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Resumo 

Os sistemas de projeções talamocorticais são fundamentais para regular o fluxo das 

informações sensoriais, bem como a relação da integração dessas informações com o córtex. 

O glutamato (Glu) é um neurotransmissor fundamental no processamento de funções 

sensoriais, desenvolvimento e manutenção de funções cognitivas, constituindo, portanto, o 

principal neurotransmissor das vias relacionadas aos sistemas de projeção tálamo-córtico-

talâmicos. Os núcleos da linha média/intralaminares (LM/IL) compõem porção significante 

do tálamo e apresentam influência global no funcionamento cortical. Com isso, objetivamos 

caracterizar os núcleos LM e IL, através de morfologia e estereologia,  do tálamo do mocó 

(Kerodon rupestris), roedor típico do Nordeste Brasileiro, bem como aspectos morfológicos 

de sua população neuronal glutamatérgica. Nosso estudo é o pioneiro na análise estereológica 

dos núcleos LM/IL, bem como das células IR-Glu neles presentes. Utilizamos 6 mocós adultos 

jovens, cujos cérebros foram submetidos a técnica de Nissl e imuno-histoquímica para Glu. 

Similar organização nuclear no LM/IL foi observada em comparação com outras espécies.  

Estimamos o volume referência (Vref) de LM e IL, os quais apresentaram diferença estatística 

entre si, sendo IL 54% mais volumosos que LM. A densidade de volume (Vv) de corpos 

neuronais reativos a Glu (IR-Glu) entre LM/IL não apresentou diferença estatística. O volume 

total (VTot) ocupado por neurônios no IL é 51% estatisticamente maior que em LM. Os 

corpos neuronais IR-Glu visualizados entre os núcleos LM se caracterizaram 

predominantemente arredondados e ovóides. Além disso, a área celular média foi 10 % 

estatisticamente menor nos núcleos LM quando comparada aos IL. Não há estudos 

quantitativos relacionando a estereologia com IR-Glu nos núcleos estudados. As diferenças 

morfométricas e estereológicas dos corpos celulares IR-Glu no mocó podem estar 

relacionadas à diversidade das rotas filogenéticas glutamatérgicas do complexo LM/IL e sua 

consequente influência na função cortical entre as espécies. 

 

Palavras-chave: glutamato; tálamo; núcleos da linha média; núcleos intralaminares; 

estereologia. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The thalamocortical projections are fundamental to regulate the flow of sensory information, 

as well as the relation of the integration of this information with the cortex. Glutamate (Glu) is 

a fundamental neurotransmitter in the processing of sensory functions, development and 

maintenance of cognitive functions, and therefore constitutes the main neurotransmitter of the 

pathways related to the thalamic-cortical-thalamic projections. The midline/intralaminar 

(LM/IL) nuclei form a significant portion of the thalamus and have a global influence on 

cortical functioning. With this, we aim to characterize the LM and IL nuclei, through 

morphology and stereology, of the rock cavy thalamus (Kerodon rupestris), a typical rodent 

of the Brazilian Northeast, as well as morphological aspects of its glutamatergic neuronal 

population. Our study is the pioneer in the stereological analysis of the LM / IL nuclei as well 

as the IR-Glu cells in them. We used 6 young adult rock cavies, whose brains were submitted 

to Nissl technique and immunohistochemistry for Glu. Similar nuclear organization in LM/IL 

was observed in comparison with other species. We estimated the reference volume (Vref) of 

LM and IL, which presented statistical difference between them, with IL 54% bulkier than 

LM. The volume density (Vv) of neurons reactive to Glu (IR-Glu) between LM/IL did not 

present statistical difference. The total volume (VTot) occupied by neurons in IL is 51% 

statistically higher than in LM. The neuronal bodies IR-Glu visualized between the LM nuclei 

were characterized predominantly rounded and ovoid. In addition, the mean cell area was 

10% statistically lower in the LM nuclei when compared to IL. There are no quantitative 

studies relating the stereology with IR-Glu in the nuclei studied. The morphometric and 

stereological differences of the IR-Glu cell bodies in the rock cavie can be related to the 

diversity of the glutamatergic phylogenetic routes of the LM/IL complex and its consequent 

influence on the cortical function between the species. 

 

Keywords: glutamate; thalamus; midline nuclei, intralaminar nuclei; stereology 
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1 Introdução
1
 

As funções cerebrais dependem do controle dos níveis ou da interação dos receptores e 

seus mais diversos neurotransmissores conhecidos. Dentre os variados neurotransmissores, o 

glutamato (Glu) é o principal responsável por respostas excitatórias no Sistema Nervoso 

Central (SNC), sendo fundamental para desenvolvimento e manutenção de funções cognitivas 

complexas, tais como aprendizado e memória (Foster & Kemp, 2006; Freitas-Silva, Resende, 

Pereira, Franco, & Ribeiro, 2010). 

Algumas pesquisas analisaram a expressão dos neurônios imunorreativos a Glu (IR-

Glu) no sistema nervoso de roedores. Tanto em ratos como em camundongos, a expressão 

neuronal glutamatérgica pôde ser verificada no bulbo olfatório, neocórtex, núcleos da base, 

tronco encefálico, cerebelo e tálamo  (Ottersen & Storm-Mathisen, 1984b). Em ratos, foi 

possível visualizar IR-Glu em núcleos como pedunculopontino e tegmental laterodorsal 

(Clements & Grant, 1990), área tegmental ventral (Yamaguchi, Qi, Wang, Zhang, & Morales, 

2015; Yamaguchi, Sheen, & Morales, 2007), núcleos talâmicos como mediodorsal (MD), da 

linha média, como paraventricular (PV) e reuniens (Re); intralaminares, como paracentral 

(PC) e central medial (CM); e outros como  ventromedial (VM) e interanteromedial (IAM) 

(Frassoni, Spreafico, & Bentivoglio, 1997), geniculado lateral (GL) e complexo ventrobasal 

(Kirazlı, Çavdar, Yıldızel, Onat, & Kaptanoğlu, 2017). 

 Como referido, o glutamato pode ser encontrado em diversas regiões cerebrais, sendo 

fortemente representado no tálamo, estrutura a qual participa do processamento de 

informações sensoriais e cognitivas diferentes, estando, portanto, diretamente relacionada a 

funções integrativas e modulatórias do sistema nervoso (McCormick, 1992). É, portanto, a 

área do encéfalo reconhecida como a mais importante no que se trata do direcionamento 

cortical (Devor et al., 2005; Feldmeyer et al., 2013; Poulet, Fernandez, Crochet, & Petersen, 

2012). Além disso, estudos têm demonstrado associação do volume do tálamo ao desempenho 

do funcionamento cerebral, influenciada por um fator genético comum. Tal fato tem sido 

verificado por realização de testes de avaliação clínica de capacidade intelectual (Bohlken et 

al., 2014). Essa correlação de influência genética/hereditariedade no volume talâmico também 

pôde ser visualizada em camundongos (Dong et al., 2007). 

                                               
1
 Esta tese foi estruturada com base nas normas da American Psychological Association, 6ª Edição. 
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Dentre os variados núcleos talâmicos, o complexo de núcleos da linha média/ 

intralaminares (LM/IL) compõe uma porção significante do tálamo, e supostamente, apresenta 

influência global no funcionamento cortical (Werf, Witter, & Groenewegen, 2002).  

Com isso, o trabalho em questão abordará a caracterização morfoquantitativa de 

populações neuronais desse tipo de neurotransmissor através dos núcleos LM/IL do tálamo, 

bem como o volume desses núcleos, em um roedor típico da região do nordeste brasileiro, o 

mocó (Kerodon rupestris).  

1.1 O tálamo 

O tálamo é uma estrutura integrante do diencéfalo, assim como o epitálamo, 

hipotálamo e subtálamo (Parent, 1996). É constituído por um conjunto de núcleos localizados 

no centro do encéfalo, bilateralmente organizados ao redor do terceiro ventrículo (3V), 

situando-se especificamente na porção laterodorsal do diencéfalo, acima do sulco 

hipotalâmico (Jones, 2007; Parent, 1996; Sherman & Guillery, 2001a, 2001b). Em termos de 

desenvolvimento, essa estrutura é dividida em duas partes, o tálamo dorsal, constituído pelos 

núcleos talâmicos conhecidos e o tálamo ventral, composto pelo núcleo reticular do tálamo 

(Rt), o qual envolve o tálamo dorsal em formato de concha (Figura 1C) (Sherman & Guillery, 

2001a, 2001b). Estudos vêm demonstrando que esse núcleo, do ponto de vista embriológico e 

funcional, não tem sido considerado como um núcleo “talâmico”, mas sim um núcleo 

prosencefálico distinto (Puelles & Rubenstein, 2003; Sherman & Guillery, 2006); porém a 

inclusão do mesmo no tálamo, sancionada pelo uso da Terminologia Anatômica Internacional 

(Anatômica, 2001), responde a sua proximidade macroscópica com a substância cinzenta dos 

núcleos “reais” ou dorsais do tálamo. 

Essa estrutura é fundamentalmente constituída de substância cinzenta, sendo sua 

superfície dorsal coberta por uma lâmina de substância branca, o extrato zonal do tálamo, que 

ao se estender a sua face lateral denomina-se lâmina medular externa. Ao penetrar e percorrer 

longitudinalmente o tálamo, o extrato zonal passa a constituir a lâmina medular interna, a qual 

representa um ponto de referência fundamental para a divisão anatômica em grupos nucleares 

(Jones, 2007; Parent, 1996). 

