencéfalo. Nos cortes transversais observados, apresenta um 

contorno semilunar (Figuras 41 a 48). 

Ao nível do colículo superior e entre os núcleos rubros, a rafe mediana 

apresenta a decussação tegmental dorsal e a decussação tegmental ventral (Figuras 

41, 42, 43 e 44). 

 Os núcleos de nervos cranianos presentes no mesencéfalo são: o núcleo do 

nervo troclear, que está localizado na região ventral da substância cinzenta central, 

e que parece fazer interrupções na superfície dorsal do fascículo longitudinal medial 

(Figuras 42, 43 e 44). O núcleo do nervo oculomotor que se situa superiormente ao 

núcleo do nervo troclear, na parte ventral da substância cinzenta central, 

inferiormente ao colículo superior (Figuras 41, 42 e 43).  

 O colículo inferior é constituído por uma grande massa de substância 

cinzenta, o núcleo do colículo inferior, aparecendo de formato oval nos cortes 

transversais (Figura 45, 46, 47 e 48). 

Ao nível dos colículos inferiores, o fascículo longitudinal medial é 

imediatamente ventral ao núcleo do nervo troclear (Figuras 45, 46, 47, 48 e 49). 

Nos cortes transversais correspondentes aos colículos inferiores, notamos no 

tegumento uma porção menos corada que identificamos como decussação dos 

pedúnculos cerebelares superiores (Figuras 45, 46, 47, 48 e 49). 
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No nível dos colículos inferiores o lemnisco lateral aparece situado próximo á 

superfície lateral do tegumento, onde parece fletir dorsalmente em direção ao 

colículo inferior (Figura 49). 
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Figura 41 – Corte de Tronco encefálico (ao nível dos colículos superiores) de Cebus apella,  com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 6.66 
vezes, corado pelo método de Mulligan, evidenciando – se as seguintes estruturas: Stratum zonale (SZ), Stratum griseum, Stratum óptico (SO),
Stratum lemnisci (SL), Comissura do colículo superior (CCS), Stratum album profundum (SAP), Aqueduto mesencefálico (AQM), Substância
cinzenta central (SCC), Lemnisco medial (LM), Tegumento (TEG), Fascículo longitudinal medial (FLM), Núcleo rubro (NR), Corpo geniculado
medial (CGM), Substância negra (SN), Pedúnculo cerebral (PC), Decussação tegumental ventral (DTV), Decussação tegumental dorsal (DTD),
Núcleo intercalado (NI). 

AQM 

SZ SZ 

SG 

SO 

CCS 

SCC 
SG 

SAP 

NI DTV 

CGM 

NR 
NR 

DTD 

PC 

SN 

SN 

LM 

LM 

TEG TEG FLM 

SL 

PC 



 

131 
  

Figura 42 – Corte de Tronco encefálico (ao nível dos colículos superiores) de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 6,66
vezes, corado pelo método de Mulligan evidenciando – se as seguintes estruturas: Colículo superior (CS), Núcleo motor do nervo trigêmeo
(NMNT), Substância cinzenta central (SCC), Aqueduto mesencefálico (AQM), Corpo geniculado medial (CGM), Tegumento (TEG), Núcleo do
nervo oculomotor (NO), Fascículo longitudinal medial (FLM), Lemnisco medial (LM), Pedúnculo cerebral (PC), Substância negra (SN), Nervo
oculomotor (N.III), Núcleo interpeduncular (NI), Núcleo rubro (NR), Decussação tegmental ventral (DTV). 
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Figura 43 – Fotografia de corte transversal da ponte de Cebus apella, ao nível dos colículos superiores, com aumento de aproximadamente 7,33
vezes, evidenciando – se a imagem negativa da figura anterior. Colículo superior (CS),Substância cinzenta central (SCC), Aqueduto
mesencefálico (AQM), Corpo geniculado medial (CGM), Núcleo do nervo oculomotor (NO), Fascículo longitudinal medial (FLM),
Lemnisco medial (LM), Pedúnculo cerebral (PC), Substância negra (SN), Nervo oculomotor (N.III), Núcleo interpeduncular (NI),
Núcleo rubro (NR), Decussação tegmental ventral (DTV). 
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Figura 44 – Esquema de corte tranversal do mesencéfalo de Cebus apella, ao nível dos colículos superiores, alusivo à figura 41, evidenciando – se as 
seguintes estruturas: Colículo superior (CS),Substância cinzenta central (SCC), Aqueduto mesencefálico (AQM), Corpo geniculado medial
(CGM), Tegumento (TEG), Pedúnculo cerebral (PC), Substância negra (SN), Nervo oculomotor (N.III), Núcleo rubro (NR), Decussação
tegmental ventral (DTV), Comissura do colículo superior (CCS). 
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Figura 45 – Corte de Tronco encefálico, (no nível dos colículos inferiores) de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 10,5
vezes, corado pelo método de Mulligan evidenciando – se as seguintes estruturas: Comissura do colículo inferior (CCI), Aqueduto mesencefálico
(AQM), Núcleo do colículo inferior (NCI), Lemnisco lateral (LL), Substância cinzenta central (SCC), Núcleo do nervo troclear (NNT), Fascículo
longitudinal medial (FLM), Tegumento (TEG), Lemnisco medial (LM), Decussação do Pedúnculo cerebelar superior (DPCS), Substância negra
(SN), Núcleo interpeduncular (NI), Fossa interpeduncular (FIP), Pedúnculo cerebral (PC). 
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Figura 46 – Corte de Tronco encefálico (no nível dos colículos inferiores) de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 8,33
vezes, corado pelo método de Mulligan evidenciando – se as seguintes estruturas: Comissura do colículo inferior (CCI), Aqueduto mesencefálico 
(AQM), Núcleo do colículo inferior (NCI), Lemnisco lateral (LL), Substância cinzenta central (SCC), Núcleo do nervo troclear (NNT), Fascículo
longitudinal medial (FLM), Tegumento (TEG), Lemnisco medial (LM), Decussação do Pedúnculo cerebelar superior (DPCS), Substância negra 
(SN), Zona compacta (ZC), Zona reticular (ZR), Núcleo interpeduncular (NI), Fossa interpeduncular (FIP), Pedúnculo cerebral (PC). 
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Figura 47 - Esquema de Tronco encefálico (no nível dos colículos inferiores) de Cebus apella, referente à figura 46, evidenciando – se as seguintes
estruturas: Comissura do colículo inferior (CCI), Aqueduto mesencefálico (AQM), Núcleo do colículo inferior (NCI), Lemnisco lateral (LL),
Substância cinzenta central (SCC), Núcleo do nervo troclear (NNT), Tegumento (TEG), Lemnisco medial (LM), Decussação do Pedúnculo
cerebelar superior (DPCS), Substância negra (SN), Núcleo interpeduncular (NI), Pedúnculo cerebral (PC). 
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Figura 48 – Fotografia de corte transversal do mesencéfalo de Cebus apella, com aumento de aproximadamente 9,16 vezes, no nível dos colículos 
inferiores, evidenciando – se a imagem negativa da figura anterior. Comissura do colículo superior (CCI), Aqueduto mesencefálico (AQM),
Substância cinzenta central (SCC), Núcleo do colículo inferior (NCI), Núcleo do nervo troclear (NNT), Decussação do pedúnculo cerebelar
superior (DPCS), Substância negra (SN), Pedúnculo cerebral (PC), Núcleo intercalado (NI).   
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Figura 49 – Corte de Tronco encefálico, (no nível dos colículos inferiores) de Cebus apella, com espessura de 60µc e aumento de aproximadamente 7 
vezes, corado pelo método de Mulligan evidenciando – se as seguintes estruturas: Aqueduto mesencefálico (AQM), Núcleo do colículo inferior
(NCI), Lemnisco lateral (LL), Núcleo do nervo troclear (NNT), Fascículo longitudinal medial (FLM), Lemnisco medial (LM), Decussação do 
Pedúnculo cerebelar superior (DPCS), Núcleo do nervo troclear (NNT). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussão 



 

 

140
_______________________________________________________________Discussão 
 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Com base em nossa extensa literatura consultada sobre o tronco encefálico, 

constatamos que os tratadistas de Anatomia Comparada não fazem referências a 

aspectos históricos relativos a este tema, o que poderia trazer informações 

interessantes sobre o estudo desse importante segmento do encéfalo.  

