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RESUMO 

Sabe-se que o grupo das catecolaminas é integrado pela dopamina, noradrenalina e 

adrenalina e que a síntese dessas substâncias se dá de modo sequencial, sendo a enzima 

tirosina-hidroxilase reguladora da fase inicial deste processo. Neste sentido, a 3-

hidroxitiramina/dopamina é precursora da síntese de noradrenalina e adrenalina e ainda 

possui a capacidade de atuar como neurotransmissor na porção central do sistema 

nervoso. Os três principais núcleos dopaminérgicos, chamados zona retrorubral (grupo 

A8), substância negra pars compacta (grupo A9) e área tegmentar ventral (grupo A10), 

estão dispostos na porção die-mesencefálica e estão envolvidos em três vias, a 

mesostriatal, mesolímbica e mesocortical. Estas vias estão relacionadas diretamente 

com diversas manifestações comportamentais como controle da motricidade, 

sinalização de recompensa na aprendizagem comportamental, motivação e nas 

manifestações patológicas da Doença de Parkinson e esquizofrenia. Considerando-se a 

relevância desses, o objetivo do trabalho foi caracterizar morfologicamente os núcleos 

dopaminérgicos (A8, A9 e A10) do sagui (Callithrix jacchus) mediante estudo 

citoarquitetônico e imunoistoquímico contra tirosina-hidroxilase. O sagüi é um primata 

neotropical, cujas características morfofuncionais repercutem na adequabilidade de uso 

deste animal em pesquisas de ordem biomédica. Secções coronais dos encéfalos de seis 

animais foram submetidas à coloração pelo método de Nissl e immunoistoquímica para 

tirosinsa-hidroxilase. Com base na morfologia dos neurônios, foi possível subdividir o 

grupo A10 em sete regiões: núcleo interfascicular, linear rostral e linear caudal, situados 

na linha média; paranigral e o parainterfascicular, situados na zona intermediária; a 

porção rostral da área tegmentar ventral e o núcleo parabraquial pigmentado, situados 

na porção dorsolateral do tegmento mesencefálico. O grupo A9 foi subdividido em 

quatro regiões: substância negra camadas dorsal e ventral; substância negra conjuntos 

lateral e medial. Por último, não foram indentificadas subdivisões no grupo A8.  

Concluí-se que A8, A9 e A10 são filogeneticamente conservados entre as espécies, 

porém percebe-se a necessidade de se ampliar os estudos acerca das organizações 

subnucleares, seja investigando a sua ocorrência em outras espécies de primatas, seja 

investigando a sua relevância funcional. 

 

Palavras-chave: Área tegmentar ventral, Callithrix jacchus, Citoarquitetura, substância 

negra pars compacta, tirosina-hidroxilase, zona retrorubral.  
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ABSTRACT 

It is known that the catecholamine group is constituted by dopamine, noradrenaline and 

adrenaline, in which the synthesis is regulated by an enzyme named tyrosine 

hydroxylase. Thus, 3-hydroxytyramine/dopamine (DA) is a precursor of the 

noradrenaline and adrenaline synthesis and acts as a neurotransmitter in the central 

nervous system. The three main nuclei, named the retrorubral field (A8 group), the 

substantia nigra pars compacta (A9 group) and the ventral tegmental area (A10 group), 

are arranged in the die-mesencephalic portion and are involved in three complexes 

circuitries - the mesostriatal, mesolimbic and mesocortical pathways. These pathways 

are related to behavioral manifestations, motricity, learning, reward and pathologies 

such as Parkinson’s Disease and Schizophrenia. Thus, the aim of this study was to 

perform de morphological analysis of the A8, A9 and A10 nuclei of the common 

marmoset (Callithrix jacchus). The marmoset is a neotropical primate, whose 

morphological and functional characteristics supports the suitability of use of this 

animal in biomedical research. Coronal sections of the marmoset brain were submitted 

to cytoarchitectonic characterization and TH-immunohistochemistry. Based on the 

morphology of the neurons, it was possible to subdivide the A10 group in seven 

regions: interfascicular nucleus, raphe rostral linear nucleus and raphe caudal linear 

nucleus, in the middle line; paranigral and parainterfascicular nucleus, in the middle 

zone; rostral portion of the ventral tegmental area nucleus and parabrachial pigmented 

nucleus, located in the dorsolateral portion of the mesencephalic tegmentum. A9 group 

was divided into four regions: substantia nigra compacta dorsal and ventral tiers; 

substantia nigra compacta lateral and medial clusters. No subdivisions were founded 

into A8 group. These results revealed that A8, A9 and A10 are phylogenetically 

conserved between species, but it’s necessary to expand the studies about this 

compartmentalization, investigating its occurrence in other primate species or 

investigating its functional relevance. 

 

 

 

 

Keywords: Callithrix jacchus, Cytoarchiteture, retrorubral field, substantia nigra pars 

compacta, tyrosine-hydroxylase, ventral tegmental area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora algumas pesquisas mais recentes, no âmbito das neurociências, 

abordem modernas possibilidades de intervenções para problemas antigos, as 

necessidades de esclarecimentos acerca de assuntos basilares como a morfologia de 

centros encefálicos e a constituição dos circuitos neuronais parecem ganhar força 

(Lammel et al., 2014).   Certamente, os estudos que tratam dos centros encefálicos que 

expressam dopamina passam por essas mesmas implicações. Prova disso são os 

crescentes estudos que abordam essas estruturas, desde os aspectos morfofuncionais, às 

discussões sobre modelos de doenças neurodegenerativas e possibilidades de 

tratamento. 

Há mais de cinquenta anos, Arvid Carlsson e seus colaboradores 

desenvolveram uma pesquisa cujos resultados repercutiriam na gênese de um novo 

percurso a ser seguido dentro da neurociência. Na ocasião, eles atestaram que os efeitos 

acinéticos causados pela reserpina, um fármaco cuja ação está relacionada à depleção de 

catecolaminas, poderiam ser revertidos mediante a injeção intravenosa de 3,4-

dihidroxifenilalanina (DOPA) que é um precursor da dopamina, assim como da 

noradrenalina e adrenalina, como será visto a posteriori. Diante desses e de outros 

resultados, eles sugeriram que a reversão dos efeitos causados pela reserpina estaria 

especificamente relacionada à elevação dos níveis de dopamina e não da noradrenalina 

(Carlsson et al., 1957).  

Pouco tempo depois, constataram que além de ser precursora da noradrenalina 

e da adrenalina, a dopamina possuía a capacidade de atuar como neurotransmissor na 

porção central do sistema nervoso (Carlsson et al., 1958; Bertler e Rosengren, 1959). 

Como tal, é um dos principais neurotransmissores na modulação da função cerebral, 

desempenhando um papel crucial na adaptação do comportamento animal ao longo da 

evolução (Jones e Pilowski, 2002; Yamamoto e Vernier, 2011).  

De fato, a descoberta da atuação da dopamina enquanto neurotransmissor foi 

um dos grandes eventos que definem a trajetória da neurociência moderna e os 

crescentes índices de estudos publicados só ratificam a importância deste evento, na 

medida em que demonstram a participação dessa molécula em diversos processos 

biológicos e/ou patológicos, como será visto adiante (Björklund e Dunnett, 2007a; 

Yamamoto e Vernier, 2011).  
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1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA DOPAMINA ENQUANTO 

NEUROTRANSMISSOR 

 

Sabe-se que a 3-hidroxitiramina/dopamina (DA) é uma catecolamina 

precursora da noradrenalina e adrenalina e, por sua vez, é uma substância resultante da 

ação da enzima DOPA-descarboxilase (ou aminoácido aromático descarboxilase, 

AADC) sobre a 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA), a qual deriva da tirosina por ação da 

tirosina-hidroxilase (TH) (Marín et al., 2005; Chen et al., 2008). Resumidamente, a 

biossíntese da DA se inicia com a entrada do aminoácido tirosina no neurônio, cuja 

maioria circulante no organismo provém de dieta e uma pequena parcela vem da 

hidroxilação da fenilalanina por uma enzima hepática chamada fenilalanina-hidroxilase. 

Outrossim, o desempenho eficaz da TH intracelular só ocorre na presença de um co-

fator chamado 6-tetrahidrobiopterina (BH4), cuja síntese é modulada pela enzima GTP-

ciclohidrolase I (GTPCHI) (Nagatsu e Stjarne, 1998; Nagatsu e Ichinose, 1999). Por sua 

vez, a dopamina é precursora da noradrenalina, sob ação da enzima dopamina-beta-

hidroxilase (Nagatsu et al.,1964) (Fig. 1).  

 

 

 

Figura 1. Esquema de síntese da noradrenalina. 

 

Depois de sintetizada, a DA é armazenada nas vesículas sinápticas pela ação do 

transportador vesicular de monoamina 2 (VMAT2) (Lawlor e During, 2004) (Fig. 2). 