Praticamente todas as informações sensoriais atravessam os núcleos talâmicos (exceto 

olfato) as quais ascendem através das radiações talamocorticais e se projetam para áreas 

corticais. A informação que atravessa o tálamo geralmente sofre modificação, com isso, 

muitos impulsos podem ser alterados antes de ascenderem ao córtex, sofrendo, portanto, 

modulação (Jones, 2007; Parent, 1996). Tais núcleos estão organizados de maneira a projetar 
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reciprocamente para diversas regiões corticais e subcorticais do encéfalo, as quais estão 

relacionadas com a regulação do controle de funções motoras e perceptuais (Ongür & Price, 

2000). 

Os elementos básicos da circuitaria talâmica foram inicialmente descritos pelo 

histologista espanhol Santiago Ramón y Cajal, no século XIX (Ramon y Cajal, 1999), apesar 

de a histologia cortical ter tido maior enfoque. Seguidamente, o patologista alemão Franz 

Nissl, no início do século XX (Nissl, 1913), proporcionou a delineação dos núcleos talâmicos. 

Já em 1938, o neurocientista Lorente (1938), descreveu e classificou os núcleos do tálamo 

dorsal conforme a distribuição de suas projeções talamocorticais: núcleos talâmicos 

específicos – com densa arborização de terminais, restritos a uma área cortical – e os núcleos 

talâmicos não-específicos, com ramificações mais esparsas e espalhadas por diferentes áreas 

corticais (Castro-Alamancos & Connors, 1997; Lorente, 1938).  

Em 1980, o americano Herkenham aprimorou essa classificação a partir de estudos em 

ratos, tendo como base os padrões de laminação talamocortical, ou seja, conforme as camadas 

corticais que abrigam as terminações do tálamo dorsal (Herkenham, 1980). Assim, os núcleos 

talâmicos passaram a ser divididos em três grupos: os núcleos específicos, com terminações 

preferenciais nas camadas corticais 3 e 4 (tiveram seu agrupamento mantido); os núcleos não-

específicos, os quais foram subdivididos em intralaminares, de projeção especialmente às 

camadas profundas 5 e 6, e os núcleos paralaminares, com terminações que incluem a camada 

1, mas também outras camadas, dependendo da área cortical. Exemplos de núcleos 

específicos são aqueles que servem como estação sensorial às áreas corticais primárias. Em 

contraste, a maioria dos núcleos intralaminares e paralaminares se projeta a áreas corticais 

associativas ou contribuem com entradas complementares a áreas corticais primárias (Castro-

Alamancos & Connors, 1997). 

Sendo assim, diversas classificações e divisões do tálamo dorsal podem ser observadas 

considerando características diferenciadas, como a estrutura das terminações talamocorticais, 

a informação a ser transmitida, as camadas corticais de suas terminações, como o caso da 

divisão proposta por Lorente (1938) e aperfeiçoada por Herkenham (1980), e a sua anatomia  

(Frost & Caviness, 1980; Herkenham, 1980; Lorente, 1938; Macchi, 1983). 

Em se tratando de critérios anatômicos, considerando, especialmente, as semelhanças 

funcionais, Paxinos e Watson (2007) em seu atlas estereotáxico de cérebro de rato, 

representam um consenso amplamente aceito das divisões talâmicas em grupamentos 

nucleares, sendo, portanto, a principal referência utilizada nos nossos dados. A figura 1 
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representa uma reconstrução esquemática da localização talâmica no encéfalo de rato com 

algumas subdivisões visualizadas.  
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Figura 1: Representação esquemática dos principais grupos nucleares do tálamo de ratos. 

(A): Esquema 3D de cérebro de rato em transparência, com destaque para localização 

talâmica. Seta e linha tracejada estão representadas em C. (B): Representação 3D do tálamo 

de rato e seus principais núcleos visualizados externamente. (C): Esquema de secção coronal 

de cérebro do rato obtido de nível rostrocaudal 1,92 mm p.b (nível representativo dos núcleos 

LM/IL) como indicado por seta e linha tracejada em A. Abreviações: 3V: terceiro ventrículo; 

A: grupamento nuclear anterior do tálamo; CM: núcleo central medial do tálamo; GLD: 

núcleo geniculado lateral dorsal do tálamo; GM: núcleo geniculado medial do tálamo; LD: 

núcleo lateral dorsal do tálamo; LM/IL: núcleos da linha média e intralaminares do tálamo; 

LP: núcleo lateral posterior do tálamo; MD: núcleo mediodorsal do tálamo; p.b.: pós-bregma; 

PC: núcleo paracentral do tálamo; Po: núcleo posterior do tálamo; PT: núcleo paratenial do 

tálamo; PV: núcleo paraventricular do tálamo; Re: núcleo reuniens do tálamo; ReV: núcleo 

reuniens ventral do tálamo; Rh: núcleo rhombóide do tálamo; Rt: núcleo reticular. Fonte: 

Adaptado de Hjornevik et al., 2007; Paxinos & Watson, 2007 e 

http://www.3dbar.org/wiki/barSoftware3dbarExamples. 

 

http://www.3dbar.org/wiki/barSoftware3dbarExamples
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Nessa perspectiva, o tálamo em rato pode ser dividido nos respectivos grupamentos 

nucleares: 

Grupamento anterior: fazem parte desse grupamento os núcleos anteromedial (AM), 

IAM, anteroventral (AV) e anterodorsal (AD). Esses núcleos são fortemente interligados com 

o sistema límbico, sendo envolvidos na regulação de emoções, memória e aprendizagem. 

Recebem inervação dos copos mamilares, especialmente, e se projetam reciprocamente ao 

córtex cingulado (Groenewegen & Witter, 2004; Paxinos & Watson, 2007). 

Grupamento ventral: assim denominado em razão de que alguns dos seus integrantes 

se encontram localizados na porção ventral do tálamo, porém, a sua localização geral se dá 

lateral à lâmina medular interna. Na sua região mais rostral encontram-se os núcleos ventral 

anterior (VA) e ventral lateral (VL), os quais constituem o principal complexo integrador de 

informação motora ao córtex cerebral. Recebem aferências do globo pálido, substância negra, 

parte reticulada, e dos núcleos mais profundos do cerebelo. Mais caudalmente encontra-se o 

núcleo ventral posterior (VP), o qual constitui o principal relé de informação somatosensorial 

ao córtex. Pode ser subdividido em núcleo ventral posteromedial (VPM) e núcleo ventral 

posterolateral (VPL) (Groenewegen & Witter, 2004; Paxinos & Watson, 2007). Na porção 

medial surge o núcleo ventral medial (VM) o qual recebe conexões aferentes de parte 

reticulada da substância negra, colículo superior e formação reticular tegmental e bulbar 

(Herkenham, 1979). Podem ainda ser observadas outras subdivisões no grupamento ventral, 

que são o núcleo submédio (Sub), o qual relaciona-se especialmente a nocicepção (Craig & 

Burton, 1981) e o núcleo ventral posterior, parte parvocelular (VPPC), que constitui o 

principal integrador de informações gustatórias e viscerais (Groenewegen & Witter, 2004).  

Grupamento medial: constituído pelo núcleo MD. Em ratos, esse núcleo pode ser 

dividido em três porções: medial, central e lateral. O núcleo mediodorsal medial (MDM) 

recebe conexões aferentes da amígdala e do pálido ventral, o qual também inerva o núcleo 

mediodorsal central (MDC). Este, por sua vez, recebe conexões do córtex piriforme. O núcleo 

mediodorsal lateral (MDL) é invervado por áreas subcorticais como colículo superior, por 

exemplo. O MD projeta-se reciprocamente com o córtex pré-frontal, sendo, portanto, 

associado à regulação de emoções, execução de atividades e memória de trabalho (Krettek & 

Price, 1977; Ray & Price, 1992; Sim, Cullen, Ongur, & Heckers, 2006). 

Grupamento lateral: composto pelos núcleos LD e LP. O primeiro se conecta 

especialmente com córtex cingulado, estando envolvido com respostas límbicas, por exemplo. 

O segundo possui relação direta com áreas do córtex visual primárias e secundárias; recebem 
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também projeções aferentes oriundas do colículo superior. Esse núcleo é correspondente ao 

núcleo pulvinar do tálamo de primatas (Groenewegen & Witter, 2004; Paxinos & Watson, 

2007). 

Núcleos da linha média (LM): o complexo nuclear LM/IL forma um notável grupo de 

núcleos da parte medial e dorsal do tálamo. Os LM constituem uma faixa estreita de pequenos 

núcleos que estão distribuídos medialmente no tálamo da porção dorsal à ventral. No rato são 

formados pelos seguintes núcleos: PV, PT, intermediodorsal (IMD), Re e Rh (Groenewegen 

& Witter, 2004; Paxinos & Watson, 2007). 

Núcleos intralaminares (IL): localizados lateralmente ao MD e embebidos na lâmina 

medular interna, o que caracteriza sua nomenclatura; são constituídos pelos núcleos CM, PC, 

central lateral (CL) e caudalmente pelo núcleo parafascicular (PF) (Groenewegen & Witter, 

2004; Jones, 2007; Parent, 1996). O complexo nuclear LM/IL é especialmente conhecido por 

receber projeções oriundas da formação reticular do tronco encefálico e integrar ao sistema de 

ativação ascendente, emitindo projeções para diversas regiões corticais, estando, portanto, 

diretamente associado à regulação da atividade cerebral, especialmente funções sensoriais, 

cognitivas e motoras (Bentivoglio, Balercia, & Kruger, 1991; Werf et al., 2002). 