Uma dificuldade que tivemos em relação à literatura consultada foi o fato de 

não existir uma nomenclatura primatológica, e os trabalhos consultados serem de 

datas antigas. Outro problema foi o fato de uma mesma estrutura ser referida com 

nomes diferentes, segundo os autores consultados. Na interpretação dos estudos 

sobre o tronco encefálico de primatas não humanos, efetuados pelos diversos 

autores, observamos que a tendência foi sempre a de compara – lo com o do 

homem. Assim sendo, a nomenclatura utilizada para denominar as estruturas do 

tronco encefálico, ou era a mesma ou se aproximava da utilizada para o modelo 

humano. Este fato dificulta uma padronização para o estudo de primatas, pois ora a 

nomenclatura refere – se à Nomina Veterinária, ora refere – se à Nomina Humana. 

Assim, decidimos por descrever o tronco encefálico do Cebus apella em 

relação à Terminologia Anatômica Internacional, humana. Quando não foram 

encontrados os termos necessários, nesta nomina, utilizamos a nomenclatura 

empregada pelos autores consultados. 

Em nossas primeiras dissecções, surpreendeu-nos o tamanho do tronco 

encefálico, que varia de um espécime para outro, como também, o fato de 

encontrarmos troncos encefálicos relativamente pequenos em encéfalos 

avantajados, de macacos Cebus apella (macaco-prego). Por outro lado, observamos 

troncos encefálicos não tão pequenos em relação a encéfalos menores de Cebus 
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apella. Tivemos então a curiosidade de avaliar o peso do encéfalo e do tronco 

encefálico em separado, assim como suas dimensões (comprimento e largura). 

Avaliamos também essas dimensões separadamente na ponte, bulbo, olivas, 

pirâmides, IV ventrículo e colículos superiores e inferiores (em conjunto). Todos os 

dados obtidos foram tratados estatisticamente. Uma vez que não obtivemos dados 

na literatura consultada, que nos esclarecesse a respeito, buscávamos verificar a 

existência ou não de correlação entre dimensões do tronco encefálico e suas 

estruturas, bem como do respectivo encéfalo. 

No que diz respeito à correlação entre a dimensão da grandeza comprimento 

do encéfalo e da grandeza largura do encéfalo, nossos resultados mostram que 

estas dimensões apresentam um grau de correlação linear relativamente médio e 

estatisticamente significante ao nível de 85%. As variáveis analisadas são 

diretamente proporcionais, ou seja, o aumento do comprimento do encéfalo implica 

no aumento de sua largura. Assim, um encéfalo de tamanho grande acarreta uma 

largura grande. Esta condição ocorreu também para as grandezas comprimento e 

peso do encéfalo com coeficiente de correlação (r) = 74% e para grandezas largura 

e peso com r = 73%. 

No que concerne à correlação entre a dimensão da grandeza comprimento do 

encéfalo e a grandeza comprimento do tronco encefálico, nossos resultados 

mostram que estas dimensões do comprimento do encéfalo e comprimento do 

tronco encefálico apresentam um grau de correlação linear relativamente baixo, com 

r = 39%. Esta condição também ocorreu para as grandezas comprimento do 

encéfalo e largura do tronco encefálico, com r = 31%. Já entre as grandezas 

comprimento do encéfalo e peso do encéfalo estas variáveis apresentam um grau de 
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correlação não-linear ao nível de 27%, o que indica não existir nenhuma relação 

entre as variáveis em estudo. 

 Em relação às grandezas largura do encéfalo e comprimento do tronco 

encefálico (r = 0%), largura do encéfalo e largura do tronco encefálico (r= -4%), 

largura do encéfalo e peso do tronco encefálico (r= -1%), o grau de correlação foi 

relativamente nulo, indicando que existir interdependência entre estas variáveis. Esta 

condição também ocorre para as grandezas peso do encéfalo e comprimento do 

tronco encefálico (r = 22%), peso do encéfalo e largura do tronco encefálico (r = 

14%), peso do encéfalo e peso do tronco encefálico (r = 25%). 

Quanto aos coeficientes de correlação obtidos nas mesurações do tronco 

encefálico, encontramos o valor de 90% entre comprimento e largura, de 91% entre 

o comprimento e o peso e de 94% entre largura e peso, Estes resultados mostram 

um grau de correlação linear forte, estatisticamente significante. O aumento do 

comprimento do tronco encefálico implica, portanto, no aumento de sua largura e de 

seu peso. 

 No que tange às dimensões das grandezas do tronco encefálico e bulbo, o 

confronto entre comprimento do tronco encefálico e comprimento do bulbo mostra 

que estas duas grandezas apresentam um grau de correlação linear forte e 

estatisticamente significante, ao nível de 75%. Esta condição, entretanto, não 

ocorreu nas grandezas comprimento do tronco e largura do bulbo (r = 66%), largura 

do tronco encefálico e comprimento do bulbo (r = 56%), largura do tronco encefálico 

e largura do bulbo (r = 57%), em que o grau de correlação foi relativamente fraco. 

Isto indica que quando o r é igual a 66%, o comprimento do tronco encefálico e a 

largura do bulbo aumentam, porém em 34% dos casos isto não ocorre. 
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 Quanto às dimensões das grandezas do tronco encefálico e pirâmide, nossos 

resultados mostram que tanto no comprimento do tronco encefálico e comprimento 

da pirâmide, como na largura do tronco encefálico e comprimento da pirâmide, 

ocorre um grau de correlação linear relativamente fraco. Esta condição não ocorre 

entre o comprimento do tronco encefálico e largura das pirâmides (r = 5%), largura 

do tronco encefálico e largura da pirâmide (r = 27%), sendo que o grau de correlação 

obtido foi relativamente nulo. Não existe, portanto, correlação entre estas variáveis. 

 No que diz respeito às dimensões do tronco encefálico e oliva, nossos 

resultados mostram que entre comprimento do tronco encefálico e comprimento da 

oliva (r = 72%) há um grau de correlação bem próximo de 1. Assim, as variáveis 

analisadas são diretamente proporcionais entre si, ou seja, o aumento do 

comprimento do tronco encefálico implica no aumento do comprimento da oliva. 

Desta forma, um tronco encefálico de tamanho grande acarreta uma oliva também 

grande. O mesmo ocorre para a largura do tronco encefálico e comprimento da oliva. 

Esta condição, entretanto, não ocorre para as grandezas comprimento do tronco 

encefálico e largura da oliva (r = -55%), como largura do tronco encefálico e largura 

da oliva (r = -55%), em que o grau de correlação obtido foi negativo. Este valor r = -

55% indica que as variáveis são inversamente proporcionais, isto é, o aumento de 

uma das variáveis implica na diminuição da outra. Desta maneira, um tronco 

encefálico com comprimento elevado implica em uma oliva de largura reduzida. Da 

mesma forma, uma oliva de largura expressiva implica em um tronco encefálico de 

comprimento reduzido. 

 Quando às dimensões do tronco encefálico e ponte, os resultados mostram 

que entre comprimento do tronco encefálico e comprimento da ponte (63%), largura 

e comprimento dessas estruturas, ele é fraco (51%). Entretanto, para comprimento e 
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largura das mesmas (r = 35%), largura e largura (r = 45%), não encontramos relação 

entre estas grandezas, sendo a correlação estatisticamente nula.  

 No que concerne às dimensões do tronco encefálico e colículos, nossos 

resultados mostram que o coeficiente de correlação entre comprimento do tronco 

encefálico e comprimento dos colículos (r = 55%), como entre largura do tronco 

encefálico e comprimento dos colículos (r = 55%), foi relativamente fraco. Esta 

condição, entretanto, não ocorre em relação a comprimento do tronco encefálico e 

largura dos colículos (r = 0%), largura  do tronco encefálico e largura dos colículos (r 

= 6%), em que o grau de correlação obtido foi relativamente nulo. Portanto, não 

existem correlações entre essas variáveis. 

 Nossos resultados mostram, no que concerne às dimensões do tronco 

encefálico e IV ventrículo, entre comprimento do tronco encefálico e comprimento do 

IV ventrículo (r = 14%), entre comprimento do tronco encefálico e largura do IV 

ventrículo (r = 18%), entre largura do tronco encefálico e comprimento do IV 

ventrículo (r = - 10%), não há um grau de correlação apreciável. A exceção verificou 

– se no  confronto da largura do tronco encefálico e largura do IV ventrículo, 

dimensões estas  que mostram uma correlação linear fraca. 