De um modo geral, os transportadores vesiculares de monoaminas são fundamentais 

para a transmissão monoaminérgica adequada, que depende primariamente da entrada 

desses neurotransmissores nas vesículas sinápticas, para só então se acoplarem nos 
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terminais pré-sinápticos e sofrerem exocitose mediante ação de íons Ca
+2

 (Bernstein et 

al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntese da dopamina e seu armazenamento nas vesículas sinápticas (Modificado de 

Lawlor e During, 2004) 

 

Finalizada a sua atuação nos receptores pós-sinápticos, cerca de 30% da DA é 

metabolizada na própria fenda pela ação das enzimas catecol-O-metiltransferase 

(COMT) (Goole e Amighi, 2009), enquanto a maioria, cerca de 70%, é recaptada na 

fenda por meio da ação do transportador dopaminérgico (DAT), uma glicoproteína cuja 

ação depende diretamente da atividade elétrica relacionada ao Na+ e Cl-, podendo então 

ser metabolizada por intermédio da mono-amino-oxidase (MAO), localizada na 

membrana mitoconcrial, ou mesmo rearmazenada em vesículas pela VMAT2 para 

utilização posterior (Jaber et al., 1997; Ben-Jonathan e Hnasko, 2001; Marshall e 

Grosset, 2003; Shih et al., 2006). Em ambas as vias de metabolismo da DA (MAO ou 

COMT), o produto final é um metabólito estável chamado ácido homovanílico (HVA) 

cuja análise dos índices no líquido cefalorraquidiano serve de importante parâmetro 

para diagnóstico de distúrbios de neurotransmissores monoaminérgicos na infância (Nq 

et al., 2014). 

Embora muito utilizada atualmente, a expressão imunoistoquímica de TH em 

neurônios não determina que os mesmos utilizem a DA enquanto neurotransmissor, pois 

como visto a TH é precursora não só da DA, mas também da noradrenalina e 

adrenalina. Isto posto, para a adequada caracterização de neurônios dopaminérgicos 
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poderá ser necessário testar a presença da dopamina-beta-hidroxilase que, neste caso, só 

estará presente em neurônios noradrenérgicos. Todavia, é importante considerar que, 

embora inespecífica, nos últimos anos, a expressão de TH em amostras encefálicas tem 

sido amplamente utilizada como marcador molecular de DA neuronal, uma vez que 

estudos prévios já apontam a preexistência desses núcleos em regiões específicas 

(Prakash e Wurst, 2006). 

 

1.2 OS NÚCLEOS DOPAMINÉRGICOS ENCEFÁLICOS  

 

Pode-se dizer que a DA é principalmente sintetizada na porção central do 

sistema nervoso (SNC). No entanto, é possível identificar uma limitada produção em 

nível de medula suprarrenal, assim como em outros tecidos não neuronais (pâncreas e 

hipófise anterior) (Ben-Jonathan e Hnasko, 2001). 

Estudos anteriores, a priori em roedores, identificaram dez núcleos encefálicos 

que foram codificados de A8-A17, sendo: A8 – Zona retrorubral; A9 – Substância negra 

pars compacta; A10 – Área tegmentar ventral; A11 ao A14 – Grupos hipotalâmicos; 

A15 – Hipotálamo ventral e lateral/Área retroquiasmática; A16 – Células 

periglomerulares do bulbo olfatório; A17 – Células interplexiformes da retina 

(Dahlström e Fuxe, 1964; Kandel et al., 2000; Márin et al., 2005) (Fig. 3). É importante 

destacar que há uma relativa frequência no tocante à existência dessas áreas dentro das 

mais diversas ordens de mamíferos, mesmo quando comparados os encéfalos de 

roedores e primatas, por exemplo (Manger, 2005). 

 

 

Figura 3. Esquema evidenciando os núcleos dopaminérgicos no encéfalo do rato (Modificado de 

Kandel et al., 2000; Björklund e Dunnett, 2007b). 
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Os núcleos A8-A10, serão mais bem estudados no decorrer deste trabalho. 

Porém, é importante comentar mesmo que resumidamente acerca das demais regiões 

dopaminérgicas do encéfalo, uma vez que estas também são importantes para o 

estabelecimento de alguns mecanismos biológicos/adaptativos. 

O grupo diencefálico A11, núcleos do hipotálamo posterior, envia projeções 

para áreas autonômicas da porção inferior do tronco encefálico e medula espinal cujas 

funções não estão bem esclarecidas. O grupo A13, zona incerta, se projeta para áreas 

remotas da amígdala e de modo difuso para diferentes áreas do hipotálamo, participando 

essencialmente no controle da liberação do hormônio liberador de gonadotrofina-GnRH. 

Tais núcleos correspondem à maioria dos neurônios dopaminérgicos existentes no 

hipotálamo (Moore e Lookingland, 2000; Ben-Jonathan e Hnasko, 2001; Prakash e 

Wurst, 2006). 

O núcleo arqueado (A12) se projeta tanto para a zona externa da eminência 

mediana (próximo aos capilares primários do plexo portal hipofisário), formando o trato 

túbero-infundibular, quanto para a neurohipófise e lobo intermediário formando o trato 

túbero-hipofisário.  Além disso, o núcleo peri/paraventricular (A14) também se projeta 

para o lobo intermediário da hipófise, originando o trato periventricular-hipofisário. 

Ambos os núcleos, com suas respectivas projeções, estão diretamente voltados para o 

controle da secreção de prolactina (Freeman et al., 2000). 

O grupo A15 ocupa as áreas ventral e lateral do hipotálamo (Ben-Jonathan e 

Hnasko, 2001), embora alguns autores refiram que tal grupo ocupa a área 

retroquiasmática (Tillet et al., 2000; Goodman et al., 2010) ou até mesmo o tubérculo 

olfatório (Kandel et al., 2000). Apesar das divergências quanto à disposição anatômica, 

estudos têm demonstrado que o A15 possui um circuito complexo, prova disso é a série 

de aferências que este núcleo possui com destaque para os núcleos septal lateral, da 

estria terminal, paraventricular do tálamo, entre outras (Tillet et al., 2000). No que se 

refere à sua fisiologia, acredita-se que o mesmo esteja envolvido em diversas atividades 

como no controle do metabolismo da pineal (Cipolla-Neto et al., 1999) e no 

comportamento reprodutivo (Goodman, 1996; Goodman et al., 2010). 

Por fim, o grupo das células periglomerulares do bulbo olfatório (A16), assim 

como o grupo das células interplexiformes (amácrinas) da retina (A17), consistem em 

grupos de interneurônios dopaminérgicos (Prakash e Wurst, 2006). Quanto à fisiologia 

desses núcleos, o A16 está envolvido no processamento primário e refinamento 

sensorial no epitélio olfativo (Baltanás et al., 2011). Já o A17 participa da regulação do 
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RNA mensageiro que controla a síntese de melanopsina (fotopigmento produzido pelas 

células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis), assim como adaptação à luz, 

sensibilidade ao contraste e acuidade visual (Besharse et al., 1988; Djamgoz et al., 

1997; Iuvone et al., 2005). 

 

1.3 OS NÚCLEOS DOPAMINÉRGICOS A8, A9 e A10 

 

De fato, no SNC adulto, é possível estimar que aproximadamente 75% de todos 

os neurônios dopaminérgicos são encontrados na porção ventral do mesencéfalo 

perfazendo, por exemplo, um uma faixa de 400.000 – 600.000 neurônios em humanos e 

20.000 – 30.000 em camundongos (Blum, 1998; German et al., 1983), distribuídos em 

três grupamentos distintos denominados, Zona Retrorubral (RRF, grupo A8), 

Substância Negra pars compacta (SNc, grupo A9) e Área Tegmental Ventral (VTA, 

grupo A10) (Dahlström e Fuxe, 1964; German e Manaye, 1993; François et al., 1999; 

Smith e Kieval, 2000; Björklund e Dunnett, 2007b) (Fig. 4).  

 

 

 

Figura 4. Corte coronal em nível de mesencéfalo caudal, com imunoistoquímica para TH, 

evidenciando a SNc, VTA e RRF do rato (Modificado de German e Manaye, 1993).  
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Alguns estudos indicam que, durante o desenvolvimento embrionário, esses 

neurônios dopaminérgicos são gerados a partir da placa do piso mesencefálico e dão 

origem aos três grupamentos supracitados (Ono et al., 2007; Hegarty et al., 2013), daí 

serem costumeiramente chamados de núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo, os quais 

constituem objeto do presente estudo. Todavia, estruturas não-mesencefálicas aparecem 

como potenciais candidatas a precursoras das células dopaminérgicas dos núcleos em 

questão. Estudos a partir da expressão de TH no sistema nervoso de embriões 

identificaram a presença de células dopaminérgicas nas regiões basais dos prosômeros 

(p1-3), istmo e do próprio mesencéfalo, o que leva a crer que os núcleos A8, A9 e A10 

seriam dien-mesencefálicos (Marín et al., 2005). Em função de ainda não haver algo 

concreto sobre tais definições, os núcleos serão abordados pelos seus próprios nomes e 

o termo “núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo” não será utilizado. 

  Em síntese, a SNc (A9), a VTA (A10) e a RRF (A8) representam os 

principais centros dopaminérgicos do SNC, seja pela proporções neuronais, já que 

constituem a maioria dos neurônios DA+, seja pela miríade de papéis que desempenham 

nos mais diversos circuitos neurais, sendo possível identificar participações em: 

atividade locomotora e modulação das vias direta e indireta dos núcleos da base para 

movimentos intencionais; motivação; cognição, aprendizagem por reforço e algumas 

desordens neuropsiquiátricas como a doença de Parkinson e esquizofrenia (Kelly et al., 

1975; Mink, 1996; Chudasama and Robbins, 2004; Nicola et al., 2005; Fields et al., 

2007; De Araújo et al., 2011; Cohen et al., 2012). Além disso, mudanças nos padrões de 

atividade dos neurônios dopaminérgicos dessas áreas causadas pelo abuso de drogas, 

tais como psicoestimulantes e opiáceos, contribuem sobremaneira para a dependência 

de drogas (Zahm, 2010; Wise and Koob, 2014).  