Núcleo geniculado lateral (GL): esse núcleo é subdividido em três porções: o GLD, 

responsável pela retransmissão da informação proveniente da retina mas também recebe 

projeções oriundas do colículo superior, conectando-as a área visual primária (Reese, 1988); 

geniculado lateral ventral (GLV) e folheto intergeniculado (FIG), sendo esses últimos 

conectados especialmente  com estruturas não-visuais, sugerindo um papel bem além da 

interface retina-córtex visual (Vertes, Linley, & Hoover, 2015). 

Núcleo geniculado medial (GM): seus núcleos constituem o principal retransmissor de 

informação auditiva ao córtex cerebral. Podem ser subdivididos em núcleo geniculado medial, 

parte ventral (GMV), geniculado medial, parte dorsal (GMD), geniculado medial, parte 

medial (GMM), geniculado medial, zona marginal (GMZM) e núcleo suprageniculado (SG) 

(Kimura, Donishi, Sakoda, Hazama, & Tamai, 2003). 

Grupamento nuclear posterior ou núcleo posterior (Po): constitui um heterogêneo 

complexo de núcleos no cérebro de mamíferos (Jones, 2007). No roedor essa heterogeneidade 

é mais visualizada em suas porções caudais. Esse núcleo recebe aferências de distintas 

modalidades sensoriais e também a partir dos núcleos da base e núcleos do cerebelo (Ohno et 

al., 2012), estando especialmente relacionado ao sistema somatosensorial (Groenewegen & 

Witter, 2004). 
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Tradicionalmente, o tálamo tem sido apresentado dividido em três grupos anatômico-

funcionais: o chamado tálamo principal, o qual recebe informações sensoriais específicas 

através de vias ascendentes e transmite para distintas camadas ou regiões corticais; o tálamo 

associativo, o qual recebe a maior parte das aferências da camada cortical 5 e retransmite para 

áreas corticais associativas. Esses núcleos talâmicos também são conhecidos como de alta 

ordem, explicado melhor posteriormente. E o terceiro grupo considerado, é o grupo da LM/IL, 

os quais são classificados separados dos demais tendo em vista sua localização e distribuição 

proeminente de eferências tanto para áreas subcorticais como corticais, bem como o 

envolvimento em processos atencionais (Groenewegen & Witter, 2004). Entretanto, esses 

núcleos também podem ser incluídos como núcleos talâmicos de alta ordem, ou tálamo 

associativo (Saalmann, 2014).  

Uma classificação alternativa proposta agrupa os núcleos talâmicos em três outros 

grupamentos: núcleos talâmicos sensório-motores, núcleos talâmicos límbicos e os núcleos 

que ligariam esses dois domínios ou “núcleos ponte” (Vertes et al., 2015). Os núcleos 

sensório-motores corresponderiam basicamente ao tálamo principal; o grupo límbico inclui o 

núcleo anterior do tálamo, o MDM, o intralaminar CM e os núcleos da linha média; os 

“núcleos ponte” incluiriam o Sub, os intralaminares PC, CL e PF, e os núcleos MDL, MDC, 

LD e LP. O que permite a distinção entre os núcleos dessa classificação proposta é o grau de 

envolvimento em funções sensoriais ou límbicas (Vertes et al., 2015). 

1.1.1 Núcleos LM/IL 

O complexo de núcleos LM/IL do tálamo é especialmente conhecido por apresentar 

mecanismos de regulação dos padrões de sincronização e oscilação da atividade cortical 

(Saalmann, 2014). Na mesma perspectiva dos estudos de Lorente (1938), Dempsey e Morison 

(1943) classificaram esse complexo como parte integrante do sistema talâmico não-específico. 

Isso se deu, pois, ao serem estimulados eletricamente, os núcleos retransmissores ou 

“específicos” do tálamo emitiam respostas de baixa frequência, enquanto se a estimulação 

ocorresse nos núcleos talâmicos “não-específicos” (complexo LM/IL), aconteciam alterações 

de longa latência e amplamente difusas na atividade cortical. Além disso, essa denominação 

de “não-específicos” foi embasada pelo fato de esse complexo receber extensas aferências da 

formação reticular da ponte e mesencéfalo (Cornwall & Phillipson, 1988; Hallanger, Levey, 

Lee, Rye, & Wainer, 1987; Newman & Ginsberg, 1994), bem como emitir eferências para 

alvos corticais de maneira difusa (Jones & Leavitt, 1974; Scheibel & Scheibel, 1967), gerando 

o efeito chamado recrutamento cortical (Jasper, 1960.; Moruzzi & Magoun, 1949). 
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Posteriormente, estudos elucidaram que esses núcleos também apresentam projeções 

específicas, as quais se dirigem, especialmente, para o córtex pré-frontal (Berendse & 

Groenewegen, 1991; Groenewegen & Berendse, 1994; Vertes, 2006; Werf et al., 2002) e que 

a estimulação elétrica de núcleos individuais LM/IL podem produzir efeitos seletivos em seus 

alvos corticais, em vez de respostas espalhadas por todo o córtex (Bertram & Zhang, 1999; 

Colavito, Tesoriero, Wirtu, Grassi-Zucconi, & Bentivoglio, 2015; Dolleman, Silva, & Witter, 

1997; Kung & Shyu, 2002; Prisco & Vertes, 2006; Zhang & Bertram, 2002), desmistificando 

o caráter de não-especificidade. Assim, é possível associar esses núcleos com uma série de 

modalidades sensoriais (Edelstyn, Mayes, & Ellis, 2014). 

Estudos anteriores em roedores e primatas relataram que as células desse complexo 

nuclear apresentam imunorreatividade a determinadas substâncias, como GABA (ácido gama-

aminobutírico) (Miller & Ferrendelli, 1990), glutamato (Bokor, Csaki, Kocsis, & Kiss, 2002), 

proteínas ligantes de cálcio, principalmente calretinina e parvoalbumina (Arai, Jacobowitzf, & 

Shigeyu, 1994; Jones & Hendry, 1989; Lara-Vásquez, Espinosa, Durán, Stockle, & 

Fuentealba, 2016) entre outros, que podem estar participando ativamente de diversas 

circuitarias relacionadas ao comportamento, como a circuitaria límbica.  

1.1.1.2 Núcleos LM 

Como referido, os núcleos LM são constituídos pelo PV, PT, Re, Rh e IMD 

(Groenewegen & Witter, 2004). Atualmente, tem sido revelado que estão especialmente 

envolvidos na regulação de funções cognitivas (Lara-Vásquez et al., 2016), participando, 

especialmente, da coordenação do lobo temporal e frontal (Vertes et al., 2015). 

O PV está situado medialmente no tálamo de rato, abrangendo toda extensão rostro-

caudal do complexo LM/IL. Localiza-se medial e dorsalmente aos núcleos mediodorsais e 

limita-se ventralmente ao terceiro ventrículo (3V), podendo ser dividido em uma porção 

anterior (PVA), média (PV) e posterior (PVP). O PVA inicia-se imediatamente após o forame 

interventricular, ocupando toda extensão dorsoventral do tálamo, dorsalmente ao hipotálamo 

anterior, medialmente ao núcleo PT, seguido da estria medular do tálamo. A transição da parte 

anterior para o nível médio ocorre no plano em que os núcleos das habênulas mediais 

aparecem medialmente à estria medular. Sua margem dorsal está em contato com as células 

ependimárias do 3V em toda sua extensão ântero-posterior. A transição do nível médio para a 

parte posterior ocorre com o aparecimento do fascículo retroflexo. O PVP se estende 

mantendo contato com o núcleo MD e desaparece lateralmente à linha média do tálamo, 
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coincidindo com um nível em que o núcleo pré-comissural se torna evidente (Paxinos & 

Watson, 2007). 

Esse núcleo apresenta predominantemente células que utilizam aminoácidos 

excitatórios, como Glu (Frassoni et al., 1997), no entanto, é especialmente caracterizado pela 

expressão de calretinina em roedores (Arai et al., 1994), macacos (Fortin, Asselin, & Parent, 

1996) e humanos (Fortin, Asselin, Gould, & Parent, 1998; Uroz, Prensa, & Giménez-Amaya, 

2004). Recebe numerosas aferências monoaminérgicas incluindo fibras histaminérgicas, 

noradrenérgicas e serotonérgicas, sendo todas praticamente envolvidas na promoção e 

manutenção da vigília (Cornwall & Phillipson, 1988; Otake & Ruggiero, 1995; Panula, 

Pirvola, Auvinen, & Airaksinen, 1989). Recebe também fibras inibitórias do núcleo 

supraquiasmático, estando envolvido na regulação de ritmos circadianos (Colavito et al., 

2015; Peng & Bentivoglio, 2004), além de aferências de regiões que atuam no controle da 

homeostasia incluindo o núcleo do trato solitário (Otake & Ruggiero, 1995), núcleo 

parabraquial (PB) (Krout & Loewy, 2000) e diversas regiões do hipotálamo (Chen & Su, 

1990; Cornwall & Phillipson, 1988; Otake & Ruggiero, 1995). Suas eferências concentram-se 

especialmente no córtex pré-frontal medial, e, particularmente, córtices pré-límbicos e intra-

límbicos, núcleo accumbens e amígdala (Berendse & Groenewegen, 1991; Bubser & Deutch, 

1998; Condé, Audinat, Maire-Lepoivre, & Crépel, 1990; Moga, Weis, & Moore, 1995; Su & 

Bentivoglio, 1990).  Está envolvido, portanto, especialmente com funções límbicas como 

motivação e atenção (Cardinal & Parkinson, 2002; Christakou, Robbins, & Everitt, 2004). 