 No que tange às dimensões das grandezas: comprimento das pirâmides e 

largura das pirâmides (10%), comprimento das olivas e largura das olivas (-39%), 

comprimento do IV ventrículo e largura do IV ventrículo (r = 1%), comprimento dos 

colículos e largura dos colículos (r = -17%), observamos um grau de correlação nulo, 

pois não se estabelece um grau de correlação estatisticamente significante. A 

exceção verificou – se para a ponte, pois o seu comprimento e sua largura 

apresentam um grau de correlação (r = 59%) fraco, pois somente em 59% dos casos 
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analisados em nosso estudo, existe esta correlação, enquanto em 41% dos casos, 

isto não ocorre. 

 Quanto às dimensões do bulbo (comprimento e largura), nossos resultados 

mostram que ocorre um grau de correlação linear relativamente fraco, para estas 

duas variáveis.  

Embora o estudo encefalométrico, particularizando – se o tronco encefálico, 

não tenha sido efetuado pelos autores consultados, a análise estatística efetuada 

revelou que as dimensões do tronco encefálico de macacos Cebus apella não 

possuem relação com o tamanho do encéfalo, o que já havíamos observado, 

durante as dissecções. Provavelmente isso ocorra pelo fato do tronco encefálico 

estar envolvido com outras variáveis que não foram foco de nosso estudo, mas que 

abrem caminho para novos trabalhos, como por exemplo, idade dos animais, sexo, 

período reprodutivo das fêmeas, condições de manejo e alterações hormonais. 

Ainda há muito que se fazer no sentido de ampliar os conhecimentos sobre todas as 

possíveis variáveis que possam interferir no desenvolvimento do tronco encefálico. 

Os coeficientes de correlação obtidos sinalizam variáveis que, no momento não se 

encontram no foco de nosso interesse. Assim, não temos como saber se os 

tamanhos dos troncos encefálicos e dos encéfalos estudados acham – se ou não 

diretamente relacionados ao maior ou menor repertório de atividades físicas e 

mentais desempenhadas por estes macacos. 

Em relação às medidas efetuadas, temos o trabalho de Tilney (1927), que fez 

avaliações do coeficiente planimétrico e do coeficiente longitudinal de alguns 

núcleos do tronco encefálico. No entanto, não temos como comparar diretamente 

nossos dados a respeito da oliva e das pirâmides com as mensurações efetuadas 

por Tilney (1927), que focalizou suas observações em núcleos.  
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Tilney (1927) também mensurou macroscopicamente o encéfalo do Tarsius e 

descreveu que este possui um encéfalo com contorno alongado de 

aproximadamente 20mm de comprimento e 21mm de largura. Em relação aos 

nossos achados, para o Cebus apella, o encéfalo teve uma média de comprimento 

de 61,43mm e largura de 64,57mm. Notamos, portanto, que o encéfalo do Cebus 

apella é muito maior em relação ao do Tarsius descrito por Tilney (1927), mas, vale 

ressaltar que o Cebus apella tem uma expressão corporal muito mais avantajada do 

que a do Tarsius, pois, apesar de serem primatas pertencem a gêneros diferentes. 

Assim, não temos condições de avaliar se, em relação ao peso e tamanho corporal 

de cada um, o encéfalo desses dois primatas mostra uma representação maior ou 

menor.  

No estudo do tronco encefálico de Cebus apella, decidimos tecer 

primeiramente considerações desse segmento como um todo, e posteriormente, 

focalizar em separado o bulbo, a ponte, o IV ventrículo, o mesencéfalo e a origem 

aparente dos nervos cranianos relacionados.  

Quanto às estruturas do tronco encefálico, observadas em cortes transversais 

(60µc), coradas pelo método de Mulligan, surgiram algumas dificuldades, devido 

particularmente ao fato de que esse segmento não apresenta, em determinadas 

regiões, a substância cinzenta e a substância branca, absolutamente distintas 

(formação reticular), como se observa no cérebro, no cerebelo e na medula espinal. 

Dessa forma, tivemos de fazer vários testes até chegarmos a um procedimento 

adequado para que os cortes fossem corados e as estruturas pudessem ser 

evidenciáveis com ampliação da imagem. Nossa maior dificuldade foi desenvolver 

uma forma para que os cortes, uma vez colocados nas lâminas, ficassem fixos 

durante as lavagens. Necessitávamos, portanto, de um fixador que não influenciasse 
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a coloração dos cortes. O melhor fixador que encontramos, para esta situação, foi a 

gelatina, porém ela não deixou de apresentar ligeira interferência, na coloração das 

peças, o que nos obrigou a aumentar o tempo das passagens nas soluções do 

Mulligan, as quais eram de 2 minutos e foram aumentadas para 4 minutos.  

Não foram encontrados trabalhos realizados com a coloração de Mulligan, 

que nos permitiriam possíveis comparações com os nossos resultados. Assim, 

nossas descrições baseiam – se em autores que utilizaram colorações para 

microscopia. Embora sejam procedimentos diferentes, os confrontos puderam ser 

efetuados, mantidas as devidas restrições. 

Os resultados com a coloração de Mulligan nos surpreenderam, pois com 

esta técnica, embora muito antiga, pudemos identificar estruturas que foram 

reconhecidas, em outros trabalhos apenas com colorações para microscopia. Esta 

coloração que utilizamos, para cortes espessos (60 µc) é válida, portanto, para a 

observação geral das estruturas do tronco encefálico. Assim, com a coloração de 

Mulligan pudemos verificar que, no tronco encefálico do Cebus apella, o padrão de 

organização da substância branca e da substância cinzenta é semelhante ao do 

homem e de outros primatas.  

Com base em nossas observações macroscópicas, o tronco encefálico do 

Cebus apella mostrou – se bem desenvolvido, com grande semelhança às estruturas 

do tronco encefálico do homem. Também Noback (1959) refere semelhança de 

organização do tronco encefálico do Gorila, com o de outros primatas, o que é 

esperado, uma vez que embora representem gêneros/espécies diferentes, integram 

o mesmo grupo de primatas. Entretanto, também são observáveis diferenças no 

tronco encefálico de Cebus apella na superfície ventral, dorsal e lateral em 

comparação ao de outros mamíferos e de outros primatas. Essas diferenças também 
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foram observadas em cortes transversais. Podemos observar que o Cebus apella 

apresenta diferenças visíveis em relação a outros primatas como Tupaia e 

antropóides, descritos por Gerhard e Olszewski (1969). O Cebus apella apresenta o 

tronco encefálico com estruturas mais evidentes em relação aos estudos de Tilney 

(1927) para o Tarsius, Gerhard e Olszewski (1969) para a Macaca mulatta; Reis 

(1975) para o Sagui e Watanabe para o Cebus apella (1982). 

Quando comparamos as fotografias do tronco encefálico do Cebus apella, 

feitas por nós com as que constam da publicação de Gerhard e Olszewski (1969), 

relativas ao tronco encefálico de Tupaia, observamos que o Cebus apella tem um 

tronco encefálico mais bem definido, com estruturas mais evidentes. Assim, estes 

próprios autores, Gerhard e Olszewskii (1969), relatam que os Tupaias possuem um 

tronco encefálico grosseiramente comparável ao desenvolvimento do tronco 

encefálico de alguns roedores como o coelho e o rato. De fato, esses autores 

consideram que, muito embora seja possível encontrar estruturas no tronco 

encefálico de primatas semelhantes às do tronco encefálico humano, da mesma 

forma também podem ser identificados alguns aspectos que lembram a organização 

do tronco encefálico de mamíferos primitivos.  

Gerhard e Olszewski (1969) referem que o tronco encefálico do Cebus ou 

macaco prego pode ser comparado com o do Lagothrix em alguns aspectos e com o 

do Saimiri e Ateles, em outros, nos quais se observa um maior desenvolvimento dos 

núcleos pontinos. Descrevem ainda que o tronco encefálico do Perodicticus potto 

assemelha – se com o de mamíferos superiores, e com algumas estruturas 

presentes no gato. Concordamos com Gerhard e Olszewski (1969) ao referirem que 

as estruturas básicas do tronco encefálico são filogeneticamente antigas, sobrevindo 

mudanças por efeitos do desenvolvimento de algumas estruturas e de inter – 
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relações estabelecidas, com outras partes do sistema nervoso central. 