Esses núcleos estão no centro de três complexos circuitos denominados 

mesostriatal, mesocortical e mesolímbica. Convencionalmente, se afirma que o 

grupamento A9 projeta-se para o striatum (via nigroestriatal), ao passo que o 

grupamento A10 projeta-se para a área límbica e cortical (vias mesolímbica e 

mesocortical, respectivamente), formando vias bem definidas (Fallon e Moore, 1978). 

Contudo, sabe-se hoje que a SNc possui eferências não só para o striatum, mas para 

áreas límbicas e corticais, assim como a VTA não apresenta somente projeções 

límbicas/corticais, mas também projeções para o striatum (Loughlin e Fallon, 1984; 

Björkund e Dunnett, 2007b). Quanto ao grupamento A8, este forma uma extensão 

dorso-caudal do grupamento A9 e também emite projeções para as três áreas, por 
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exemplo como ocorre com o caso da amígdala especificamente em primatas que recebe 

projeções dos três núcleos dopaminérgicos (Bentivoglio e Morelli, 2005; Cho e Fudge, 

2010).  

A via mesostriatal está envolvida no controle dos movimentos e sua 

degeneração pode levar a doenças como a de Parkinson (Stocchi, 2009). A via 

mesocortical, que inerva diversas regiões do córtex frontal, incluindo córtex pré-frontal 

e córtex cingulado anterior, parece estar envolvida em aspectos da memória e 

aprendizagem (Chinta e Andersen, 2005; Walton et al., 2005; Pritchard et al., 2009). 

Muitos estudos têm demonstrado que alterações na via mesocortical estão diretamente 

relacionadas às manifestações clínicas expressas na esquizofrenia (Sesack e Carr, 2002; 

Fallon et al., 2003).    

Já a via mesolímbica projeta-se para o estriado ventral (núcleo accumbens), o 

tubérculo olfatório e outras partes do sistema límbico como amígdala, hipocampo, área 

septal e córtex pré-frontal medial. Esta via foi implicada no comportamento 

motivacional (Pierce e Kumaresan, 2006; Chen et al., 2009). Convém ressaltar que 

estudos hodológicos demonstram que há certa sobreposição entre as vias mesocortical e 

mesolímbica, o que permite alguns pesquisadores aglutiná-las em uma via única 

chamada de mesocorticolímbica (Wise, 2004). 

No intuito de compreender melhor os aspectos morfofuncionais desses núcleos 

e suas vias, estudos de caráter citoarquitetônico vem sendo conduzidos ao longo dos 

anos e em diversas espécies da classe dos mamíferos, seja de roedores ou mesmo 

primatas (Liang et al., 1996; McRitchie et al., 1998; Nemoto et al., 1999; Cavalcanti et 

al., 2014). De fato, o que antes pareciam três aglomerados neuronais, hoje são 

vislumbrados sob a forma de núcleos complexos, esboçando uma apresentação neuronal 

heterogênea e subnúcleos, seja sob o ponto de vista da citoarquitetura, seja pela 

expressão de marcadores biomoleculares (Manger,2005). 

Um importante aspecto que os estudos supracitados e outros tantos buscam é 

compreender o nível de complexidade organizacional do encéfalo das espécies sob um 

ponto de vista morfofuncional e, sobretudo, evolutivo. A persistência de determinadas 

estruturas ou a ausência dessas, quando associadas aos padrões comportamentais podem 

garantir importantes pistas para questionamentos ainda em aberto. 
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1.4 O MODELO EXPERIMENTAL 

 

O sagui (Callithrix jacchus) (Fig. 5) é um primata do novo mundo, oriundo do 

nordeste brasileiro, pertencente à família Callithricidae e subfamília Callitrichinae.  

Trata-se, pois, de um primata neotropical, de pequeno porte, medindo cerca de 30 cm de 

corpo e mais 17 cm de cauda, o que confere equilíbrio ao animal. O seu peso varia entre 

230 a 420g e esse tamanho relativamente pequeno e organização social em pequenos 

grupos familiares facilita a sua instalação em cativeiros. Aos quinze meses de vida o 

sagui adquire a maturidade sexual, sendo então, considerado um animal adulto. A partir 

dos dois anos de idade ele alcança a vida adulta que se estende até os 8 anos (Abbot et 

al., 2003).  

 

 

Figura 5. Sagüi (Callithrix jacchus). Fonte: www.flickr.com  

 

Enquanto primata do novo mundo, é importante ressaltar que a separação dos 

primatas do velho e novo mundo ocorreu “precocemente” por volta de 35 milhões de 

anos e esta separação precoce, juntamente com adaptações ao ambiente neotropical, 

produziu uma série de diferenças distintas na fisiologia e susceptibilidade à doença 

entre esses grupos de primatas. Como resultado deste desdobramento, alguns dos traços 

do sagüi são mais semelhantes aos seres humanos do que mesmo a outras espécies de 

primatas não-humanos (Okano et al., 2012). Tais aspectos incluem elementos tanto de 

ordem comportamental, quanto morfofuncional, como por exemplo fissuras laterais, 

lobos temporais e estruturas internas são muito semelhantes à de outros primatas, 

http://www.flickr.com/
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incluindo os humanos (Newman et al., 2009). Certamente, esses aspectos geraram 

influência sobre a utilização dos saguis em pesquisas científicas e, desta maneira, a 

espécie vem adquirindo maior importância para a investigação em neurociência e áreas 

afins, incluindo a farmacologia, etologia, genética, endocrinologia e biologia 

reprodutiva (Tardif et al., 2006; Mansfield, 2003).  

De fato, o sagui está sendo adotado como modelo para estudos de diversas 

desordens neurológicas, como Doença de Parkinson (Gnanalingham et al., 1993), 

Doença de Huntington (Kendall et al., 1998), Doença de Alzheimer (Mclean et al., 

2000), Acidente Vascular encefálico (Bihel et al., 2010), esclerose múltipla (Genain e 

Hauser, 1997) e trauma raquimedular (Iwanami et al., 2005). Além disso, vem sendo 

amplamente utilizado em pesquisas de neurociência básica, a destacar os estudos 

produzidos nos Laboratórios de Estudos Neuroquímicos (LENq) e de Neuroanatomia 

(LabNeuro) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), já tendo gerado 

alguns produtos como, por exemplo, os estudos de caracterização citoarquitetônica, 

neuroquímica e hodológica dos núcleos que integram o Sistema de Temporização 

Circadiana (Pinato et al.,2007;  Cavalcante et al., 2011), assim como estudos de 

projeções retinianas para centros não visuais, tais como os núcleos talâmicos 

mediodorsal e pregeniculado (Lima et al., 2012; Sousa et al., 2013). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Como visto, as relativas semelhanças dos mecanismos biológicos entre os 

saguis e os humanos fazem com que este animal seja escolhido como modelo 

experimental para estudos em detrimento de algumas espécies de roedores, 

rotineiramente utilizados (Okano et al., 2012). Nesse sentido, as pesquisas já realizadas 

evidenciam a necessidade de melhor se explorar vários outros componentes do sistema 

nervoso deste animal e a relevância do presente estudo justifica-se, também, pelos 

múltiplos papéis atribuídos às catecolaminas, em foco os núcleos dopaminérgicos A8, 

A9 e A10, em diversas modalidades comportamentais. Outrossim, sabe-se que aspectos 

elementares atinentes à morfologia desses núcleos ainda são conflitantes, 

principalmente após o desenvolvimento de pesquisas que apontaram subdivisões de A9 

e A10 a partir de caracterizações morfológicas dos neurônios e/ou expressão de 

marcadores neuronais diversos, como visto anteriormente.  

Diante disso, emerge a necessidade de se explorar ainda mais as bases 

neuroanatômicas e neurofisiológicas envolvidas em tais estruturas. Afinal, as 

compreensões de muitos dos aspectos comportamentais/neuropatológicos deste animal 

só serão consolidados após um categórico entendimento dos seus aspectos 

morfofuncionais. 
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3- OBJETIVOS 

3.1 Geral 

  Caracterizar morfologicamente os núcleos dopaminérgicos (grupamentos A8, 

A9 e A10) em saguis (Callithrix jacchus) adultos-jovens.  

 

3.2 Específicos 

 Identificar, mediante imunoistoquímica para TH, os núcleos dopaminérgicos 

do mesencéfalo do sagui (Callithrix jacchus); 

 Descrever a configuração desses núcleos, a partir da morfologia dos 

neurônios, conforme estudos realizados em diversos animais; 

 Delimitar a citoarquitetura desses núcleos, a partir do método de Nissl, e 

apresentar a disposição desses sob a forma de diagramas. 
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4. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicobiologia, cujos procedimentos foram realizados, em sua totalidade, no laboratório 

de estudos neuroquímicos (LENq), vinculado ao Departamento de Fisiologia (DFS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.1. Sujeitos  

 

Foram utilizados saguis adultos jovens com idades de 4-7 anos, em boas 

condições de saúde. Esses animais foram provenientes do Núcleo de Primatologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a devida autorização do IBAMA. 