Estudo analisando a expressão de c-fos, um marcador de excitação neuronal, revelou 

elevação da expressão do marcador em condições de estímulos de medo condicionado e não 

condicionado no PV, sendo, portanto, essencial no processamento de memória de medo 

através de conexões com amígdala central (Penzo et al., 2015). Pesquisas com traçadores em 

macaco (Callithrix jacchus) relataram ainda projeções aferentes provenientes da retina ao PV 

(Cavalcante, Costa, Santee, & Britto, 2005), sugerindo sua possível influência no 

processamento de informação visual. 

O PT é um núcleo estreito alongado localizado na metade anterior do tálamo dorsal, 

lateralmente ao PVA. Na sua porção posterior funde-se com o núcleo MD do tálamo (Jones, 

2007). Recebe aferências do córtex infralímbico, do subículo ventral, da metade rostral do 

claustro (Chen & Su, 1990), e fraca aferência do núcleo dorsal da rafe e mediano da rafe, 

locus coeruleus, PB e núcleo do trato solitário (Bobillier, Seguin, Degueurce, Lewis, & Pujol, 

1979; Chen & Su, 1990; Cornwall & Phillipson, 1988; Newman & Ginsberg, 1994). Suas 

projeções eferentes dirigem-se, em geral, ao estriado ou a áreas do córtex pré-frontal (Werf et 
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al., 2002). Transportador vesicular de glutamato tipo 1 (vGLUT-1) foi visualizado 

intensamente nesse núcleo em estudo realizado em ratos (Kaneko, Fujiyama, & Hioki, 2002). 

O Re está localizado no terço anterior do tálamo de rato. Anteriormente é dividido em 

componentes direito e esquerdo pelo 3V. Caudalmente esses componentes se unem e tornam-

se uma massa de células situada imediatamente dorsal ao 3V (Jones, 2007). Na sua borda 

inferior o Re é margeado pelo subnúcleo reuniens ventral (ReV) em ambos os lados (Paxinos 

& Watson, 2007).  

Esse núcleo representa a principal fonte de eferência talâmica ao hipocampo 

(Herkenham, 1978; Vertes et al., 2015), assim como emite quantitativo importante de fibras 

para os denominados córtices límbicos: córtices orbitais ventral e medial, infralímbico, pré-

límbico e cingulado anterior do córtex pré-frontal medial, os córtices insulares dorsal e 

ventral, retrosplenial ventral, perirhinal e entorhinal medial e lateral (Vertes et al., 2015). 

Pesquisas com traçadores evidenciaram que o Re apresenta projeções 

aspartatergicas/glutamatérgicas ao hipocampo e ao septo medial contribuindo com a 

inervação excitatória do sistema septohipocampal, implicando em influência nos processos de 

aprendizagem e memória (Bokor et al., 2002). 

O Re recebe projeções do córtex, especialmente o pré-frontal medial, de outros 

núcleos talâmicos como o Rt e o GL, bem como regiões do tronco encefálico, hipocampo, 

prosencéfalo basal, amígdala e hipotálamo (Bobillier et al., 1979; Herkenham, 1978; Hoover 

& Vertes, 2012; Krout, Belzer, & Loewy, 2002; McKenna & Vertes, 2004). 

Estudos com lesão nesse núcleo tem revelado efeitos comportamentais especialmente 

relacionados à redução de comportamentos compulsivos (Prasad, MacGregor, & Chudasama, 

2013), por exemplo, ou em alteração de comportamentos cognitivos, como memória espacial 

ou execução de atividades em geral (Prasad, Abela, & Chudasama, 2017). 

O Rh está localizado abaixo da lâmina medular interna (Berendse & Groenewegen, 

1991). Rostralmente é confluente com o núcleo AM e possui duas extensões laterais em forma 

de asa (Groenewegen & Witter, 2004). Assim como o Re, esse núcleo apresenta densas 

conexões recíprocas com o córtex pré-frontal e o hipocampo (Vertes, 2006). Recebe 

aferências serotonérgicas do núcleo da rafe, além das formações reticulares bulbar, pontina e 

mesencefálica e do núcleo supramamilar (Krout et al., 2002; Vertes, 1992; Vertes, Linley, & 

Hoover, 2010). Suas projeções eferentes direcionam-se especialmente aos córtices pré-

límbico, infralímbico e cingulado anterior, além das projeções ao estriado ventral  (Vertes et 

al., 2015; Werf et al., 2002).  
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O IMD está localizado entre os núcleos MD esquerdo e direito. Esse núcleo não é 

reconhecido em todas as espécies, sendo descrito com mais detalhes em ratos (Jones, 2007). 

Com base em estudos de traçadores, foi relatado que o IMD recebe aferências do núcleo 

supramamilar em ratos (Vertes, 1992); e em gatos foram observadas aferências originadas do 

córtex límbico anterior (Kaitz & Robertson, 1981). Com relação às eferências, o núcleo se 

projeta especialmente ao estriado e ao córtex pré-frontal medial (Werf et al., 2002). 

1.1.1.3 Núcleos IL 

Possuem um grupo rostral, formado pelos núcleos CM, PC e CL. O grupo caudal é 

composto do núcleo PF e central mediano (CMn). Esse último está presente apenas em alguns 

mamíferos, de modo que em ratos o grupo posterior é composto apenas pelo PF 

(Groenewegen & Witter, 2004; Jones, 2007). 

O CM é uma estrutura ímpar situada através da linha média, sendo contínuo com o PC 

em ambos os lados. Facilmente localizado por apresentar forte coloração quando coradas pelo 

Nissl e células achatadas, claramente distintas dos núcleos da linha média (Groenewegen & 

Witter, 2004; Jones, 2007;  Werf et al., 2002). A maioria das suas aferências são originadas de 

estruturas subcorticais como a formação reticular (Peschanski & Besson, 1984), núcleo 

supramamilar (Vertes, 1992), alguns núcleos cerebelares, como o denteado, o fastigial e o 

interpósito posterior (Haroian, Massopust, & Young, 1981) e também o colículo superior  

(Yamasaki, Krauthamer, & Rhoades, 1986). Suas eferências direcionam-se, de maneira geral, 

ao claustrum, ao caudado-putâmen, ao núcleo accubens e ao tubérculo olfatório, córtex 

cingulado anterior e a amígdala (Vertes, Hoover, & Rodriguez, 2012; Werf et al., 2002). 

Acredita-se, por exemplo, que esse núcleo pode contribuir com aspectos da dor devido a 

projeções ao córtex cingulado anterior e a amígdala (Jhangiani-Jashanmal, Yamamoto, 

Gungor, & Paré, 2016; Vertes et al., 2012). Além de desempenhar um papel crítico no 

controle da consciência, mudanças em sua atividade parecem precipitar a perda de 

consciência que ocorre durante a anestesia geral e no início do sono de ondas lentas (Baker et 

al., 2014). 

O PC corresponde a uma fina lâmina de células contínua com o CM medialmente e 

lateralmente com o CL, sendo de difícil distinção entre eles, no entanto as células do PC 

apresentam-se mais achatadas (Werf et al., 2002). Em quase toda a extensão esse núcleo 

repousa entre o MD e o VL (Jones, 2007). Suas aferências são em maioria originadas de 

estruturas subcorticais, podendo-se citar o colículo superior  (Yamasaki et al., 1986), o núcleo 

supramamilar e a formação reticular do tronco encefálico (Peschanski & Besson, 1984; 
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Vertes, 1992; Vertes & Martin, 1988). Suas fibras eferentes direcionam-se especialmente para 

os córtices parietal, cingulado anterior, visual e para o estriado (Werf et al., 2002). 

O CL está localizado posteriormente e dorsalmente ao PC, apresenta-se em forma de 

Y na região frontal de diversas espécies. No entanto, muitas vezes, o CL e o PC são 

considerados uma única estrutura (Jones, 2007; Werf et al., 2002). Possui densa aferência 

originada do tronco encefálico (Hallanger et al., 1987; Peschanski & Besson, 1984; Yamasaki 

et al., 1986). A formação reticular bulbar, pontina e mesencefálica, especialmente os núcleos 

dorsal e mediano da rafe, parte reticulada da substância negra, núcleo supramamilar e colículo 

superior são áreas que emitem projeções ao CL. Suas projeções eferentes direcionam-se mais 

abundantemente ao córtex cingulado e ao estriado (Werf et al., 2002). Os núcleos PC e CL, 

assim como outros núcleos LM/IL (PV, PT, Rh e CM) tem sido envolvidos por processos de 

memória, tendo em vista que diferentes populações neuronais dessas áreas podem ser 

recrutadas seletivamente em distintos estágios de processamento de memória (Lara-Vásquez 

et al., 2016). 