Particularmente o progressivo aumento do número de fibras emergentes do córtex 

cerebral e do córtex cerebelar, que passam a se relacionar com os núcleos do tronco 

encefálico, constitui fator de máxima importância nesse quadro de mudanças. 

Em relação aos sulcos do tronco encefálico do Cebus apella, estes 

demonstram – se ora mais acentuados, ora menos evidentes, fato que nos leva a 

concordar com Gerhard e Olszewski (1969), ao afirmarem que em particular os 

sulcos do tronco encefálico em primatas diminuem ou desaparecem devido ao 

comportamento dos feixes de fibras.  

De modo geral, troncos encefálicos mais largos demonstram estruturas 

deslocadas lateralmente. Para Gerhard e Olszewski (1969), o maior diâmetro látero 

– lateral do tronco encefálico especialmente da medula oblonga desloca o corpo 

trapezóide, as olivas inferiores e as raízes dos nervos cranianos mais lateralmente, 

em comparação com primatas menos evoluídos. Este deslocamento de estruturas 

primitivamente de posição ventral, em direção ventrolateral já está marcado no 

Cercocebus e no Papio, tornando – se mais coscpícua nos antropóides e no homem. 

Portanto, o alargamento do tronco encefálico, particularmente do bulbo, com 

deslocamento de estruturas internas, para posições mais lateralizadas, parece 

representar sinal indicativo de estágios evolutivos mais avançados. 

 

Particularmente com relação à medula oblonga do Cebus apella, pode-se 

afirmar que tem a forma de um cone, truncado. Em seu limite superior com a ponte 

(base), a medula oblonga é mais larga, afunilando-se em contato com a medula 

espinhal, inferiormente. Este formato do tronco encefálico também é relatado por 

Zimmerl (1930), referindo-se ao equino, por Reis (1975), ao Saqui e por Machado 
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(2003), ao homem. Entretanto, Getty (1986) descreve, em relação a eqüino, que a 

medula oblonga tem um contorno quadrilátero, aspecto que não observamos, no 

Cebus apella, mas concordamos com a referência de que esse segmento mostra – 

se mais largo superiormente do que inferirmente, sendo achatado 

dorsoventralmente.  

O comprimento da medula oblonga do Cebus apella, que avaliamos, variou de 

10,00 mm a 15mm com média de 13,21 e desvio padrão de 1,37. Na literatura 

consultada não encontramos nenhum autor que tivesse efetuado medições 

macroscópicas desse segmento, em primatas. Assim, com relação ao nossos 

resultados, apenas poderemos fazer alusão aos dados exarados por Zimmerl (1930) 

em relação ao eqüino. Este autor assinalou que o bulbo dessa espécie tem 

comprimento de cerca de 34mm, com largura, na base, de 37mm e, no ápice, de 

25mm, com espessura média de 15mm. 

Quanto ao limite da medula oblonga no Cebus apella, esta apresenta um 

limite superior bem definido que fica em contato com a ponte, marcado pelo sulco 

bulbo – pontino. Porém, seu limite inferior não é preciso, disposição esta referida por 

Reis (1975), para o Sagüi e por Watanabe (1982), para o Cebus apella. Em nosso 

estudo consideramos o limite inferior do bulbo como sendo indicado pelo final da 

decussação motora, como também consideraram outros autores como Crosby et al. 

(1962) e Machado (2003) para o homem e Watanabe (1982), para o Cebus apella. 

No entanto, o sulco bulbo – pontino nem sempre apresentou – se bem 

definido em nossas observações, não chegando entretanto, este fato, a interferir no 

reconhecimento do limite entre o bulbo e a ponte. Quando isto aconteceu baseamo – 

nos limites da ponte com as pirâmides. O sulco bulbo – pontino é também 

considerado por Zimmerl (1930) para o eqüino, como limite entre bulbo e ponte. 
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Porém este autor não se refere à ocorrência de variações em seu aspecto. Gerhard 

e Olszewski (1969) comentam que o sulco bulbo – pontino é ausente em todas as 

formas evolutivas mais baixas, com um pobre desenvolvimento de fibras pontinas, 

mas é bem visível na Macaca e no Cercopithecus.  

Em correspondência ao plano sagital, verificamos a presença de um profundo 

sulco, a fissura mediana anterior, que representa uma continuação superior da 

mesma fissura da medula espinhal. Ela é interrompida pela decussação das 

pirâmides, porém é continua antes e após está decussação. A fissura mediana 

anterior é uma constante no eqüino e em primatas, pois é referida por diversos 

autores, como Zimmerl (1930), para o equino, Reis (1975), para o Sagui, Getty 

(1986), para o eqüino e carnívoro, Watanabe (1982), para o Cebus apella, Crosby et 

al. (1962) e Machado (2003), para o homem.  

Zimmerl (1930), relativamente ao eqüino, cita que o sulco representando pela 

fissura mediana anterior é menos profundo que o da medula espinhal. Como não 

fizemos medições comparativas entre a profundidade deste sulco na medula 

espinhal no bulbo, não temos condições de avaliar este aspecto no Cebus apella 

estudado por nós. 

Assim como o descrito por Machado (2003), para o homem, Reis (1975), para 

o Sagui, Zimmerl (1930), para o eqüino, também observamos que a fissura mediana 

anterior termina em uma fossa, denominada de forame cego. 

Em posição lateral à fissura mediana anterior, verificamos duas elevações 

alongadas, as pirâmides do bulbo, que são bem evidentes no Cebus apella como 

também no Alouatta descrito por Hill (1962) e no Cebus apella, por Watanabe 

(1982). Essa mesma disposição foi verificada por Tilney (1927), que descreveu o 

aspecto alongado das pirâmides no Tarsius, acrescentando que nesta espécie elas 
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são constituídas por um feixe fino e com um pequeno relevo na superfície ventral, 

quando comparadas com as pirâmides de todos os outros primatas estudados por 

ele (Lemur, Marmoset, Mycetes, Macacus, Baboon, Gibbon, Orang, Chimpanzee, 

Gorilla, Man). Mesmo sendo menos pronunciada em seu relevo, as pirâmides, 

nesses animais, mostram – se consideravelmente mais alongadas. As pirâmides 

também são evidentes para o gênero Aloutta, conforme o descrito por Hill (1962). 

As pirâmides posicionam – se paralelas entre si ao longo de todo o bulbo, 

porém na parte inferior desse segmento iniciam um processo de cruzamento a 

decussação das pirâmides, que interrompe a fissura mediana anterior. Este aspecto 

também foi referido por diversos autores consultados, que descreveram esta 

estrutura para o Tarsius (Tilney, 1927), para o Cebus apella (Watanabe,1982), para 

o eqüino e em carnívoros (Getty, 1986); e para o homem (MACHADO, 2003).  

Com relação à decussação das pirâmides, no Cebus apella, observada em 

cortes transversais, ela apresenta - se de forma bem organizada e semelhante à do 

homem, conforme demonstram as correspondentes figuras do livro de CARPENTER 

(1978).  

Gerhard e Olszewski (1969) consideram que, no Tupaia, a decussação 

piramidal  é indistinta, enquanto, no Tarsius e no Lemur catta, ela é bem identificada 

nos cortes transversais. Informam ainda que no Ateles atter ela é determinada por 

feixe volumoso de fibras, quando comparada à do Saimiri. Dessa forma, para estes 

autores, entre o Ateles, Lagothrix e Cebus existe pouca diferença nas características 

desta estrutura. Na Macaca mulatta a decussação das pirâmides mostra – se mais 

extensa que no Ateles. No Papio, a decussação é organizada e mais ampla em 

relação às espécies descritas anteriormente. No Gorila a decussação das pirâmides 

é mais distinta que no Pan. Certamente essas variações encontradas em relação ao 
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comportamento da decussação dos feixes motores componentes das pirâmides, 

estão associadas a aspectos funcionais também diversos e, ainda, a repercussões 

clínicas diferentes, para casos de lesão, dessas estruturas, em diferentes níveis. 

As olivas são alongadas e evidentes na medula oblonga do Cebus apella, o 

que também é referido por Hill (1962), para o Alouatta. São separadas das pirâmides 

pelos sulcos ântero – lateral e póstero – lateral. O sulco ântero – lateral é menos 

evidente do que o sulco póstero – lateral, e por observação que vai ao encontro do 

descrito por Reis (1975), para o Sagüi e por Watanabe (1982), para o Cebus apella. 