Neste local, os animais foram mantidos em gaiolas de alvenaria e tela de arame, 

medindo 2,00 x 1,00 x 2,00m, estando expostos a condições de temperatura, umidade 

e iluminações naturais, com alimentação e água continuamente a disposição. Todos os 

cuidados foram tomados durante o manuseio dos animais, buscando sempre seu bem-

estar, assim como minimizar ao máximo qualquer possível estresse e/ou sofrimento. 

Os procedimentos experimentais seguiram estritamente as normas estabelecidas pelo 

National Research Council of the National Academy, publicadas no livro “Guidelines 

for the Care and Use of Mamals in Neuroscience and Behavioral Research”. Uma 

versão em pdf está disponível gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de 

Neurociências e Comportamento (SBNeC) – http:// www.sbnec.org.br/links. Além 

disso, o desenvolvimento do estudo respeitou as injunções éticas contidas nas 

resoluções nacionais (Lei Arouca e Conselho Federal de Medicina Veterinária) e os 

pesquisadores envolvidos asseguram que todos os dados processados serão utilizados 

estritamente para fins científicos e submeteram o projeto à Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), sendo este aprovado mediante protocolo 014/2014 (em anexo).  

Foi utilizado um grupo de seis animais, considerando-se este como o 

número mínimo possível para a obtenção de resultados adequados à pesquisa. Vale 

destacar que esses mesmos animais também serão utilizados em outros projetos de 

pesquisa, desenvolvidos no mesmo laboratório, com metodologias convergentes, de 

forma a não haver interferência nos resultados de nenhuma pesquisa envolvendo os 

mesmos sujeitos experimentais. 

 

http://www.sbnec.org.br/links
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4.2 Procedimentos experimentais 

 

No Núcleo de Primatologia, no dia anterior ao dia experimental, os animais 

foram isolados em gaiolas individuais que medem 0,90 m x 0,60 x 0,75 m. No dia 

seguinte, pela manhã, antes que a alimentação fosse oferecida, os animais foram 

transportados para o LENq do Centro de Biociências da UFRN, onde foram realizados 

todos os procedimentos experimentais.  

Os animais foram anestesiados por meio de um procedimento em duas etapas. 

Na primeira, os animais receberam uma medicação pré-anestésica composta por 

sulfato de atropina na dosagem de 0,04 mg/Kg, via subcutânea, e 2 mg/Kg de 

Tramadol, via intramuscular. Na segunda etapa, os animais receberam Quetamina e 

Xilazina, via intraperitoneal, administradas em uma mistura na mesma seringa, na 

dosagem de 100 mg/Kg e 5 mg/Kg, respectivamente. Uma vez atingido o plano 

anestésico, a sua manutenção foi feita por meio de ventilação mecânica não-invasiva 

com máscara de oxigênio e isoflurano.  

Uma vez estabelecido o plano anestésico prosseguiu-se com a perfusão 

transcardíaca. Nesta etapa o animal foi posicionado em decúbito dorsal sobre uma tela 

de arame instalada dentro de uma capela de exaustão com ponto de água. A cavidade 

torácica foi acessada, com auxílio de material cirúrgico adequado à remoção da 

musculatura e gradil costal, expondo a cavidade abdominal e rebatendo o músculo 

diafragma para garantir acesso ao coração. Uma agulha (1,6 x 17mm) conectada a uma 

bomba peristáltica (Cole-Parmer) foi inserida no músculo cardíaco de maneira a 

posicioná-la no ventrículo esquerdo com orientação à artéria aorta, então o átrio direito 

foi seccionado. Com auxílio da bomba foram impulsionados, pelo leito vascular do 

animal, 500ml de solução salina (0,9%, em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4) acrescida de 

heparina (2ml/1000ml), e em seguida 700ml de paraformaldeído (4%, em tampão 

fosfato 0,1M, pH 7,4). Duas horas após o fim da perfusão a calota craniana foi 

fraturada para a remoção do encéfalo. Uma vez retirados da cavidade craniana os 

encéfalos (Fig. 6) foram submetidos a pós-fixação, por 04 horas, no mesmo fixador 

utilizado na perfusão, acrescido de sacarose a 30%. Depois da pós-fixação os 

encéfalos foram armazenados em solução de sacarose (30%, em tampão fosfato 0,1M, 

pH 7,4) até serem submetidos à microtomia. 
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Figura 6. Encéfalo do sagui. Vista superior (A), lateral (B) e inferior (C). 

 

A microtomia foi feita por congelamento em micrótomo de deslizamento 

manual. As secções foram obtidas em plano frontal, com a espessura de 30µm. Estas 

secções foram distribuídas de modo seriado em um recipiente dividido em seis 

compartimentos, cada um contendo tampão fosfato (0,1M, pH 7,4). Com base nisso, 

cada um dos compartimentos continha uma das secções de uma série de seis cortes, de 

maneira que a distância entre as secções de cada compartimento foi de 180µm. O 

primeiro dos seis compartimentos foi montado em lâminas de vidro gelatinizadas e 

submetidas à coloração pelo método de Nissl para permitir uma melhor demarcação das 

diversas estruturas, além dos núcleos de interesse. Os cortes dos demais compartimentos 

foram transferidos para solução anticongelante e conservados a -20 ºC para utilização 

em procedimentos de imunoistoquímica. 

A coloração pelo método de Nissl é constituída por uma série de etapas que se 

iniciam com a desidratação do tecido passando-o em concentrações crescentes de 

alcoóis etílicos (70% - 1 vez, por 1 h, 95% - 2 vezes, 3 minutos cada, 100% - 2 vezes, 3 

minutos cada). Posteriormente são deslipidificados em dois recipientes com xilol, por 3 

e 30 minutos, nessa ordem. Na seqüência, o tecido é reidratado em concentrações 

decrescentes de álcoois (mesmo processo anterior, mas no sentido inverso), submergido 

em água destilada por 2 minutos, colocado 30 a 40 segundos na solução de tionina a 

0,25%. Por fim os cortes foram rapidamente submergidos e emergidos 10 vezes em 

água destilada e novamente desidratados e deslipidificados como descrito 

anteriormente, sendo acrescentada apenas uma etapa (antes da desidratação em álcool 

100%) de imersão do tecido numa solução contendo álcool a 95% e ácido acético a 1%, 

por 3 segundos. Os cortes foram deslipidificados em xilol em dois recipientes (2 e 4 

minutos, respectivamente) e finalmente cobertos com lamínula utilizando como meio 

de montagem o DPX ou Entellan. 

A B C 
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Precedendo a técnica de imunoistoquímica, as secções foram lavadas em 

tampão fosfato (0,1M, pH 7,4), por 25 minutos, sendo o tampão trocado a cada 5 

minutos. Essas lavagens foram feitas em cubas de vidro, posicionadas sobre um 

agitador orbital. Para a eliminação de artefatos e recuperação da antigenicidade os 

cortes foram incubados, por 20 minutos, em solução contendo peróxido de hidrogênio a 

0,03% em tampão fosfato (0,1M, pH 7,4). Após essa etapa, mais 05 lavagens em 

tampão fosfato foram realizadas cada uma com a duração de 5 minutos. O passo 

seguinte foi a incubação dos cortes em uma solução contendo albumina sérica bovina 

(BSA) (5%) e Triton X-100 a 0,4% durante um período de 60 minutos, a fim de 

intensificar o bloqueio de marcações inespecíficas. 

O próximo passo consistiu na incubação dos cortes em anticorpo primário, ou 

seja, uma solução formada pelo anticorpo primário (mouse anti-TH, Sigma, numa 

concentração de 1:10.000 µl), acrescido de BSA a 2% em Triton X-100 a 0,4% 

permanecendo em incubação overnight em rotor com rotação lenta.  

Ao fim deste período, os cortes passaram por seis lavagens em tampão fosfato 

0,1 M pH 7,4, em agitador orbital e em seguida colocados em contato com o anticorpo 

secundário) (Goat anti-mouse, Jackson, numa concentração de 1:1000 µl) e no mesmo 

veículo anterior, por 120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação lenta, em rotor.  

Em seguida, os cortes passaram por seis lavagens em tampão fosfato 0,1 M em 

agitador orbital e depois colocados na solução do complexo avidina-biotina-HRP 

(Protocolo ABC, Kit elite da Vector), numa diluição de 1:100 µl em Triton X-100 a 

0,4%, contendo NaCl , por 120 minutos à temperatura ambiente, sob agitação lenta, em 

rotor. Terminada esta fase, as secções foram novamente submetidas a seis lavagens de 

cinco minutos em tampão fosfato 0,1 M em agitador orbital . 

Para visualização da reação, as secções foram postas em meio contendo H2O2 

como substrato e 3,3’,4,4’tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DAB), utilizada como 

cromógeno. A H2O2 foi oferecida indiretamente, colocando-se na solução glicose 

oxidase e D-glicose, provocando uma reação em que a primeira agindo sobre a 

segunda libera H2O2 (Itoh et al., 1979). Esta reação durou em torno de 15 minutos e 

após esta, os cortes foram submetidos a mais seis lavagens de cinco minutos em tampão 

fosfato 0,1 M em agitador orbital. 