O PF representa um componente caudal do complexo intralaminar. Destaca-se por sua 

coloração escura, especialmente na sua porção lateral. Ventralmente, repousa quase 

diretamente sobre o mesencéfalo e dorsalmente é margeado pelo núcleo CL e complexo 

habenular. Como aferências pode-se destacar aquelas oriundas da formação reticular bulbar, 

pontina e mesencefálica, principalmente do dorsal da rafe e de alguns outros núcleos do 

tronco encefálico, como o núcleo vestibular, parabraquial, tegmental, ambíguo e núcleo do 

trato solitário (Werf et al., 2002) O PF emite fibras direcionadas aos córtices frontal e parietal, 

e em menor quantidade aos córtices cingulado, parahipocampal e pré-límbicos. Além disso, 

destacam-se suas projeções ao estriado (Werf et al., 2002). Esse núcleo está relacionado à 

participação do processamento de atividades cognitivas, especialmente consciência. Por 

exemplo, um estudo utilizando estimulação cerebral profunda no PF em ratos, que foram 

previamente submetidos a teste de facilitação de memória, avaliou a expressão genética de 

sítios da molécula de glutamato e de receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) em áreas 

relacionadas à função cognitiva como córtex pré-frontal e hipocampo. Os resultados 

refletiram uma redução da expressão gênica das subunidades à estimulação especialmente dos 

córtices cingulado e pré-límbico, reforçando o papel do núcleo no processamento de 

atividades cognitivas (Fernandez-Cabrera et al., 2017). 
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1.2 Importância da modulação e controle talâmico sobre as redes corticais 

Tendo em vista que a organização talâmica reflete topograficamente as áreas corticais 

e as aferências sensoriais ao tálamo originadas perifericamente ou em outras partes do 

encéfalo serem segregadas, uma grande questão frequentemente abordada é: por que haveria 

uma estação entre as entradas de informações e o córtex, quando seria mais econômica uma 

transmissão direta, como o caso da informação olfatória? (Sherman & Guillery, 2001a, 

2001b). A resposta a esse questionamento se dá a partir do entendimento dos sistemas de 

projeção tálamo-córtico-talâmicos e sua influência nas respostas comportamentais finais, bem 

como das características morfológicas e eletrofisiológicas dos neurônios que fazem parte 

desse sistema, como abordaremos melhor nos itens que se seguem. 

O encéfalo de vertebrados é revestido pelo córtex, cuja estrutura está organizada em 

camadas celulares. A maioria das terminações sinápticas que se observa no córtex apresenta 

origem nele mesmo. A comunicação entre áreas corticais distantes é intercedida por neurônios 

piramidais, com projeções excitatórias que percorrem a substância cinzenta ou através de vias 

axonais como o corpo caloso (Nieuwenhuys, 1994). Essa organização de comunicações é 

acrescentada por neurônios piramidais vizinhos, a partir de ramificações colaterais. Além 

disso, interneurônios inibitórios e neurônios estrelados excitatórios formam tramas locais 

complementando a rede (Kätzel, Zemelman, Buetfering, Wölfel, & Miesenböck, 2011; 

Okhotin, 2006).  

A integração sensorial, processos de consolidação de memórias e o comando motor 

são especialmente baseados na complexidade de interações corticocorticais (Nieuwenhuys, 

1994). Entretanto, numerosas aferências subcorticais chegam ao córtex a fim de garantir o 

ajuste às demandas ambientais e do resto do organismo (Castro-Alamancos & Connors, 1997; 

Gu, 2002). Esse controle subcortical é representado especialmente por inervações oriundas do 

tronco encefálico, hipotálamo e prosencéfalo basal a partir de neurotransmissores como 

monoaminas, peptídeos e acetilcolina (Gu, 2002). A ação combinada desses 

neuromoduladores induz uma série de estados da atividade cortical, os quais variam do sono 

ao alerta (Diekelmann & Born, 2010; Harris & Thiele, 2011).  

A principal origem dessas aferências ao córtex está localizada no tálamo, o qual 

também pode ser considerado como responsável pela indução aos diferentes estados que o 

córtex pode assumir. Essas aferências talamocorticais representam menos de 10% do total de 

sinapses que chegam ao córtex, no entanto, evidências sugerem que elas sejam mais eficazes 

que as ligações corticocorticais e outras subcorticais; isso ocorre devido à maioria dos 
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terminais pré-sinápticos talamocorticais serem maiores, ricos em mitocôndrias, localizados 

em regiões basais de dendritos piramidais, seus axônios possuírem maior diâmetro e mais 

mielinizados, justificando a rapidez de propagação dos potenciais de ação (Amitai, 2001; 

Castro-Alamancos & Connors, 1997; Horn, Erisir, & Sherman, 2000; Steriade, McCormick, 

& Sejnowski, 1993).  

Para entendermos a circuitaria básica de projeção dos núcleos do tálamo às diversas 

regiões encefálicas, pesquisadores tomaram como base a compreensão dos mecanismos de 

transmissão no GL, já que as características desses circuitos em torno de tal núcleo podem ser 

aplicadas aos demais núcleos talâmicos similares, no que se trata de origem de aferências e 

eferências (Horn et al., 2000; Sherman, 2001, 2005, 2007). Foi observado que nessa 

importante estrutura integradora do sistema visual havia poucas aferências de origem retiniana 

(Figura 2 e 3), quando comparadas as demais entradas, como terminais provenientes do Rt, 

interneurônios locais, tronco encefálico e fibras córtico-talâmicas (Horn et al., 2000). Isso 

reforça que apesar de pouco numerosas, a influência das aferências periféricas sobre os 

neurônios talamocorticais é alta, em decorrência, especialmente, de características 

morfológicas bem como eletrofisiológicas dos terminais. Dessa maneira, essas propriedades 

tornam a comunicação entre tálamo e córtex mais ágil e objetiva do que a interação 

corticocortical (Cronenwett & Csernansky, 2010). 

1.3 Tipos de neurônios talâmicos e possíveis implicações funcionais 

Os axônios oriundos do tálamo dorsal são projeções glutamatérgicas que se 

direcionam ao córtex via cápsula interna, recebendo, por sua vez, projeções piramidais 

glutamatérgicas em retorno (Jones, 2002). Durante o desenvolvimento embrionário de 

mamíferos, as futuras projeções talamocorticais e córtico-talâmicas migram umas em direção 

às outras, conforme os cones de crescimento axonais, movendo-se a partir de pistas 

moleculares na matriz entre o telencéfalo e o diencéfalo (Price et al., 2006). Acredita-se, 

portanto, que a partir do encontro dos cones de crescimento axonais em suas migrações 

opostas, os axônios talâmicos passem a se apoiar mutuamente por interações moleculares, 

ajudando o resto de suas trajetórias até o fechamento das alças tálamo-córtico-talâmicas (Price 

et al., 2006). 

Os neurônios talamocorticais possuem árvore dendrítica estrelada, totalizando 

aproximadamente 70% dos neurônios que compõem o tálamo dorsal de primatas e felinos. Os 

demais neurônios constituem-se interneurônios GABAérgicos (Jones, 2002). Em mamíferos 

mais simples, essa porcentagem de interneurônios tende a ser menor, por exemplo, em 
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roedores eles estão presentes especialmente no núcleo GL, correspondente ao sistema visual. 

Isso sugere que quanto mais desenvolvida a rede de inibição intrínseca, maior a capacidade de 

processamento em nível talâmico (Arcelli, Frassoni, Regondi, Biasi, & Spreafico, 1996;  

Bentivoglio, Spreafico, Minciacchi, & Macchi, 1991). 

O núcleo Rt, por sua vez, é formado apenas por neurônios GABAérgicos fusiformes 

cujos axônios se direcionam exclusivamente aos outros núcleos talâmicos (ou seja, não emite 

projeções ao córtex), culminando em contatos com interneurônios e/ou neurônios 

talamocorticais (Jones, 2002; Pinault, 2004). Dessa maneira, o Rt é atravessado por neurônios 

talamocorticais, os quais deixam ramos colaterais excitatórios nesse núcleo, formando alças 

de retroalimentação. Inversamente, a maioria dos neurônios corticotalâmicos atravessam o Rt 

e também deixam ramos colaterais excitatórios (Jones, 2002; Pinault, 2004).  

As projeções talamocorticais, neurônios no Rt e os axônios corticotalâmicos se 

organizam numa divisão topográfica que permite parear os núcleos do tálamo dorsal e os 

respectivos campos corticais, com variações a depender do núcleo talâmico. Com isso, a 

organização das projeções aferentes e eferentes talâmicas refletem, quase em totalidade, as 

fronteiras citoarquitetônicas que definem as áreas corticais (Jones, 2002; Pinault, 2004; 

Sherman & Guillery, 2001a, 2001b). As aferências periféricas que atuam sobre neurônios 

talamocorticais, apesar de pouco numerosas, apresentam grande influência na resposta 

neuronal. Para melhor entendimento deste comportamento, Sherman e Guillery (1998) 

categorizaram as aferências talâmicas em dois tipos: “drivers”, ou condutoras (carregariam a 

informação principal) e modulatórias (se responsabilizariam pelo processamento da 

informação) (Figura 2). Os autores utilizam como exemplo os aferentes originados da retina 

para o núcleo GL, estendendo a caracterização para outras regiões talâmicas e possivelmente 

o encéfalo como todo (Sherman, 2007, 2016;  Sherman & Guillery, 1998). 
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Figura 2: Diagrama esquemático da circuitaria do GL mostrando as aferências para células 

relés juntamente com os neutrotransmissores relevantes e os receptores pós-sinápticos 

(ionotrópicos e metabotrópicos), bem como distinção entre aferências do tipo condutora (mais 

espessas em preto) e modulatória (linhas pontilhadas). Abreviações: Glu: glutamato; GABA: 

ácido gama-amino-butírico; Ach: acetilcolina; Rt: núcleo reticular do tálamo; GL: núcleo 

geniculado lateral do Tálamo; PB: região parabraquial do tronco encefálico. Fonte: Adaptado de 

Sherman, 2007. 
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Figura 3: Diagrama esquemático da circuitaria do GL mostrando núcleos talâmicos de ordem 

primária e de alta ordem. (a) Núcleo talâmico de ordem primária, à esquerda, representando a 

primeira estação de aferências periféricas ou subcorticais direcionando para uma área cortical 

primária. Imagem mostra aferências modulatórias oriundas do Rt, de interneurônios locais, de 

entradas subcorticais, como PB e uma alça de retroalimentação oriunda da camada cortical 6, 

além disso, uma projeção do tipo condutora direcionada a camada 4 cortical. (b): Atuação do 

núcleo de alta ordem (Pulvinar) na comunicação corticocortical. Recebe projeção condutora 

oriunda da camada cortical 5 em (a) e envia para outra área cortical. (c): Reflete mesmo 

padrão apresentado em b. Abreviações: Ach: acetilcolina; AO: núcleos de alta ordem; GABA: 

ácido gama-amino-butírico; GL: núcleo geniculado lateral do tálamo; Glu: glutamato; Rt: 

núcleo reticular do tálamo; OP: núcleos de ordem primária; PB: região parabraquial do tronco 

encefálico. Fonte: Adaptado de Sherman 2007. 