Do sulco ântero – lateral emergem as raízes do nervo hipoglosso, observadas por 

nós e também descritas por Reis (1975), para o Sagüi, Watanabe (1982), para o 

Cebus apella e por Getty (1986), para eqüinos e carnívoros.  

Entretanto, Tilney13 (1928 apud REIS, 1975, p. 5), descreve que a oliva é 

pequena, de forma irregular e pouco definida como estrutura distinta, aventando a 

hipótese de que esse animal não execute movimentos que necessitam de uma 

íntima coordenação entre olhos, cabeças e mãos. Discordamos frontalmente desse 

comentário, pois é evidente que o Sagui realiza movimentos coordenados entre 

olhos, cabeça e mãos. Portanto, não aceitamos esta explicação como válida. Em 

relação a Gerhard e Olszewski (1969), estes descrevem para a Macaca mulatta que 

as olivas são separadas das pirâmides por uma fissura bem marcada que aparece 

em primatas mais altos da escala. Concordamos com este autor no sentido em que 

as olivas são realmente separadas das pirâmides, porém deve – se considerar, em 

respeito à Nomina Anatômica Internacional que sejam separadas destas pelo sulco 

ântero – lateral e não por uma fissura.  

                                                 
13 TILNEY, F.  The brain from ape to man. New York, Hoeber. vol. I, p. 153 – 190, 1928. 
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Com relação ao tamanho das olivas, nenhum dos autores consultados fez 

mensurações nesta estrutura em relação à macroscopia. A oliva foi mensurada em 

seus aspectos microscópicos, no trabalho de Tilney (1927), referente ao Sagüi não 

sendo possível, portanto, confronto de nossos dados com os obtidos por este autor. 

Reis (1975) descreve que as dimensões das pirâmides e olivas estão 

distantes daquelas achadas no homem. Todavia, não nos parece chegarem a ponto 

de serem classificadas como rudimentares (TILNEY, 1927). Em seus estudos, Tilney 

(1927) cita a presença de um sulco pré – olivar, que não foi identificado em nossas 

observações. Registramos a presença dos sulcos ântero – lateral e o sulco póstero – 

lateral. 

 Em nossas observações encontramos o corpo trapezóide bem evidente, 

apresentando o mesmo aspecto descrito por Getty (1986), para os eqüinos e 

carnívoros, e por Zimmerl (1930), para eqüinos. Para Hines (1933), na Macaca 

mulatta, e para Gerhard e Olszewski (1969), o corpo trapezóide é grande, mas não 

muito proeminente na vista ventral, do tronco encefálico da Macaca mulatta. Para 

Hill (1960), o corpo trapezóide é completamente ocultado pela ponte, nos Cebídeos. 

Hill (1962), para o Aloutta, cita ainda que os limites dos corpos trapezóides são bem 

definidos. Para Gerhard e Olszewski (1969), o tamanho do corpo trapezóide, em 

cortes transversais é grande em todos os primatas mais altos na escala evolutiva, 

mas nunca alcança a proeminência de alguns mamíferos, não primatas, como é o 

caso particularmente do gato, Papio, Cercopithecus e igualmente da Macaca, 

animais que possuem uma protuberância menor, da área trapezóide. O corpo 

trapezóide é bem evidente no Sagüi não sendo totalmente coberto pela porção 

caudal da ponte (REIS, 1975).  
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Em sua superfície dorsal, a ponte do Sagüi mostra diferenças em relação à do 

homem pelo evidente desenvolvimento do corpo trapezóide, que ocupa uma parte 

da superfície dorsal, segundo Reis (1975), para o Sagui e Tilney14 (1928 apud REIS, 

1975, p. 5), para o Tupaia. Para Watanabe (1982), o corpo trapezóide mostra – se 

mais desenvolvido no Cebus apella do que no Callithrix, sendo entretanto menos 

expressivo quando comparado ao do homem. 

 Pelas informações expostas, percebe – se que existem diferenças na 

representação morfológica do corpo trapezóide, em todas as espécies. Nossa 

avaliação, em relação ao corpo trapezóide, como no atinente a outras estruturas, 

baseou – se, em parte, na observação de cortes transversais espessos, corados 

pelo método de Mulligan, diferentemente do efetuado, a exemplo, por Gerhard e 

Olszewski (1969), para a Macaca mullata, Crosby (1962) e também Carpenter 

(1978), para o homem, autores que se valeram de observações de cortes 

transversais, à microscopia de luz. Portanto, são dois procedimentos diferentes que 

não permitem confronto direto dos dados obtidos em cada um dos casos. 

 Quanto à superfície dorsal da medula oblonga do Cebus apella, os autores 

consultados não fizeram citações a respeito de um limite preciso entre este 

segmento e a ponte. De fato, a determinação desse limite torna – se difícil, devido à 

presença do IV ventrículo, que compromete tanto o bulbo quanto a ponte. No Cebus 

apella, tivemos a mesma dificuldade mas, uma alternativa seria considerar o plano 

transversal que passa, ventralmente, no sulco bulbo – pontino, estrutura esta que 

marca, com precisão, o buscado limite entre esses dois segmentos.  

Em relação às estruturas presentes na superfície dorsal da medula oblonga, 

tais sejam o sulco mediano posterior, o sulco intermédio posterior, o fascículo grácil, 

                                                 
14 TILNEY, F.  The brain from ape to man. New York, Hoeber. vol. I, p. 153 – 190, 1928. 
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o tubérculo grácil, o fascículo cuneiforme, o tubérculo cuneiforme, o fascículo 

cuneiforme acessório e o tubérculo cuneiforme acessório, observamos que no 

Cebus apella apresentam – se de forma nítida, correspondendo, portanto, ao mesmo 

aspecto considerado para o homem, por Machado (2003) e Carpenter (1978), para a  

Macaca mullata, por Hines (1933), para o Sagüi, por Reis (1975) e para o eqüino por 

GETTY (1986).  

Quanto ao tubérculo trigeminal (cinéreo), descrito por Reis (1975) para o 

Sagüi, não encontramos esta estrutura no Cebus apella.  

No Cebus apella o trato piramidal é distinto e semelhante ao do homem, 

quando comparado ao constante de figuras do livro de Capenter (1978). No estudo 

de Gerhard e Olszewski (1969), o trato piramidal do Perodicticus potto é robusto e 

grande quando comparado ao da Macaca mulatta e a do Cercophitecus. No Tarsius 

o trato piramidal é reconhecido e no Tupaia ele é pequeno. Dessa forma, chegamos 

à conclusão que, com os descritos acima, o trato piramidal do Cebus apella 

assemelha – se mais com o do homem e com o do Perodicticus potto. Com relação 

ao exarado por Gerhard e Olszewski (1969), no Perodicticus potto o trato piramidal é 

grande quando comparado com o da Macaca mulatta e o do Cercopithecus, sendo 

que o Cebus ou macaco capuchino possui o trato piramidal mais distinto que o de 

primatas descritos anteriormente. No Gorila, o trato corticoespinal é grande. Hill 

(1955), para o Haplorhino o trato piramidal é distinto, Hill (1966) para o Catarrhini, 

Reis (1975) para o Sagüi. 

 Quanto às fibras arqueadas internas, no Cebus apella são distintas e 

apresentam comportamento semelhante às do homem referidos por (CARPENTER 

(1978) e CROSBY et al (1962). Gerhard e Olszewski (1969) classificam o Tupaia 

como possuidor de fibras arqueadas internas indistintas quando comparadas às do 
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Lorisiformis, do Lemur e do coelho. No Callithrix, as fibras arqueadas internas são 

observadas, porém menos distintamente que no Perodicticus potto. 

Com relação ao fascículo longitudinal medial, este é visível no Cebus apella 

como também no homem, conforme referido por Carpenter (1978) e em outros 

primatas, conforme o citado por Gerhard e Olszewski (1969). Estes autores 

ressaltam que, em relação ao Lemur catta, o fascículo longitudinal medial é menos 

distinto que no Perodicticus potto. Quanto ao fascículo longitudinal posterior, este 

mostra – se bem evidente no Cebus apella na ponte e na medula oblonga, sendo 

portanto, seu comportamento semelhante ao do homem. Gerhard e Olszewski 

(1969) descrevem, para o Tarsius spectrum, que no fascículo longitudinal posterior 

e, em suas imediações, os núcleos motor dorsal do vago e hipoglosso são bem 

desenvolvidos, além do trato solitário. Também observamos a presença destas 

estruturas no Cebus apella. 