Os cortes foram então montados em lâminas gelatinizadas, que após secas 

foram imersas em solução de tetróxido de ósmio a 0,05% com o intuito de intensificar a 

reação. Após as etapas de desidratação, em baterias de álcool de graduação crescente até 
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o álcool absoluto, e diafanização em xilol, as lamínulas foram montadas sobre os cortes 

com o uso de DPX ou Entellan.  

Como controle, algumas secções foram submetidas ao protocolo específico de 

imunoistoquímica com a omissão do anticorpo primário. 

As secções do mesencéfalo, coradas pelo método de Nissl e/ou submetidas à 

imunoistoquímica foram examinadas ao microscópio óptico (Nikon eclipse Ni) em 

campo claro. Imagens digitais foram obtidas de secções representativas usando uma 

videocâmara digital (Motic 5.0). As imagens foram analisadas, corrigidas 

minimamente para brilho e contraste, montadas usando o programa Adobe Photoshop 

CS5
®
 e os desenhos esquemáticos foram montados no software Adobe Illustrator 

CS5
®
. Enfim, os resultados foram documentados em fotomicrografias e esquemas 

construídos a partir das mesmas. 
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5. RESULTADOS  

 

Nesse estudo, a imunoistoquímica contra TH foi utilizada para delimitar os 

grupos dopaminérgicos A8, A9 e A10 em saguis (Callithrix jacchus) adultos-jovens. 

Neurônios TH+ foram mostrados em fotomicrografias de cortes coronais de um 

animal representativo do grupo estudado. A localização dos neurônios TH+ foi 

determinada de acordo com secções aparentemente correspondentes ao atlas do 

encéfalo do rato (Paxinos e Watson, 2007) e ao atlas estereotáxico do sagui (Stephan 

et al., 1980; Yuasa et al., 2010) . As nomenclaturas adotadas seguiram o atlas já 

citado, assim como um trabalho realizado com camundongos (Fu et al., 2012) e uma 

espécie de primata (Mc Ritchie et al., 1998). 

De fato, a imunoistoquímica contra TH, aliada ao método de Nissl 

possibilitaram a delimitação das subunidades dos núcleos estudados, as suas 

respectivas citoarquiteturas e possíveis subdivisões do território dopaminérgico 

investigado. Na perspectiva de facilitar o entendimento, diagramas foram montados a 

partir de secções coronais representativas (Fig. 7). 

Considerando o sentido rostro-caudal, os primeiros neurônios TH-IR a 

aparecerem fazem parte de A9/SNc e estão no nível da transição die-mesencefálica, 

coincidindo com estruturas do hipotálamo posterior, estendendo-se até as porções mais 

médias do mesencéfalo, com neurônios TH-IR pertencendo à A8/RRF e a uma das 

subdivisões da VTA, que será vista a posteriori. Algumas fotomicrografias foram 

montadas, nas quais é possível perceber algumas subdivisões dos núcleos estudados, 

com base na densidade da distribuição, morfologia de seus neurônios e padrão de 

organização dendrítica. Tais características possibilitaram uma melhor delimitação dos 

componentes de A9 e A10, já que A8 parece ser constituído de um grupo neuronal 

difuso, existente na porção mais caudal do mesencéfalo, sem padrão de organização 

dendrítica.  

  

5.1 Área Tegmentar Ventral (A10/VTA) 

Com relação a A10, este pode ser dividido em sete subáreas, agrupadas 

conforme local onde são encontradas: Núcleo Interfascicular (IF), Linear Rostral da 

Rafe (RLi) e Linear Caudal da Rafe (Cli), situados na linha média; Paranigral (PN) e o 

Para interfascicular (PIF), situados na zona intermediária; porção rostral da área 
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tegmentar ventral (VTAR) e o núcleo Parabraquial Pigmentado (PBP), situados na 

porção dorsolateral do tegmento mesencefálico. 

Os primeiros neurônios TH-IR referentes à A10 começaram a surgir na região 

mais medial do tegmento mesencefálico (Fig. 8). Neste ponto, já foi possível constatar a 

existência de duas subunidades (VTAR e PBP). A VTAR, disposta dorsolateralmente 

aos núcleos mamilares (MN), medialmente à substância negra (conjunto medial) 

(SNCM) e a substância negra pars reticulada (SNr). Analisando níveis mais caudais, foi 

possível identificar mais relações entre a VTAR e outras estruturas mesencefálicas, 

como por exemplo dorsolateralmente ao núcleo interpeduncular (IP), ventrolateralmente 

ao Núcleo de Edinger-Westphal (EW) e a decussação dos pedúnculos cerebelares 

superiores (xscp) e a sua disposição ventral às porções mais mediais da Zona Incerta 

(ZI) (Fig. 8A-B). De um modo geral, os neurônios da VTAR encontram-se dispersos 

numa área equivalente à passagem das fibras que integram o nervo oculomotor e são 

multipolares de aspecto fusiforme e, em menor quantidade, triangulares. Além disso, 

não apresentam um padrão de organização dendrítica. 

Com relação à PBP, foi possível constatar que ele encontra-se lateralmente à 

área correspondente à VTAR, dorsalmente à SNCM e ventralmente às porções mais 

mediais da ZI. Trata-se de um grupamento mais populoso, quando comparado à VTAR, 

composto substancialmente por neurônios multipolares de formato ovoides, com uma 

relativa incidência de neurônios bipolares piriformes, e apresentam uma disposição 

dendrítica no sentido dorso-ventral (Fig. 8A e C). 

Em níveis subsequentes, foi possível identificar as duas subunidades que 

integram a zona intermediária do grupamento A10 (PN e PIF). O PN encontra-se 

ventromedialmente à SNCM e VTAR, lateralmente ao IP e dorsalmente às porções mais 

mediais do pedúnculo cerebral (cp). É um delimitado grupamento de neurônios, 

formado por células multipolares com formato ovóide e uma disposição dendrítica 

medial-lateral (Fig. 9A-C). Nesse mesmo nível, aparece uma população menos densa de 

neurônios TH-IR, o PIF. Localizado numa porção dorsal ao PN, medial ao VTAR e 

dorsolateral ao IP, é constituído por neurônios aparentemente bipolares, com formato 

ovóide, cuja organização dendrítica se dá no sentido dorsomedial-ventrolateral (Fig. 

10A-C). 

Tomando como referência a linha média, ainda nesse nível, encontram-se as 

subunidades IF e RLi. O núcleo IF encontra-se medialmente ao complexo VTAR/PBP e 

dorsalmente ao PIF e IP. Este grupo é formado por neurônios multipolares com formato 
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piriforme e, raramente, fusiforme, não apresentando um padrão definido de organização 

dendrítica (Fig. 11A-B). O RLi está localizado dorsalmente ao IF, ventralmente à 

substância cinzenta periaquedutal (PAG) e consiste numa moderada população de 

neurônios bipolares/multipolares de formatos piriforme e triangular, com discreta 

organização dendrítica dorsoventral (Fig.11A  e C). 

Por último, os cortes mais caudais relativos à A10 evidenciaram a presença do 

Cli, ventralmente ao aqueduto do mesencéfalo (Aq) e dorsalmente ao IF e as porções 

mais caudais do VTAR. Formado por um aglomerado mais denso de neurônios, o CLi é 

constituído predominantemente por neurônios bipolares fusiformes e, em menor 

frequência, ovoides, com um padrão de organização dendrítica dorsoventral (Fig. 12A-

B).  De fato, é possível constatar que são níveis posteriores ao RLi, mas sob o ponto de 

vista morfológico, foi possível definir algumas diferenças entre essas subunidades.  

 

5.2 Substância Negra pars Compacta (A9/SNc) 

Com base na densidade de distribuição dos seus neurônios, ao longo da maior 

extensão do A9 foi possível identificar subunidades neste núcleo. Assim, A9 foi 

dividido nas seguintes regiões: Substância Negra Compacta, camada dorsal (SNCD); 

Substância Negra Compacta, camada ventral (SNCV); Substância Negra Compacta, 

conjunto lateral (SNCL), Substância Negra Compacta, conjunto medial (SNCM).  

Como mencionado, de um modo geral, os primeiros neurônios TH-IR a 

aparecerem fazem parte de A9/SNc e estão no nível da transição die-mesencefálica, 

coincidindo com estruturas do hipotálamo posterior. Esses primeiros neurônios 

dopaminérgicos nigrais surgem na porção ventrolateral do tegmento mesencefálico são 

pertencentes à SNCM e SNCD, localizando-se lateralmente aos núcleos mamilares 

(Mn) e supramamilar (SuM), medialmente ao núcleo subtalâmico (STh), ventralmente à 

zona incerta (ZI) e dorsalmente ao pedúnculo cerebral e à substância negra reticulada 

(SNr) (Fig. 13A). Os neurônios pertencentes à SNCM são predominantemente 

multipolares ovoides e com apresentação dendrítica aleatória (Fig. 13A-B). Com relação 

à SNCD, constatou-se que os neurônios mais rostrais são predominantemente bipolares 

e fusiformes, cuja organização dendrítica se dá em um padrão horizontal (Fig. 13A e C). 