 

As fibras condutoras aferentes podem ser classificadas em dois tipos distintos 

conforme sua origem: fibras que carregam informação da periferia sensorial e de centros 

cerebrais inferiores como os corpos mamilares e cerebelo, projetando à camada cortical 4 e 

outro tipo de fibra com características morfológicas semelhantes, mas que são oriundas da 

camada 5 do córtex, melhor visualizadas no esquema da figura 3. Essa classificação das fibras 

condutoras explica a diferenciação de aferentes ou relés talâmicos de primeira ordem e de alta 
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ordem, respectivamente. Os primeiros assim chamados por serem considerados centro relé 

primário de um tipo especifico de entrada para o córtex e os segundos por representarem um 

segundo, terceiro ou mais estágios de transformação através da via talamocortical, projetando 

para outros núcleos considerados de alta ordem (Figuras 2 e 3) (Guillery & Sherman, 2002). 

No entanto, é sabido que essa divisão de relés talâmicos de primeira e de alta ordem não é 

fixa, de modo que alguns núcleos podem exercer os dois papeis na circuitaria (Sherman, 2005, 

2007). 

As fibras condutoras apresentam poucos, porém grandes terminais axonais, os quais 

fazem contato com dendritos próximos ao corpo celular, além disso, são relativamente finas, 

com elevada ramificação, e na maioria dos casos, possuem grandes botões sinápticos. Seu 

principal neurotransmissor é o Glu; possuem importantes contatos com dendritos de relés 

talâmicos de primeira ordem e com interneurônios, formando uma junção denominada 

triádica (Figura 3), desse modo apresentam forte influência sobre esses neurônios (Guillery & 

Sherman, 2002; Sherman & Guillery, 2001a, 2001b). 

Já as fibras modulatórias se originam principalmente do córtex, especialmente na 

camada 6 (Glu como principal neurotransmissor), núcleo reticular, interneurônios locais 

(GABA como principal neurotransmissor), mas também de estruturas subcorticais, como 

tronco encefálico (Ach como principal neurotransmissor) (Figuras 2 e 3). Diferentemente das 

fibras condutoras, não apresentam junção triádica, sendo marcadas por junções sinápticas 

axodendríticas simples. Possuem muitos terminais axonais, contactando especialmente os 

dendritos periféricos; caracterizam-se mais finas e com pequenos botões ao longo do seu 

comprimento, sendo sua ramificação mais esparsa (Figura 2) (Sherman & Guillery, 2001a, 

2001b).  

Todas as aferências operam via sinapses químicas convencionais, atuando, portanto, 

em dois tipos de receptores, as condutoras atuam em receptores ionotrópicos e as 

modulatórias tanto em receptores ionotrópicos como metabotrópicos (Figura 2).  Existem 

muitas diferenças entre esses tipos de receptores, mas a que mais nos interessa para 

compreensão dessa circuitaria é o tempo  de duração dos potenciais por eles elicitados. Se 

forem receptores ionotrópicos, eles gerarão rapidamente potenciais pós-sinapticos e esses 

potenciais, consequentemente apresentam uma curta latência e duração, diferententemente dos 

metabotrópicos que necessitam de uma cascata de ativação mediada por proteina G para gerar 

potencial pós-sináptico, sendo, portanto, uma resposta de maior latência e duração (Sherman, 

2007, 2016). Isso implica que apesar de a entrada retiniana ser proporcionalmente menor em 

comparação as demais, em termos de quantidade, o fato de ativar apenas receptores 
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ionotrópicos, gerando potenciais excitatórios pós-sinápticos breves e unitários, ocorre, 

consequentemente, a transferência fiel das informações, sem alterações, especialmente 

temporais, dos impulsos gerados; enquanto que a ativação de receptores metabotrópicos 

reflete um maior controle modulatório sobre o tipo de disparo do potencial de ação, em 

virtude da variação da condição de voltagem da célula (Sherman, 2007, 2016). 

Isto pode ser visualizado a partir de estudos em que a inativação cortical não produziu 

nenhuma mudança significativa nas propriedades dos campos receptivos em relés talâmicos 

de primeira ordem, os quais recebem aferentes da camada cortical 6, mas não da 5, 

caracterizando as fibras modulatórias (McClurkin & Marrocco, 1984; McClurkin, Optican, & 

Richmond, 1994). Em contraste com os relés de alta ordem, os quais recebem aferentes da 

camada cortical 5, a inativação cortical produziu perda dos campos receptivos, caracterizando, 

portanto, as fibras condutoras (Bender, 1983). 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o tálamo associa entradas periféricas, 

inibição intrínseca a partir de interneurônios GABAérgicos, neuromodulação ascendente e 

retroalimentação córtico-talâmica, culminando na formação de experiências coerentes a partir 

de eventos sensoriais e cognitivos distintos. Consequentemente, essa estrutura possui a 

capacidade de reger as atividades oscilatórias do prosencéfalo em diferentes níveis de 

reverberação junto ao córtex, e sob constante regulação do Rt e neuromoduladores 

ascendentes (Llinás & Steriade, 2006). 

A capacidade talâmica de “orquestrar” esta atividade oscilatória tem origem 

particularmente nas propriedades eletrofisiológicas inerentes aos neurônios talamocorticais. 

Essas propriedades foram inicialmente descritas por dois grupos norte-americanos que, 

paralelamente, mostraram o duplo comportamento eletrofisiológico dos neurônios 

talamocorticais: disparo em modo tônico, característico da vigília e sono paradoxal; e o modo 

de salvas, característico de sono de ondas lentas (Deschenes, Paradis, Roy, & Steriade, 1984; 

Deschenes, Roy, & Steriade, 1982; Jahnsen & Llinas, 1984a, 1984b).  

Durante seu estado funcional intrínseco, os neurônios talamocorticais repetem salvas 

de potencial de ação sequencialmente os quais se alternam com períodos de hiperpolarização, 

constituindo um  modo cíclico de alternância entre salva e hiperpolarização. Isso acontece 

quando os potenciais de membrana de seus dendritos e pericários são mantidos mais 

negativos que -70Mv (Coulter, Huguenard, & Prince, 1989; Jahnsen & Llinas, 1984a, 1984b). 

A hiperpolarização sustentada que mantém o modo funcional cíclico talamocortical é 

especialmente atribuída às projeções GABAérgicas no Rt. O estado funcional intrínseco desse 

núcleo também apresenta atividade cíclica por característica, no entanto, apresentam salvas 
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mais duradouras do que as emitidas (Domich, Oakson, & Steriade, 1986; Steriade, Domich, & 

Oakson, 1986; Steriade, Domich, Oakson, & Deschenes, 1987). Assim, considerando que 

tanto o tálamo como o córtex emitem colaterais ao Rt, ambos realimentam as salvas longas 

desse núcleo, o qual, por sua vez, mantém elevado o suprimento de GABA ao tálamo dorsal, 

sustentando, assim, sua hiperpolarização (Pinault, 2004). Isso constitui um sistema de 

retroalimentação que estabiliza ondas lentas de sono profundo e anestesia. Essas alças de 

retroalimentação mantem o ciclo de salvas em circuitos talamocorticais separados, 

diferentemente das células do Rt, que a partir de conexões dendrodendríticas sincronizam suas 

atividades, o que implica que o Rt espalha a sincronização pelo tálamo dorsal, que por sua vez 

reverbera-a junto ao córtex (Pinault, 2004). 

Tal sincronização, com base em atividade oscilatória lenta, serve como barreira à 

percepção consciente e atenção, no entanto, também é sensível à transmissão talamocortical 

efetiva de sinais ambientais, contanto que os estímulos sensoriais sejam suficientes (potencial 

de membrana talamocortical mais positivo que -60Mv)  para despertar o sistema, retirando-o 

de sua ciclicidade (Sherman, 2001). Assim, pode haver rápida migração para o estado 

oscilatório de ondas rápidas, ou de disparo tônico. Dessa maneira, esse outro tipo de disparo 

possibilita padrões de trânsito iônico irregulares através da membrana dendrítica 

talamocortical, que por sua vez permitem codificações representadas por salvas de potencial 

de ação de frequências variadas (McCormick, 1992). Assim, nesse estado de transmissão as 

vias córtico-talâmicas influenciam colateralmente no Rt, porém sem regularidade necessária a 

sincronização talâmica, o que permite que a inibição do Rt no tálamo dorsal passe a participar 

de refinamentos locais da função talâmica sob estado acordado (McCormick, 1992; Pinault, 

2004). 