Quanto aos grupamentos nucleares da medula oblonga, notamos que alguns 

núcleos são bem desenvolvidos, como os núcleos grácil, cuneiforme, cuneiforme 

acessório e espinal do nervo trigêmeo. Resultados semelhantes são referidos por 

Noback (1959), para Gorila, por Crosby et al. (1962), para o homem, por Gerhard e 

Olszewski (1969), para o Tarsius, Perodicticus potto, Macaca mulatta e Pan e ainda 

por Reis (1975), para o Sagüi. No entanto, quando estes núcleos são comparados 

entre diferentes primatas, podem existir variáveis como o descrito por Gerhard e 

Olszewski (1969), para os quais, no Tupaia, os núcleos cuneiforme medial e grácil 

são pequenos quando comparados com outros núcleos, especialmente com o 

núcleo espinal do nervo trigêmeo. Em relação ao Papio, o núcleo grácil é mais 

extenso que o da Macaca mulatta e o do Cercophitecus.  
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 O complexo olivar inferior é bem delimitado no Cebus apella. Ele é composto 

pelo núcleo olivar principal, núcleo olivar acessório posterior, núcleo olivar medial e 

exibe nitidamente o hilo do núcleo olivar inferior. Resultados semelhantes são 

referidos por Carpenter (1978), Crosby et al. (1962) e Machado (2003) para o 

homem, Reis (1975) para o Sagüi e Watanabe (1982) para o Cebus apella. 

 Gerhard e Olszewski (1969), para os primatas descritos por ele, o complexo 

olivar inferior pode ser distinto e reconhecido em todos eles. Há, contudo uma 

tendência geral em relação a diminuição especialmente dos núcleos acessórios e 

um aumento do núcleo olivar principal entre primatas até os antropóides.  

 Quanto às fissuras paraolivares no Cebus apella, elas são visíveis, e 

assemelham – se ao descrito por Gerhard e Olszewski (1969), para o Samiri, o 

Ateles, a Macaca mulatta, o Papio, o Hylobates hoolock e Hylobates lar, o Pan e o 

Gorila. Para o Tupaia, estes autores descrevem que esta espécie apresenta indícios 

das fissuras paraolivares, porém não de maneira acentuada.   

 Com relação aos núcleos ambíguos, arqueados e supraespinal, estes são 

desenvolvidos no Cebus apella e assemelham – se com o descrito por Carpenter 

(1978), para o homem, por Gerhard e Olszewski (1969), para os primatas estudados 

por eles, do que concluímos que, no Ateles o núcleo ambíguo é semelhante ao do 

homem. 

 A área postrema do Cebus apella possui características que se assemelham 

com as do homem, nas descrições de Carpenter (1978) e Machado (2003), como 

também se assemelham com as de outros primatas, conforme o descrito por 

GERHARD e OLSZEWSKI (1969). 

 Quanto ao núcleo reticular lateral, este é bem desenvolvido no Cebus apella, 

sendo notáveis suas partes magnocelular e parvocelular, com evidentes 
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semelhanças ao descrito para o homem, por Carpenter (1978) e com o relatado para 

primatas, por GERHARD E OLZEWSKI (1969). 

 Os núcleos escuros da rafe, pálido da rafe e magno da rafe formam os 

núcleos da rafe que se evidenciam no Cebus apella, sendo observados nos cortes 

transversais, com aspectos semelhantes aos referidos por Carpenter (1978) para o 

homem. Já Gerhard e Olszewski (1969) descrevem que o núcleo escuro da rafe em 

antropóides como o Gorila e o Pan, apresenta localização semelhante à do homem. 

O núcleo pálido da rafe geralmente é reconhecido em mamíferos inferiores, mas não 

tem sido descrito para os antropóides ou para o homem. 

 Na estrutura da medula oblonga, os fascículos grácil e cuneiforme são 

evidentes e semelhantes aos, do homem, por Carpenter (1979) e do Sagüi, descrito 

por REIS (1975). 

 Com relação ao pedúnculo cerebelar superior ou corpo restiforme, o trato 

solitário e a rafe da medula oblonga no Cebus apella, estas estruturas são distintas, 

à semelhança do referido por Carpenter (1978) e Crosby et al. (1962) para o homem 

e por Gerhard e Olzewski (1969), para os primatas estudados por eles. 

Com relação aos núcleos espinocerebelares anterior, lateral e posterior no 

Cebus apella, verificamos sua localização nos cortes transversais. No entanto, o 

método utilizado – Mulligan – não confere nitidez para a observação dessas 

estruturas, quando comparadas com o exposto nas figuras de Carpenter (1978), 

para o humano e de Zimmerl (1947), para o eqüino. Reis (1975) comenta que a 

disposição dos diversos grupamentos nucleares, no Sagui é idêntica àquela 

encontrada entre os primatas, de modo geral.  
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Com relação à ponte, seu limite com o mesencéfalo está referido, na face 

ventral por um sulco transversal denominado de sulco pontomesencefálico. Nos 

autores consultados não encontramos menção a esta estrutura. Somente dois 

autores, dos consultados, preocuparam – se em efetuar medidas da ponte. Tilney 

(1927) fez medições em relação ao coeficiente planimétrico e Zimmerl (1930) mediu 

o comprimento e a largura da ponte no cavalo. Entretanto, não temos como 

confrontar nossos dados com os exarados por esses autores. 

A ponte é bem desenvolvida e proeminente no Cebus apella, assim como 

suas estruturas, tendo aspecto similar ao descrito por Watanabe (1982) para o 

Cebus apella, por Crosby et al. (1962) e Machado (2003), para o homem, por Hines 

(1933), para a Macaca mullata, por Hill (1955), para o Haplorhino e por Hill (1966), 

para o Catarrhini. Reis (1975) cita para o Sagüi que a ponte é pouco proeminente e, 

portanto diferente da do homem.  Uma vez que a ponte do Cebus apella assemelha 

– se à do homem, pode – se deduzir que a ponte do Sagüi difere da do Cebus 

apella. Gerhard e Olszewski (1969) descrevem que a ponte da Macaca mullata é 

plana, mas muito proeminente em relação à do Tupaia, e que o tamanho da ponte 

no Perodicticus potto e no Lemur catta em relação ao bulbo é maior quando 

comparado ao Tupaia, Tarsius e ao coelho. Os Tupaias possuem uma ponte grande 

enquanto Pottos e Lêmures mostram um modelo menos definido em comparação ao 

coelho e ao rato. Assim, o Cebus apella, dentre os primatas descritos tem uma ponte 

mais desenvolvida semelhante à do homem e o Tarsius tem a ponte menos 

desenvolvida em seu aspecto externo, conforme o descrito por TILNEY (1927).   

 A superfície dorsal da ponte assemelha – se à do homem e à de outros 

primatas como a Macaca mulatta. No entanto, as estruturas do Cebus apella são 

mais definidas em alguns aspectos que as de outros primatas estudados. 
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Na ponte do macaco Cebus apella são observados os núcleos pontinos 

entrecortados pelas fibras transversas da ponte. As fibras superficiais da ponte, 

como também, os fascículos longitudinais medial e posterior são notáveis. Estas 

observações foram também referidas por Carpenter (1978) e Machado (2003), para 

o homem. Reis (1975), no entanto, refere que as fibras transversas da ponte no 

Sagüi são pouco numerosas. 

A disposição do núcleo olivar superior do Cebus apella é distinta e apresenta 

semelhança àquela encontrada no homem, descrita por Carpenter (1978) e Crosby 

et al. (1962).  

Crosby et al. (1962) descrevem que o núcleo olivar superior do gato 

apresenta duas porções, lateral e medial. Em nossas observações não identificamos 

esta estrutura no Cebus apella. Assim, julgamos que a identificação da composição 

do núcleo olivar inferior com a técnica de Mulligan não foi satisfatória para o 

reconhecimento de eventuais subdivisões deste núcleo. Segundo Gerhard e 

Olszewski (1969), no Saimiri e outros primatas estudados, o núcleo olivar superior 

mostra – se bem desenvolvido e apresenta características como as do gato, sendo 

também formado por núcleos lateral e medial.  