Já em níveis posteriores, a SNCD parece abranger uma expressiva parcela de neurônios 

bipolares piriformes e ovoides, com organização dendrítica aleatória (Fig. 14A-B), 

enquanto a SNCM permanece com o mesmo padrão supracitado (Fig. 14A e C). 
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Lateralmente à SNCD, foi possível visualizar neurônios referentes à SNCL. 

Este grupamento de baixa densidade neuronal foi identificado nas porções mais laterais 

do tegmento mesencefálico, estando também dorsalmente à SNr (Fig. 15A). Os 

neurônios pertencentes a esta subunidade nigral são multipolares e, em menor 

expressão, bipolares. Além disso, apresentam formato ovóide e, frequentemente, 

fusiforme. Com relação à organização dendrítica, não há um padrão específico (Figs. 

15A-B). Seus limites caudais se justapõem lateralmente à RRF, como poderá ser visto 

mais adiante. 

Por fim, foram identificados neurônios TH-IR bilateralmente em uma região 

ventral às porções intermediárias da SNCD e dorsal ao cp, inseridos na SNr. Estes 

grupamentos recebem o nome de SNCV. Trata-se de um subgrupo de baixa densidade 

neuronal, formado por neurônios fusiformes e multipolares com orientação dendrítica 

dorsoventral (Fig.15A e C). 

 

5.3 Zona Retrorubral (A8/RRF) 

Os neurônios TH-IR retrorubrais, como o próprio nome demonstra, surgem em 

níveis posteriores ao núcleo rubro (RN) e lateralmente ao Cli. Neste nível, é possível 

ainda se perceber a coexistência, principalmente da SNCL. 

Tal núcleo, comparado com demais estudados, é formado por um grupo 

reduzido e disperso de neurônios multipolares ovóides e, raramente, fusiformes, sem 

padrão de organização dendrítrica. Deste modo, não se identificou formação de 

subdivisões (Fig. 16A-B). 

 

Enfim, para uma melhor compreensão da disposição dos grupamentos A8, A9 

e A10, montagens foram confeccionadas e que expressam uma visualização panorâmica 

do tegmento mesencefálico (Figs. 17 e 18). 
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Figura 7. Desenhos de cortes coronais, nos níveis rostral, médio e caudal, através do tronco 

encefálico do saguis (Callithrix jacchus) evidenciando a localização dos neurônios TH-IR (áreas 

destacadas em cinza). Ver lista de abreviações. 
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Figura 8.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, ao 

nível da transição dien-mesencefálica, submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) 

Ampliação da caixa homônima em A, em área correspondente a VTAR. (C) Ampliação da 

caixa homônima em A, em área correspondente a PBP. Ver lista de abreviações. Barra: 

500 µm em A, 200 µm em B e C. 
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Figura 9.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) Ampliação da caixa homônima em A, 

em área correspondente ao PN; (C) Ampliação da caixa homônima em B, em área 

correspondente a um maior aumento do PN (20x). Ver lista de Abreviações. Barra: 250 

µm em A, 200 µm em B e 100 µm C. 
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Figura 10.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) Ampliação da caixa homônima em A, 

em área correspondente ao PIF. (C) Ampliação da caixa homônima em B, em área 

correspondente a um maior aumento do PIF (20x). Ver lista de abreviações. Barra: 250 

µm em A, 200 µm em B e 100 µm C. 
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Figura 11.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) Ampliação da caixa homônima em A, 

em área correspondente ao IF. (C) Ampliação da caixa homônima em A, em área 

correspondente ao Rli. Ver lista de abreviações. Barra:  250 µm em A, 100 µm em B e C.  
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Figura 12.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) Ampliação da caixa homônima em A, 

em área correspondente ao CLi. Ver lista de abreviações. Barra:  250 µm em A, 100 µm  

em B. 
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Figura 13.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, ao 

nível da transição dien-mesencefálica, submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH; (B) 

Ampliação da caixa homônima em A, em área correspondente a SNCM; (C) Ampliação 

da caixa homônima em A, em área correspondente a SNCD. Ver lista de abreviações. 

Barra: 500 µm em A, 200 µm em B e C. 
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Figura 14.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, ao 

nível da transição dien-mesencefálica, submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH; (B) 

Ampliação da caixa homônima em A, em área correspondente a SNCL; (C) Ampliação da 

caixa homônima em A, em área correspondente a SNCM. Ver lista de abreviações. Barra: 

250 µm em A, 200 µm em B e C. 
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Figura 15.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, ao 

nível da transição dien-mesencefálica, submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) 

Ampliação da caixa homônima em A, em área correspondente a SNCL; (C) Ampliação da 

caixa homônima em A, em área correspondente a SNCV. Ver lista de abreviações. Barra:  

500 µm em A, 100 µm em B e C. 
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Figura 16.  Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do sagui, 

submetidas a (A) Imunoistoquímica para TH. (B) Ampliação da caixa homônima em A, 

em área correspondente a RRF. Ver lista de abreviações. Barra:  500 µm em A, 100 µm 

em B. 
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Figura 17.  Fotomicrografias em campo claro de secção coronal do encéfalo do sagui, ao nível 

do mesencéfalo, submetidas à Imunoistoquímica para TH, evidenciando uma visualização 

panorâmica das subunidades dos grupamentos A9 e A10. Ver lista de abreviações. Barra: 500 

µm. 
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Figura 18.  Fotomicrografias em campo claro de secção coronal do encéfalo do sagui, ao 

nível do mesencéfalo, submetidas à Imunoistoquímica para TH, evidenciando uma 

visualização panorâmica das subunidades dos grupamentos A8 e A9. Ver lista de 

abreviações. Barra: 500 µm. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1 Considerações Gerais 

Os sistemas dopaminérgicos correspondem, atualmente, ao assunto mais 

pesquisado dentre os sistemas de neurotransmissores. Para se ter uma ideia, dos quase 

140.000 artigos disponíveis no Pubmed que tratam da temática, cerca 25.000 foram 

publicados nos últimos cinco anos. Desde a descrição de alguns núcleos por volta das 

décadas de 1960-1970, são crescentes as descobertas do envolvimento da dopamina 

(DA) com funções determinantes, incluindo motricidade, comportamento motivado, 

recompensa, aprendizagem associativa e humor. Como consequência desses papéis 

fisiológicos, a DA também está implicada na etiologia, sintomas e tratamento de 

doenças neurológicas e psiquiátricas, tais como a doença de Parkinson, esquizofrenia, 

distúrbios do humor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e 

abuso de drogas (Barrot, 2014). 

Tomando por base um encéfalo na sua fase adulta, estima-se que 

aproximadamente 75% de todos os neurônios que expressam DA localizam-se nas 

porções ventrais do mesencéfalo (German et al., 1983; Pakkenberg et al., 1991). Estes 

correspondem aos núcleos RRF/A8, SNc/A9 e VTA/A10 que foram abordados ao 

longo dessa pesquisa e que estão envolvidos diretamente nos mecanismos 

supracitados. Em números, esses três núcleos dopaminérgicos totalizam entre 20.000-

30.000 em camundongos, 40.000-45.000 em ratos, sendo um pouco mais da metade 

desses neurônios integrantes do grupo A9. Estes números aumentam 

exponencialmente para 160.000-320.000 em macacos e 400.000-600.000 em 

humanos, com 75% dos neurônios localizados em A9 (Bjorklund e Dunnett, 2007b). 

Apesar de estarem localizados na porção ventral do mesencéfalo, a 

ontogênese desses núcleos é bastante discutida. Não raro, eles são denominados 

genuinamente mesencefálicos, uma vez que durante o desenvolvimento embrionário, 

esses neurônios são gerados a partir da placa do piso mesencefálico e dão origem aos 

três grupamentos supracitados (Ono et al., 2007; Hegarty et al., 2013). Todavia, 

estruturas não-mesencefálicas aparecem como potenciais candidatas a precursoras das 

células dopaminérgicas dos núcleos em questão. Estudos a partir da expressão de TH 

no sistema nervoso de embriões identificaram a presença de células dopaminérgicas 

nas regiões basais dos prosômeros (p1-3), istmo e do próprio mesencéfalo, o que leva 

a crer que os núcleos A8, A9 e A10 seriam dien-mesencefálicos (Marín et al., 2005). 
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Apesar de divergentes, são duas condições que devem ser levadas em consideração. 

Isso motivou para que ao longo deste estudo os núcleos A8, A9 e A10 fossem tratados 

apenas pela sua própria nomenclatura e não como pertencentes ao mesencéfalo, como 

classicamente é denominado. 

 

6.2 Considerações Técnicas 

 No que tange ao modelo experimental adotado, o sagui (Callithrix jacchus) é 

bem utilizado em estudos sobre doenças infecciosas, reprodução e envelhecimento 

(Mansfield, 2003; Tardif et al., 2011; Carrion and Patterson, 2012). A grande 

similaridade morfofuncional existente entre saguis e humanos, em comparação aos 

roedores, faz deste animal uma razoável opção para o desenvolvimento de estudos no 

campo das neurociências (Okano et al., 2012). 