As entradas sinápticas que mais se beneficiam da permissividade à transferência fiel 

de informações por vias talamocorticais e córtico-talâmicas são as glutamatérgicas, atuando 

especialmente em receptores do tipo NMDA (McCormick, 1992; Sherman, 2005).  Estudos 

apontam que a remoção do córtex cerebral resulta em redução da marcação para Glu em 

núcleos talâmicos (Fosse, Kolstad, & Fonnum, 1986; Kvale & Fonnum, 1983), bem como 

redução da captação de alta afinidade de glutamato/aspartato no tálamo  (Fonnum, Storm-

Mathisen, & Divac, 1981; Karlsen & Fonnum, 1978; Young, Bromberg, & Penney, 1981). 

Nesse sentido, esse neurotransmissor é o principal responsável pela manutenção da atividade 

tônica em receptores ionotrópicos (McCormick, 1992). No entanto, apesar de as vias 

talamocorticais e córtico-talâmicas glutamatérgicas participarem dessa manutenção da 

atividade tônica, ela não se manteria sem a modulação ascendente colinérgica, histaminérgica, 
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noradrenérgica e serotonérgica provenientes de estruturas subcorticais (Kätzel, Zemelman, 

Buetfering, Wölfel, & Miesenböck, 2011) e das próprias glutamatérgicas, atuando em 

receptores metabotrópicos (Sherman, 2005). Nessa perspectiva, é possível identificar a 

complexidade dos processos talâmicos os quais resultam da ação combinada de vários centros 

moduladores. 

É interessante destacar ainda que a maioria das fibras aferentes condutoras ao tálamo 

provenientes tanto das áreas subcorticais como da camada 5 do córtex, também transportam 

informação para centros motores inferiores, a partir de ramificação neuronal (Figura 3). Desse 

modo, as informações que os relés talâmicos, seja de primeira ordem ou de alta ordem, 

enviam ao córtex também são enviadas simultaneamente a centros motores inferiores, 

implicando no fato em que o tálamo pode ser visto também como monitor de instruções 

motoras (Guillery & Sherman, 2002; Sherman, 2016). 

Atualmente, sabe-se que a organização talamocortical e o funcionamento cortical com 

foco no processamento sensorial podem ser elucidados resumidamente a partir de uma alça 

sensório-motora explicada da seguinte maneira: a informação chega ao córtex através de um 

núcleo de retransmissão talâmico simples (primeira ordem), é processada através de uma série 

hierárquica de áreas sensoriais, sensório-motoras e finalmente motoras, até que um nível 

superior seja alcançado. A partir desse nível/núcleo superior uma mensagem é enviada do 

córtex para o tronco encefálico ou região motora espinal para que um determinado 

comportamento possa ser iniciado ou modificado. Essa alça sensório-motora envolve 

especialmente neurônios glutamatérgicos que definem o circuito funcional de entrada e saída 

de informações envolvidas na transmissão e processamento de informação, culminando num 

resultado comportamental (Sherman, 2016).  

1.4 O glutamato e seu papel na neurotransmissão 

O Glu é o mais abundante neutrotransmissor excitatório do cérebro de mamíferos  

(Nakanishi, 1992) e quase um terço das sinapses do Sistema Nervoso Central são 

glutamatérgicas (Fiorillo & Williams, 1998). Esse aminoácido tem sido relacionado a 

diversos processos fisiológicos e/ou patológicos os quais incluem aprendizado e memória 

(Izquierdo et al., 1992), desenvolvimento e plasticidade neural (Michaelis, 1998; Samosudova 

& Reutov, 2016), convulsões e distúrbios neurodegenerativos (Bruno et al., 2017; Meldrum, 

2000), além de ansiedade e depressão (Haroon & Miller, 2017; Jane, Lodge, & Collingridge, 

2009; Murrough, 2012; Murrough, Abdallah, & Mathew, 2017; Niswender & Conn, 2010). 
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Glu pode ser sintetizado a partir do α-cetoglutarato, um intermediário do ciclo de 

Krebs, por ação da enzima GABA transaminase, que o converte em Glu; ou pode ser 

sintetizado a partir da glutamina, por ação da enzima glutaminase (Siegel, Albers, Brady, & 

Price, 2006). Após ser produzido, Glu pode ser liberado por meio de células neuronais ou por 

células gliais, através de mecanismos dependentes de Ca
2+

, como a liberação vesicular ou 

exocitose, ou por mecanismos independentes do Ca
2+

 (Südhof, 2004). 

Corpos neuronais, fibras e terminais glutamatérgicos podem ser visualizados em 

diversas áreas corticais e subcorticais. Estudo utilizando anticorpo contra GABA e Glu, em 

camundongos e ratos, analisou a presença de neurônios imunorreativos a tais 

neurotransmissores nas seguintes áreas: bulbo olfativo, neocórtex cerebral, tálamo, núcleos da 

base, tronco cerebral inferior e cerebelo. A imunorreatividade a Glu apresentou-se mais 

uniforme que GABA nas áreas analisadas, havendo, particularmente, baixa expressão apenas 

no globo pálido e substância negra, e elevada expressão cortical  (Ottersen & Storm-Mathisen, 

1984a, 1984b).   

Células piramidais do córtex projetam fibras glutamatérgicas para diversas estruturas 

subcorticais (Storm-Mathisen & Ottersen, 1988) assim como para outras áreas do córtex 

ipsilateral ou contralateral  (Barbaresi, Fabri, Conti, & Manzoni, 1987; Streit, 1980). 

Neurônios glutamatérgicos podem ser vistos em regiões como o tálamo, hipotálamo (Pol, 

1991), hipocampo (Ottersen & Storm-Mathisen, 1985), núcleos pedunculopontino e tegmental 

laterodorsal (Clements & Grant, 1990), área tegmental ventral (Yamaguchi et al., 2007), 

tronco encefálico (Beitz & Ecklund, 1988), medula espinal (Curtis, Phillis, & Watkins, 1959; 

Todd et al., 2003), cerebelo (Somogyi, Halasy, Somogyi, Storm-Mathisen, & Ottersen, 1986), 

dorsal da rafe (Soiza-Reilly & Commons, 2011) e colículo superior (Matute & Streit, 1985). 

Nesse ponto de vista, uma variedade de pesquisas farmacológicas, eletrofisiológicas e 

bioquímicas evidencia o papel do Glu como um neurotransmissor das fibras aferentes 

sensoriais primárias que chegam ao tálamo (Hicks, Kaneko, Metherate, Oka, & Stark, 1991; 

Tsumoto, 1990), além disso, é bem conhecida a interconectividade dessa estrutura com áreas 

neocorticais. Pesquisa com injeção de traçador anterógrado em núcleos relés talâmicos 

sensoriais evidenciou terminais talamocorticais no córtex somático sensorial, auditivo e visual 

de ratos (Kharazia & Weinberg, 1994). Esse neurotransmissor também é facilmente 

visualizado em axônios de células ganglionares da retina e córtico-talâmicas presentes no 

GLD de mamíferos (Cardozo, Buijs, & Want, 1991; Crunelli, Kelly, Leresche, & Pirchio, 

1987; Kemp & Sillito, 1982; Scharfman, Lu, Guido, Adams, & Sherman, 1990). Com isso, 

trata-se de neurotransmissor fundamental nos processos modulatórios da atividade cortical 
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tanto durante estímulo sensorial quanto na atividade “intrínseca” desses neurônios (Just & 

Sonnay, 2017). 

Núcleos talâmicos, como o VPM, por exemplo, foram frequentemente descritos como 

importantes no processamento da informação funcional glutamatérgica e GABAérgica de 

respostas ascendentes e descendentes. Em modelos de ausência de epilepsia o tálamo revela 

ser mais do que um passivo mantenedor de descargas de onda a partir, por exemplo, de um 

estudo em que uma “dessincronização” passou a ser observada nesses modelos com 

receptores GABAérgicos e glutamatérgicos disfuncionais (Lüttjohann & Luijtelaar, 2015). 

Outras patologias, como esquizofrenia, também podem estar associadas ao desequilíbrio do 

sistema excitatório-inibitório talâmico (Beck, Javitt, & Howes, 2016; Behrendt, 2006; Pratt et 

al., 2017). 

Tendo o tálamo como o principal “associador” de informações, sejam periféricas, 

intrínsecas ou corticais, acredita-se que por ser o Glu o seu principal neurotransmissor, 

consequentemente, é componente fundamental no processamento de informações, o que 

resultará em respostas comportamentais. 

1.4.1 Receptores glutamatérgicos 

O Glu desempenha suas funções através de várias classes de receptores, os quais 

podem ser classificados em dois grandes grupos: receptores metabotrópicos (mGluRs), 

ligados a proteína G e os receptores ionotrópicos (iGluRs), acoplados a canal iônico  

(Hollmann & Heinemann, 1994; Mayer, 2005). Os receptores ionotrópicos podem ser 

classificados conforme sua afinidade aos agonistas em três subtipos: receptores NMDA, 

receptores tipo ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropionico (AMPA) e receptores 

kainato (KA), estes últimos sendo chamados de não-NMDA. Outras subunidades que vêm 

sendo estudadas são as “orphan” formadas pelos genes δ1 e δ 2 (Mayer, 2005). Tais proteínas 

estão diretamente ligadas à membrana e são ativadas por ligantes extracelulares. Receptores 

NMDA são compreendidos pelas subunidades NR1, NR2 (A-D) e NR3(A-B), enquanto que 

os receptores AMPA em GluR (1-4) e o kainato em GluR (5-7), KA1 e KA2. Os receptores 

metabotrópicos são membros da superfamília de receptores acoplados a proteína G e são 

compreendidos por 8 tipos (mGluR1-8) (Mayer, 2005; Nakanishi, 1992). 