 

 Quanto ao IV ventrículo no Cebus apella, em nossas observações este possui 

aproximadamente a forma de um losango, assemelhando – se ao do Sagüi, 

conforme o descrito por Reis (1975) e diferenciando – se do da Macaca mulatta, que 

Hines (1933) classifica com formato trapezóide. Getty (1986), para os ruminantes, 

descreve que estes possuem um IV ventrículo com forma quadrangular. Certamente, 

o formato dessa cavidade vai acompanhar a disposição das estruturas componentes 

do tronco encefálico, em cada espécie, e mesmo a do cerebelo e seus pedúnculos. 
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 Em relação às estruturas presentes no IV ventrículo do Cebus apella, ou seja, 

recessos laterais, aqueduto mesencefálico, assoalho do IV ventrículo ou fossa 

rombóide, sulco mediano, eminência medial, véu medular superior e inferior, estas 

também foram encontradas por Hines (1933) na Macaca mulatta, por Reis (1975) no 

Sagüi, por Watanabe (1982) no Cebus apella e por Getty (1986), em ruminantes. 

Reis (1975) descreve, para o Sagüi, que as elevações observáveis no assoalho do 

quarto ventrículo são de pequenas dimensões, não tendo o aspecto característico 

que se conhece no homem. Neste ponto, as dimensões dessas estruturas no Cebus 

apella também são pequenas, assemelhando – se, no entanto, com as do homem. 

Com relação ao estudo de Watanabe (1982), para o Cebus apella, esse autor cita 

que o colículo facial não foi reconhecido macroscopicamente, como elevação no 

assoalho do IV ventrículo. Porém, em nossas observações, com o auxílio de lupa 

com aumento de 10X, identificamos este colículo, em dois casos. 

 

 Em relação ao mesencéfalo do Cebus apella, observamos que sua 

configuração é semelhante à do homem, descrita por Crosby  et al. (1962) e 

Machado (2003). Assim, concordamos com Watanabe (1982) que fez a mesma 

referência após estudo do tronco encefálico do Cebus apella. Por sua vez, o Cebus 

apella, apresenta semelhanças ao descrito por Reis (1975), para o Sagüi. Em 

relação ao mesencéfalo do eqüino, na descrição de Zimmerl (1930), o mesencéfalo 

do Cebus apella exibe as mesmas estruturas, porém, parecem – nos mais delicadas.  

 Quanto aos colículos superiores e inferiores do macaco Cebus apella, estas 

estruturas são bem definidas e parecidas com as do homem, o que também é 

confirmado por Watanabe (1982), em relação a essa espécie Hines (1933), para a 

Macaca mulatta, descreveu que os colículos superiores e inferiores não são tão 
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grandes quanto os do homem, o que acontece igualmente com os colículos 

superiores e inferiores do Cebus apella. Entretanto, não temos condições de 

comparar, em tamanho, estas estruturas com as da Macaca mulatta, uma vez que 

não encontramos na literatura consultada medições do tronco encefálico desse 

primata, como as que efetuamos no Cebus apella. Tilney (1927), para o Tarsius, e 

Hill (1955), para o Tarsius e Hapalae descrevem a ocorrência de grandes colículos. 

Porém Tilney (1927) ressalta que os colículos do Tarsius são maiores quando 

comparados com os de outros primatas, por ele estudados (Lemur, Marmoset, 

Mycetes, Macacus, Baboon, Gibbon, Orang, Chimpanzee, Gorilla, Man), dentre os 

quais, entretanto, não consta o Cebus apella. Por sua vez, Hill (1955) afirma que em 

espécies superiores, os corpos quadrigêmeos são mais amplos do que no 

Strepsirhini. Julgamos que a afirmação exarada por Tilney (1927), de que o Tarsius 

é o possuidor de mais amplos colículos, deve ser avaliada com restrições, uma vez 

que ele não estudou todos os primatas e nem sequer o Cebus apella. Em seu 

trabalho, focalizou o Tarsius e o comparou como o Lemur, o Marmoset, o Mycetes, o 

Macacus, o Baboon, o Gibbon, o Orang, o Chimpanzee, o Gorila e o Homem.  

Quanto aos colículos superiores, observados em cortes transversais, neles 

identificamos camadas que, segundo o referido por Carpenter (1978) e Crosby et al. 

(1962), para o homem, correspondem aos estratos zonal, cinzento, óptico e 

lemniscal. 

 Quanto à substância negra no Cebus apella, esta é semelhante à do homem, 

conforme relato de Carpenter (1978), com o que concorda Watanabe (1982), que 

também estudou o Cebus apella. Em relação ao exarado por Zimmerl (1930), para o 

eqüino, também parece – nos haver semelhanças de configuração da substância 

negra dessa espécie com a do Cebus apella. Reis (1975), para o Sagüi, cita que a 
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substância negra é notável e mais desenvolvida que a do homem. Já Tilney (1927), 

para o Tarsius, afirma que a substância negra mostra – se mais difusa do que em 

qualquer outro primata por ele estudado. Como a substância negra encontra – se, 

em todas as espécies, integrada à circuitaria de motricidade automática (também 

chamada extrapiramidal), é esperado que ela tenha um bom nível de organização 

em todos esses animais, o que justifica a semelhança de disposição que exibe no 

Cebus apella em relação a outros primatas e ao Perodicticus  potto. 

 Em relação à fossa interpeduncular, observamos que esta é profunda, 

assemelhando – se com o descrito por Crosby et al. (1962) e Carpenter (1978) para 

o homem.  

Quanto às seguintes estruturas: pedúnculo cerebelar superior, decussação 

dos pedúnculos cerebelares superiores, decussação tegmental posterior e 

decussação tegmental anterior, resultados semelhantes aos que encontramos, são 

referidos por Carpenter (1978) e Machado (2003) para o homem e por Watanabe 

(1982), para o Cebus apella.  

Com relação ao lemnisco lateral e medial no mesencéfalo do Cebus apella, 

semelhanças são notadas com o referido por Carpenter (1978) e Crosby et al. (1962) 

para o homem.  

Quanto aos núcleos dos nervos cranianos do mesencéfalo do Cebus apella, 

principalmente o núcleo do nervo oculomotor, sua disposição em diversos 

grupamentos nucleares, compara – se  aos aspectos descritos, para este núcleo, por 

Carpenter (1978). Resultados semelhantes, em relação a outros primatas, são 

descritos por Hines (1933) para a Macaca mulatta, por Reis (1975), para o Sagüi e 

por Watanabe (1982), para o Cebus apella. 
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 O nervo oculomotor no Cebus apella emerge na face ventro – medial do 

pedúnculo cerebral, o que se assemelha ao descrito por Christensen (1933) para a 

Macaca mulatta, por Reis (1975) para o Sagüi, por Watanabe (1982), para o Cebus 

apella e por Machado (2003) para o homem. 

Com relação ao nervo troclear, este emerge do mesencéfalo, nas 

proximidades do véu medular superior, caudalmente ao colículo inferior e 

apresentando – se muito delgado. Também Watanabe (1982), para o Cebus apella, 

relata que esse nervo emerge imediatamente atrás do colículo inferior. A origem 

aparente deste nervo, na superfície do encéfalo, diverge entretento do citado por 

alguns autores consultados por exemplo Christensen (1933), para a Macaca mullata, 

cita que este nervo emerge do véu medular superior junto ao colículo inferior. 

Machado (2003), para o homem, descreve que o nervo troclear tem origem aparente 

no véu medular superior.  

O nervo trigêmeo de Cebus apella é pronunciado e têm origem semelhante à 

considerada, para o homem, por Crosby (1962), Carpenter (1978) e Machado 

(2003). Christensen (1933) indica a Macaca mullata como possuidora de um grande 

nervo trigêmeo; Gerhard e Olszewski (1969), para o Perodicticus potto, referem – se 

a uma das raizes do nervo trigêmeo, como “impressionante”. Quanto ao núcleo do 

nervo trigêmeo do Cebus apella, destaca – se como sendo bem pronunciado, na 

ponte. Resultados semelhantes são referidos por Carpenter (1979) e Machado 

(2003) para o homem, por Reis (1975) para o Sagüi, por Watanabe (1982) para o 

Cebus apella, por Christensen (1933) para a Macaca mulatta e por Gerhard e 

Olszewski (1969), para o Perodicticus potto. 