Modelo experimental de Doença de Parkinson (DP) a partir da injeção 

estereotáxica de 6-hidroxidopamina (Annett et al., 1992), estudos de estimulação 

elétrica epidural da medula espinal como mecanismo para atenuação de déficits 

motores da DP (Santana et al., 2014) e a compreensão dos circuitos envolvidos na 

esquizofrenia a partir da depleção da via do córtex orbitofrontal (Clarke et al., 2014) 

são alguns dos exemplos de pesquisas na neurociência que, além de utilizarem o 

sagui, tratam em algum momento de, pelo menos, um dos núcleos dopaminérgicos 

A8, A9 e A10. Independente da abordagem dos estudos, há uma necessidade em 

comum: entender morfofisiologia dos núcleos.    

Não é de hoje o interesse de entender a organização de centros subcorticais 

do sagui (Callithrix jacchus), com destaque para os núcleos dopaminérgicos A8, A9 e 

A10. Schofield e Dixson (1982) desenvolveram um estudo, mediante a técnica de 

histofluorescência, a fim de mapearem os neurônios catecolaminérgicos deste animal. 

Enquanto uma das primeiras pesquisas a tratar de processamento de imagens desses 

neurônios, é possível dizer que os resultados advindos foram capazes de identificar a 

existência dos neurônios, mas não suas características. De fato, outros estudos 

desenvolveram a caracterização dos centros dopaminérgicos A8, A9 e A10 do sagui 

tomando por base a imunoistoquímica contra TH e, em contraste, com a expressão de 

AADC (Karasawa et al., 2007). Todavia, como o intuito não era de se trabalhar com 

maior aprofundamento as características morfológicas desses núcleos, tal perspectiva 

se tornou oportuna com o melhoramento das técnicas de imunoistoquímica e 

fotomicrografias.   
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Como mencionado no capítulo introdutório, a TH é uma enzima comum à 

síntese de todas as catecolaminas, podendo a sua expressão imunoistoquímica 

evidenciar tanto neurônios dopaminérgicos, como noradrenérgicos ou adrenérgicos. 

Entretanto, evidências provenientes de estudos com ferramentas fisiológicas, 

farmacológicas, hodológicas, clínicas e de biologia molecular, permitem assegurar que 

os grupamentos neuronais imunorreativos a TH no mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo 

e retina são constituídos por neurônios produtores de dopamina e, portanto, a 

imunorreatividade a TH pode ser considerada um marcador molecular confiável para 

identificação dos grupamentos dopaminérgicos A8, A9 e A10 (Grimm et al., 2004; 

Prakash e Hurst, 2006; Margolis et al., 2010). 

A partir de imunoistoquímica contra TH já foi feita uma reconstrução 3D dos 

núcleos A8, A9 e A10 do rato (German e Manaye, 1993), análises dos grupos 

dopaminérgicos de primatas, roedores, quirópteros, proboscídeos (McRitchie et al., 

1993; Maseko et al., 2007 e 2013; Fu et al., 2012; Cavalcanti et al., 2014), entre outros 

trabalhos. Com isso, a expressão de TH se demonstrou satisfatória e foi a base para o 

desenvolvimento desta pesquisa.   

 

6.3 Considerações Morfológicas 

 

6.3.1 – Caracterização das subunidades 

Por muito tempo os núcleos A8, A9 e A10 foram entendidos como grandes 

centros neuronais que, apesar das múltiplas funções e diferenças relativas às suas 

projeções, eram constituídos por grupos homogêneos de neurônios. A separação do 

sistema de projeção nas três vias funcionalmente distintas, isto é, as vias mesoestriatal, 

mesolímbica e mesocortical, como foram definidas há algumas décadas, permanece 

válida ainda hoje (Bjorklund e Dunnett, 2007b). Mas, nos últimos anos uma série de 

evidências tem apontado para um novo entendimento que denota a existência de 

subdivisões desses núcleos e, sobretudo, funcionalidades diferentes para cada uma das 

subunidades.  

De fato, as primeiras proposições partiram de estudos de caráter 

citoarquitetônico, baseados na heterogeneidade da morfologia celular e nos padrões de 

organização dos neuritos (Sanchez-Catalan et al., 2014), estudos estes muito realizados 

até os dias atuais. Experimentos com eletrofisiologia identificaram padrões 

diferenciados de atividades entre grupos neuronais em A9 e A10 (Roeper, 2013). 
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Chowdhury e colaboradores (2013), mediante neuroimagem por ressonância magnética 

e tractografia, propuseram a subdivisão de A9 e A10 nos componentes dorsomedial e 

ventrolateral, com base no perfil de projeções ao striatum. Esses são apenas alguns 

exemplos dos mais diversos trabalhos que aplicam múltiplas técnicas a fim de entender 

melhor essas estruturas.  

Foi com base nos estudos de ordem citoarquitetônica que este trabalho foi 

construído. No rato (German and Manaye, 1993; McRitchie et al., 1996; Paxinos and 

Watson, 2007), camundongo (Fu et al., 2012), mocó (Cavalcanti et al., 2014), humano 

(McRitchie et al., 1996) e numa espécie de primata chamada babuíno (Papio ursinus, 

McRitchie et al., 1998) os neurônios de A10 integram um complexo heterogêneo de 

subunidades nucleares,  sendo possível dispô-las em sete componentes. Na linha média, 

o núcleo interfascicular (IF), localizado dorsalmente às porções mais rostrais do IP e os 

núcleos linear caudal e linear rostral da rafe (RLi e Cli). Constituindo o grupo medial, 

encontram-se o núcleo paranigral (PN) e o parainterfascicular (PIF). Na porção mais 

lateral, tem-se o componente rostral da Área Tegmentar Ventral (VTAR) e o núcleo 

parabraquial pigmentado (PBP).  

No que tange ao complexo A9, as subdivisões descritas foram as seguintes: 

Substância Negra, camada dorsal (SNCD), Substância Negra, camada ventral (SNCV), 

Substância Negra, componente lateral (SNCL) e Substância Negra, componente medial 

(SNCM). Já o componente A8, integrando as porções mais caudais do tegmento 

mesencefálico e correspondente à zona Retrorubral (RRF), não possui subdivisões. 

Os núcleos dopaminérgicos foram estudados em diversas espécies, cujos 

resultados divergem até certo ponto daquilo que foi identificado nas pesquisas 

supracitadas e, sobretudo, desta que foi realizada. Destaca-se um grupo que estudou 

animais africanos, sobretudo roedores, como gerbil (Tatera brantsii, Moon et al., 2007), 

rato-pigmeu africano (Mus minutoides, Kruger et al., 2012), rato-toupeira (Cryptomys 

hottentotus, Da Silva et al., 2006; Bhagwandin et al., 2008), rato-toupeira-do-cabo 

(Bathyergus suillus, Bhagwandin et al., 2008), rato-cão (Thryonomys swinderianus, 

Dwarika et al., 2008) e porco-espinho africano (Hystrix africaeaustralis, Limacher et 

al., 2008). Outras espécies africanas de não-roedores também foram estudadas como o 

damão-do-cabo (Procavia capensis, Gravett et al., 2009), mussaranho-elefante 

(Elephantulus myurus, Pieters et al., 2010), girafa (Giraffa camelopardalis, Bux et al., 

2010), dentre outros.  
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Nesses estudos citados, o complexo VTA/A10 foi dividido em: A10, 

propriamente dito, que corresponderia à junção dos núcleos VTAR, PBP, PN e PIF; 

A10c (Central), correspondente ao núcleo IF; A10d (Dorsal), correspondente aos 

núcleos Cli/RLi; Por último, eles apontaram a existência de A10dc (Dorsal-Caudal), 

correspondente à uma propagação de neurônios dopaminérgicos na porção ventral da 

PAG (Smeets e Gonzáles, 2000). Esses neurônios foram identificados no estudo do 

sagui, entretanto não foram considerados como integrantes do complexo VTA/A10, 

assim como os estudos adotados como referência para esse trabalho. 

Ainda sobre as espécies citadas, o complexo SNc/A9 foi subdividido da 

seguinte maneira: A9pc (parte compacta), correspondente à  SNCD; A9l (lateral), 

correspondente à SNCL; A9m (medial), correspondente à SNCM e A9v (ventral), 

correspondente à SNCV. Quanto ao A8/RRF, este não foi subdividido em nenhuma 

espécie pesquisada. 

 

6.3.2 – Caracterização dos neurônios 

No que tange à morfologia dos neurônios, ao comparar as diferentes subáreas 

com outras de animais estudados, era possível constatar algumas diferenças relativas ao 

tipo de neurônio presente e o padrão de organização dendrítica.  

 

6.3.2.1 – Neurônios da VTA/A10 

Alguns estudos apontaram que a subunidade chamada VTA (equivalente no 

sagui à junção de VTAR, PBP, PN e PIF) é constituída por neurônios ovóides, bipolares 

e com orientação dorsoventral, como no Rato-Cão (Thryonomys swinderianus, Dwarika 

et al., 2008) e Gerbil (Tatera brantsii, Moon et al., 2007). Contudo, algumas diferenças 

foram identificadas no sagui, onde para cada uma dessas áreas se tinha um determinado 

tipo de neurônio, assim como um padrão de organização dendrítica, o que denotava a 

formação de quatro subunidades, o que os demais trabalhos entendiam apenas por uma. 

Os neurônios do núcleo IF foram classificados em multipolares, com formato 

pirforme e sem um padrão específico de organização dendrítica. Já no caso de um 

roedor estudado, o porco-espinho africano (Hystrix africaeaustralis), contatou-se a 

presença de neurônios ovóides, bipolares e com orientação dorsolateral dos dendrítos 

(Limacher et al., 2008). 