 Quanto à origem do nervo abducente, nossas observações são semelhantes 

às descritas por Crosby et al. (1962) e Carpenter (1978), para o homem. Aliás, 
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conforme descrição efetuada por Christensen (1933), para a Macaca mulatta, o 

nervo abducente emerge de maneira típica, nos mamíferos. 

 Com relação ao nervo intermédiofacial e vestibulococlear, no Cebus apella, 

estes tem a mesma origem identificada por Christensen (1933), para a Macaca 

mulatta, por Hill (1960), para o gênero Cebus, por Hill (1962), para o gênero 

Brachyteles, e por Crosby et al. (1962) e Carpenter (1978), para o homem. Já o 

nervo acessório assemelha – se com o descrito por Christensen (1933), para a 

Macaca mulatta e por Hill (1960), para o gênero Cebus.  

O nervo glossofaríngeo tem semelhanças com as descrições efetuadas por 

Hill (1962), para o gênero Brachyteles, e por Crosby et al. (1962) e Machado (2003), 

para o homem. 

 O nervo hipoglosso é semelhante ao descrito por Hines (1933), para a 

Macaca mulatta, por Hill (1960), para o gênero Cebus, por Hill (1970), para o gênero 

Brachyteles, por Carpenter (1978) e Machado (2003), para o homem, e por Gerhard 

e Olszewski (1969), para o Tarsius.   

Quanto aos cortes transversais, entre os núcleos dos nervos cranianos da 

medula oblonga do Cebus apella foram observados, o núcleo do nervo hipoglosso, o 

núcleo do trato solitário, o núcleo motor dorsal do vago, o núcleo do nervo 

glossofaríngeo, bem como o já descrito núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo. 

Para estes núcleos notamos semelhança com as características descritas por 

Christensen (1933), para a Macaca mulatta, por Hill (1960), para o gênero Cebus, 

por Hill (1962), para o gênero Brachyteles, e por Gerhard e Olszewski (1969), para o 

Gorila, o Pan, o Hylobates, o Papio, o Cercocebus, o Cercophitecus, o Perodicticus 

potto, o Lemur e o Tupaia. Gerhard e Olszewski (1969) também afirmam que as 

raízes do nervo hipoglosso entre todos os primatas estudados por eles direcionam – 
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se ventralmente, com o que concordamos, dadas as observações que efetuamos no 

Cebus apella. Notamos também que a organização geral dos núcleos de nervos 

cranianos, existente no Cebus apella enquadra – se no padrão de organização 

característico dos primatas, descritos pelos autores consultados, entre eles incluindo 

– se o próprio homem, segundo, o que consta, a respeito, das figuras do livro de 

CARPENTER (1978). 

 Na junção bulbo – pontina, os núcleos vestibulares medial e lateral, os 

núcleos cocleares anterior e posterior e ainda os núcleos do nervo abducente, do 

facial e vago também são reconhecidos e mostram aspectos semelhantes aos que 

constam de figuras e descrições constantes da obra de Carpenter (1978) e de 

Machado (2003), para o homem e de Gerhard e Olszewski (1969) para o Gorila, o 

Pan, o Hylobates, o Papio, o Cercocebus, o Cercophitecus, a Macaca irus, o Saimiri, 

o Ateles, o Lagothrix, o Colobus, o Oedipomidas, o Callithrix, o Perodicticus potto, o 

Lemur e o Tupaia.  

 Em suma, verifica – se que a organização das estruturas do tronco encefálico 

do Cebus apella corresponde, de modo geral, ao padrão característico de outros 

primatas, entre eles incluindo – se o próprio homem, embora demonstre 

peculiaridades, conforme já consideramos. Nossos resultados são sugestivos de que 

novas pesquisas podem ser realizadas, mesmo em relação ao tronco encefálico do 

Cebus apella, visando o conhecimento, com mais detalhes técnicos, das estruturas 

que descrevemos com auxílio dos cortes corados pelo método de Mulligan.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Do que acabamos de expor, julgamos poder concluir que: 

 

1. No Cebus apella, apresentam grau de correlação positiva forte, ou seja, 

estatiscamente significante, quando comparadas duas a duas, as grandezas: 

comprimento, largura e peso do encéfalo; comprimento e largura do tronco 

encefálico e do bulbo, bem como da oliva. 

 

2. No Cebus apella, apresentam grau de correlação fraco, quase nulo ou nulo, ou seja, 

estatisticamente não significante, quando comparadas duas a duas, as grandezas 

de: comprimento, largura e peso do encéfalo e do tronco encefálico; comprimento e 

largura do tronco encefálico e das pirâmides, bem como da ponte, dos colículos e do 

IV ventrículo. 

 

3. A organização geral das estruturas componentes do tronco encefálico do Cebus 

apella enquadra – se no padrão característico de outros primatas já estudados, 

entre eles incluindo – se o próprio homem. 

 

4. No tronco encefálico do Cebus apella, em sua face anterior, mostram – se bem 

marcadas as seguintes estruturas: pirâmides (e decussação), olivas, corpo 

trapezóide, base da ponte, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculos cerebrais, 

assim como a origem aparente dos nervos cranianos de III a XII, à exceção do IV 

par. 
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5. No tronco encefálico do Cebus apella, em sua face anterior, aparecem bem 

marcados: fissura mediana anterior (e forame cego), os sulcos ântero – lateral, 

póstero – lateral, bulbo pontino, basilar, ponto – mesencefálico e a fossa 

interpeduncular. 

 

6. Na face posterior do tronco encefálico do Cebus apella, mostram – se bem 

marcados: os fascículos grácil e cuneiforme, os tubérculos grácil e cuneiforme, o 

sulco mediano posterior no bulbo, a cavidade do IV ventrículo e os colículos 

superiores e inferiores. 

 

7. O IV ventrículo, no Cebus apella, tem forma trapezóide e apresenta bem marcadas 

as seguintes estruturas: sulco mediano, eminência medial, recesso lateral e véu 

medular superior. 

 

8. Em cortes transversais do tronco encefálico do Cebus apella são evidentes as 

seguintes formações da substância branca: trato piramidal, decusssação das 

pirâmides, fascículos grácil e cuneiforme, fibras arqueadas internas, decussação do 

lemnisco medial, lemnisco medial, fascículos longitudinal medial e longitudinal 

posterior, corpo restiforme, rafe da medula oblonga, fibras transversais da ponte, 

rafe da ponte, trato espinal do nervo trigêmeo, corpo trapezóide, decussação dos 

pedúnculos cerebelares superiores, decussação tegmental posterior e decussação 

tegmental anterior. 
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9. Na substância cinzenta do tronco encefálico do Cebus apella são evidentes: os 

núcleos grácil, cuneiforme, cuneiforme acessório e espinal do nervo trigêmeo; 

complexo olivar inferior com seus núcleos olivar principal, olivar acessório posterior, 

olivar acessório medial  e hilo do núcleo olivar; os núcleos do nervo hipoglosso, do 

trato solitário, vestibulares lateral e medial, cocleares, ambíguo, arqueado, da rafe 

(escuro da rafe, pálido da rafe e magno da rafe), reticular lateral, pontinos, do nervo 

abducente, do nervo facial, olivar superior, do nervo oculomotor, interpeduncular, do 

nervo troclear, rubro e do colículo inferior; substância cinzenta central; comissura do 

colículo superior e comissura do colículo inferior. 

 

10. Comparativamente a dados da literatura consultada, relativos a outros grupos de 

mamíferos e a outras espécies de primatas, o tronco encefálico do Cebus apella 

mostra disposições e características de algumas de suas estruturas que são 

consideradas indicadores de evolução, tais sejam: presença do sulco bulbo – 

pontino; alargamento do tronco encefálico, particularmente do bulbo, com 

conseqüente lateralização do corpo trapezóide, do complexo olivar inferior e da 

origem aparente de nervos cranianos; organização distinta das pirâmides e de sua 

decussação; presença do sulco antero – lateral, que separa as pirâmides das olivas; 

expressivo desenvolvimento do corpo trapezóide, da ponte, dos núcleos pontinos, 

dos pedúnculos cerebelares e do complexo olivar inferior (festonado e com 

presença do hilo). 

 

11. A complexa estrutura morfológica do tronco encefálico do Cebus apella é compatível 

com seu amplo repertório de funções comportamentais, dentre elas destacando – se 
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a já conhecida utilização de paus e de pedras como ferramentas e também sua 

adequação para programas de treinamento de auxílio a portadores de necessidades 

especiais (tetraplégicos).  
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