A VTAd (equivalente no sagui aos núcleos RLi e CLi) na maioria dos estudos 

citados, apresenta um conjunto de neurônios ovoides e bipolares, com uma organização 
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dendrítica dorsoventral (Gravett et al., 2009). No sagui, essa apresentação foi 

semelhante, com a possibilidade de se identificar outros tipos celulares em menor 

frequência, o que colaborou para se estipular o reconhecimento dos dois núcleos (RLi e 

Cli) em detrimento ao VTAd.  

 

6.3.2.2 – Neurônios da SNC/A9 

Com relação à SNCM, estudos prévios relataram a existência de neurônios 

ovóides, bipolares e sem organização dendrítica em rato-toupeira (Cryptomys 

hottentotus, Bhagwandin et al., 2008) e damão-do-cabo (Procavia capensis, Gravett et 

al., 2009), sendo possível também encontrar neurônios multipolares com formato 

triangular como no mussaranho-elefante (Elephantulus myurus, Pieters et al., 2010), ou 

apresentando organização dendrítica paralela ao pedúnculo cerebral, como no gerbil 

(Tatera brantsii, Moon et al., 2007). No sagui foram encontrados neurônios 

multipolares, apresentando um formato ovóide e com uma arborização dendrítica 

aleatória. 

No sagui a SNCD nos níveis mais rostrais é formada por neurônios bipolares 

/fusiformes e a arborização dendrítica apresenta a predominância de uma orientação em 

horizonta. Nos níveis caudais, seus neurônios bipolares assumem formatos ovoides e 

piriformes, com disposição dendrítica aleatória. De fato, esta subunidade nigral não 

apresenta divergências significativas quando comparadas com outros estudos (Bux et 

al., 2010; Limacher et al., 2008). 

Já a SNCV, no gerbil (Tatera branstsii) é formada por neurônios triangulares, 

multipolares e não apresentam orientação dendrítica (Moon et al., 2007). No caso do 

rato-toupeira (Cryptomys hottentotus pretoriaie) e do rato-toupeira do cabo (Bathyergus 

suillus), esses neurônios são ovóides, bipolares e não apresentam orientação dendrítica 

(Bhagwandin et al., 2008). No sagui apresenta-se como um grupo de baixa densidade 

neuronal, formado por neurônios fusiformes e multipolares com orientação dendrítica 

dorso-ventral, semelhante ao encontrado em um roedor brasileiro, o mocó (Kerodon 

rupestris, Cavalcanti et al., 2014).  

No tocante à SNCL, ficou constatado que esta é formada por uma baixa 

densidade neuronal e se encontra nas porções mais laterais do tegmento mesencefálico. 

Seus neurônios são multipolares e, em menor expressão, bipolares. Além disso, 

apresentam formato ovóide e, frequentemente, fusiforme. Com relação à organização 

dendrítica, não há um padrão específico. Em outros estudos, foram encontrados 
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neurônios poligonais e, frequentemente, triangulares no damão-do-cabo (Procavia 

capensis, Gravett et al., 2009) e no mussaranho-elefante (Elephantulus myurus, Pieters 

et al., 2010). 

 

6.3.2.3 – Neurônios da RRF/A8 

No estudo que foi realizado com duas espécies de roedores, o rato-toupeira 

(Cryptomys hottentotus pretoriaie) e o rato-toupeira do cabo (Bathyergus suillus), 

demonstrou-se que os neurônios que formam a RRF são do tipo ovóide, bipolar e/ou 

multipolar e não apresentam uma orientação dendrítica (Bhagwandin et al., 2008). No 

gerbil (Tatera brantsii), evidenciou-se que, além dos neurônios ovóides, encontram-se 

neurônios fusiformes, podendo ambos os tipos apresentarem um padrão de organização 

dendrítica nos sentidos ventrolateral e dorsolateral (Moon et al., 2007). No estudo com 

o sagui, também foi identificada a prodominância de neurônios ovoides/multipolares 

nesta região, mas sem organização dendrítica definida. 

 

Sobre estes aspectos, entende-se que todos os estudos reconhecem que esses 

centros neuronais são dotados de subunidades, com base em um estudo genuinamente 

morfológico, e as divergências encontradas até aqui são atinentes às terminologias 

adotadas para as subdivisões e a alguns aspectos da morfologia neuronal. De um modo 

geral, a heterogeneidade entre as populações neuronais permitem inferir/sugerir a 

possibilidade do envolvimento dessas áreas em diferentes circuitos encefálicos e, talvez, 

compreender os aspectos neuroquímicos dessas estruturas seja um passo importante 

para maiores esclarecimentos acerca dessas heterogeneidades e sobre quais substratos 

funcionais elas atuam (Sanchez-Catalam et.al., 2014). 

 

6.4 Considerações Evolutivas 

Em contraste aos encéfalos de mamíferos ancestrais, que além de pequenos, 

possuíam telencéfalos praticamente lisos (Rowe et al., 2011), encéfalos de mamíferos 

modernos podem variar mais de 100.000 vezes em massa (Count, 1947), mas não de 

modo uniforme. Assim, seres de diferentes classes podem ter volumes encefálicos 

diferentes, bem como outros aspectos morfológicos (p.ex. sulcos e giros e razão entre 

massa encefálica e número de neurônios e células da glia) (Pillary e Manger, 2007; 

Herculano-Houzel et al., 2014).  
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Quando se fala em centros subcorticais, os resultados revelaram que os 

núcleos dopaminérgicos A8, A9 e A10 do sagui são, de um modo geral, similares ao 

que já foi descrito em outras espécies de mamíferos, sugerindo que essas estruturas 

têm se mostrado filogeneticamente conservadas entre as espécies. 

Com base nos estudos realizados em outros animais, principalmente 

reportando-se aos diversos da ordem Rodentia, foi possível deduzir que, embora se 

perceba diferenças fenotípicas acentuadas, a complexidade nuclear dos centros 

dopaminérgicos analisados parece ser capaz de mudar entre as diferentes ordens, mas 

não dentro dela mesma. Deste modo, autores sugeriram que para a ordem Rodentia, por 

exemplo, as variações fenotípicas, de hábitos de vida e características evolutivas não 

conduzem à variação dos núcleos dopaminérgicos (Manger, 2005). Certamente, isso 

será algo a ser discutido dentro da ordem dos primatas, principalmente quando estudos 

semelhantes a esse forem realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

7. CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados deste trabalho, com relação aos núcleos dopaminérgicos 

A8, A9 e A10, foi possível concluir que: 

1. A imunoistoquímica para TH, juntamente com a técnica de Nissl, são 

eficientes no que se refere à delimitação dos neurônios dopaminérgicos 

dispostos na porção dien-mesencefálica, assim como na delimitação dos 

núcleos e na caracterização citoarquitetônica; 

2. Os núcleos dopaminérgicos A8, A9 e A10 são, respectivamente: zona 

retrorubral (RRF), substância negra pars compacta (SNc) e área tegmentar 

ventral (VTA); 

3. O complexo SNC/A9 foi dividido em: SNCD, SNCV, SNCL e SNCM. Já 

o complexo VTA/A10 foi divido em: VTAR, PBP, PN, PIF, IF, Cli/RLi. 

Com relação à RRF/A8, a disposição dos seus neurônios não permitiu uma 

subdivisão; 

4. Os núcleos dopaminérgicos A8, A9 e A10 do sagui se apresentam 

semelhantemente aos núcleos estudados em outras espécies, seja de 

roedores, seja de primatas. Havendo apenas divergências quanto à 

morfologia neuronal e arborização dendrítica dentro de cada subnúcleo, 

quando comparado com outros estudos em outras espécies. 
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8. PERSPECTIVAS 

O sagui (Callithrix jacchus), há algum tempo, vem sendo utilizado como 

modelo experimental no Programa de pós graduação em Psicobiologia da UFRN. 

Conforme mencionado, diversos trabalhos já foram desenvolvidos com este animal e, 

atualmente, encontra-se em andamento alguns estudos cujo objetivos consistem em 

abordar aspectos relacionados à plasticidade e envelhecimento de centros subcorticais, 

sobretudo relacionando-os com o sistema de temporização circadiana. Outrossim, 

encontram-se em andamento estudos que buscam maiores esclarecimentos acerca das 

projeções tálamo-corticais.   

Este trabalho mostrou a proximidade existente entre os núcleos 

dopaminérgicos do mesencéfalo do sagui (Callithrix jacchus) e de outros animais 

(primatas ou não) estudados. Porém, lançou a perspectiva de aprofundamento de 

estudos, no sentido de esclarecer ainda mais algumas lacunas existentes.  

Diante do exposto, é eminente a necessidade de continuidade de pesquisas 

referentes ao sistema dopaminérgico deste animal. Eis algumas possibilidades: 

1. Caracterização neuroquímica dos núcleos dopaminérgicos; 

2. Estudo morfométrico e/ou estereológico desses núcleos; 

3. Estudo de caráter funcional que busque evidenciar a importância das 

subdivisões nucleares encontradas e relacioná-las com respostas 

biológicas/comportamentais; 

4. Estudos hodológicos; 

5. Estudos filogenéticos que busquem comparar a apresentação destes 

núcleos entre indivíduos da mesma ordem (Primatas); 
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