Os receptores ionotrópicos são um complexo protéico transmembrana composto de 

diversas subunidades que podem se combinar de diferentes maneiras as quais podem afetar o 

funcionamento do receptor. Cada subunidade receptora inclui um canal iônico, o qual quando 

não está em contato com a molécula transmissora, permanece bloqueado. Quando o 
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transmissor entra em contato com o receptor, uma mudança conformacional pode ser 

observada, expondo o canal iônico, permitindo, assim, o fluxo de íons através da membrana. 

No caso dos receptores AMPA, os quais existem em algumas variedades, podem permitir a 

permeabilidade de ións Na
+

 e às vezes Ca
2+

, gerando potenciais excitatórios pós-sinápticos 

(PEPS) rápidos, com uma latência de 1 ms ou menos e uma duração média de 10 ms 

(Sherman, 2014).  

Os receptores do tipo NMDA são os principais responsáveis pela responsividade pós-

sináptica dentre os iGluRs: atuam  ativando canais de Na
+
 e K

+
, são permeáveis aos íons Ca

2+
, 

dependentes de voltagem e altamente regulados; apresentam três características peculiares 

importantes: sob condição de repouso permanecem bloqueados pelo íon Mg
2+

, se abrem em 

condições de despolarização neuronal e há um influxo significativo de íons Ca
2+

 durante sua 

ativação (Meldrum, 2000; Ozawa, Kamiya, & Tsuzuki, 1998; Sherman, 2014). Uma outra 

questão, é que parece que esse receptor potencializa à presença de glicina e de glutamato para 

ser ativado (Johnson & Ascher, 1987). Já os receptores do tipo Kainato apresentam uma 

funcionalidade sutil nas funções talâmicas em geral, não sendo muito abordados nesse 

contexto (Sherman, 2014). 

Os receptores metabotrópicos são formados por uma única cadeia de polipeptídeos e 

representam o início de uma cadeia de eventos que evocam respostas pós-sinápticas. Uma vez 

que um neurotransmissor se liga ao receptor metabotrópico, uma série de ações são 

desencadeadas. Primeiro há uma mudança conformacional da proteína G, e isso leva a uma 

cascata de reações bioquímicas em células pós-sinápticas, um processo conhecido como “via 

de segundo mensageiro” e essas reações, por sua vez, levam a uma série de mudanças nas 

células. Uma mudança é a abertura ou fechamento de canais iônicos específicos, no caso da 

ativação de mGluRs no tálamo, o principal efeito é a abertura de canais de K
+

, apesar de que 

canais de Ca
2+

 também podem ser afetados (Anwyl, 1999; Sherman, 2014). Os potenciais 

produzidos a partir desses receptores, consequentemente, possuem um tempo de resposta 

muito maior quando comparados aos receptores ionotrópicos, com latência de 10 ms ou mais 

e duração de centenas de milissegundos a vários segundos ou mais (Sherman, 2014). Além 

disso, o sistema de segundo mensageiro elicitado pode afetar, além dos potenciais pós-

sinápticos, alterações nas concentrações internas de Ca
2+

, expressão gênica a longo prazo e 

mudanças plasmáticas nas respostas celulares (Anwyl, 1999; Lüscher & Huber, 2010; 

Sherman, 2014). 

Existem oito tipos diferentes de mGluRs conhecidos. No encéfalo estão distribuídos 

em três grupos: o grupo I (tipos 1 e 5), os quais levam a PEPS prolongados, especialmente 
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através do fechamento de canais de k
+

;  grupo II (tipos 2 e 3), os quais levam a potenciais 

inibitórios pós-sinápticos (PIPS) prolongados, principalmente através da abertura de canais de 

k
+

 e o tipo III (tipos 4, 6 e 8), os quais não tem sido muito estudados no tálamo (Sherman, 

2014). 

Usando o GL como exemplo, sabe-se que a aferência retiniana ao tálamo ativa 

somente receptores ionotrópicos, o que proporciona potenciais excitatórios pós-sinápticos 

breves e unitários. Esses permitem então, a transferência fiel da informação gerada, sem 

alteração, especialmente, temporal. Já a ativação dos receptores metabotrópicos, a qual se dá a 

partir de aferências de estruturas subcorticais e camada 6 do córtex, reflete um controle 

modulatório no disparo dos neurônios. Dependendo do tipo de potencial pós-sinaptico gerado 

e da condição de voltagem da célula, poderá controlar o modo de disparo da célula, se em 

salva ou o disparo tônico. Por isso, adaptativamente, os receptores que recebem a informação 

retiniana são ionotrópicos, para que não haja alteração da informação gerada na retina 

inicialmente (Sherman, 2005). 

Em se tratando da concentração extracelular de Glu, proteínas carreadoras sódio-

dependentes, os transportadores de aminoácidos excitatórios (EAATs) fazem tal modulação 

em mamíferos. Existem cinco subtipos de transportadores de Glu estruturalmente distintos: 

EAAT1 e EAAT2, transportadores gliais; EAAT3, EAAT4 e EAAT5, transportadores 

neuronais; sendo que em roedores, os homólogos destas proteínas são denominados, 

respectivamente de: GLAST, GLT-1, EAAC1, EAAT4 e EAAT5. (Danbolt, 2001). Os 

EAATs contribuem para uma rápida remoção deste neurotransmissor liberado no meio 

extracelular. Embora as células da glia, especialmente os astrócitos circundantes, possuam um 

papel chave na recaptação do Glu, os neurônios também contribuem para este mecanismo. 

Nos astrócitos ele é convertido em glutamina, a qual é transportada de volta ao neurônio pré-

sináptico e utilizada na síntese de um novo neurotransmissor (Danbolt, 2001).  

Os diferentes tipos de EAATs são, regularmente, encontrados na membrana 

plasmática dos neurônios pós-sinápticos, no entanto, evidências experimentais sugerem a 

existência de transportadores pré-sinápticos nos terminais nervosos glutamatérgicos (Schmitt, 

Asan, Lesch, & Kugler, 2002). Acredita-se que o transportador pré-sináptico seja uma 

isoforma do EAAT2, denominada vGLUT-1, não reconhecida pelos clássicos anticorpos 

desenvolvidos para a forma localizada nas células gliais  (Chen et al., 2002). 
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1.5 Modelo experimental 

O mocó (Kerodon rupestris) é classificado taxonomicamente como representante do 

filo Chordata, classe Mammalia, superordem Glires, ordem Rodentia, subordem 

Hystricomorpha, infraordem Caviomorpha, superfamília Cavioidea, família Caviidae e 

subfamília Caviinae  (Silva, 2000). A família Caviinae apresenta animais adaptáveis a 

diversos tipos de ambiente, podendo ser arborícolas, rupícolas e terrícolas; costumam ser 

herbívoros em consequência de sua dentição ser desprovida de caninos (Moojen, 1952). 

O mocó é uma espécie nativa da região do nordeste brasileiro, sendo encontrada desde 

o Piauí até o norte de Minas Gerais (Cabrera, 1961). São animais endêmicos da caatinga, 

habitando a região do semi-árido nordestino, onde estão localizadas as rochas graníticas, que 

lhes servem como refúgio e abrigo contra os predadores, os quais são principalmente os gatos 

macambira (Leopardus tigrinus), as raposas, o gavião pé-de-serra (Geranoaetus 

melanoleucus) e o jacurutu (Bubo virginianus) (Carvalho, 1969; Lacher, 1981). Eles são 

altamente adaptados às condições ecológicas regionais, caracterizadas pelo calor, a escassez 

de água e alimentos, principalmente nos períodos das grandes secas nas regiões do semi-árido 

nordestino. Em cativeiro aceitam bem frutas (banana, melão, mamão, melancia, manga) e 

raízes, especialmente batata doce. Atingem a fase adulta aos 200 dias de vida, podendo atingir 

até 50 cm de comprimento e 1 quilo de peso corporal (Roberts, Maliniak, & Deal, 1984). 

Apresentam coloração cinza clara com pelos pretos e amarelos ou esbranquiçados na 

região dorsal, castanho-ferruginoso na região caudal, um pouco acastanhada nas patas e 

branco na região cervical. Suas patas possuem coxins calosos pouco excedidos pelas unhas 

rígidas que lhes proporcionam a habilidade de saltar e escalar (Moojen, 1952). Seu olfato e 

audição são bastante aguçados, detectando seu predador a longas distâncias (Carvalho, 1969). 

Quanto à reprodução, ocorrem nascimentos ao longo do ano. As fêmeas apresentam estro pós-

parto, podendo acasalar-se poucas horas após o nascimento dos filhotes. Embora as proles 

sejam pequenas a cada parto (cerca de 1 a 2 filhotes), o curto período gestacional (75 dias) 

garante uma elevada produção de crias a cada ano (Lacher, 1981; Roberts et al., 1984). 

Com relação ao seu padrão de atividade locomotora, tem sido relatado que nos dias 

mais escuros o mocó sai para se alimentar pela manhã e a tarde, enquanto nos dias mais claros 

sua atividade se concentra no período noturno (Carvalho, 1969). Estudos realizados por Sousa 

e Menezes (2006) elucidaram que embora o mocó apresente atividade ao longo de 24 horas, 

os períodos de transição de fases claro-escuro são os de maior concentração de atividade, 
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sugerindo, portanto, comportamento predominantemente crepuscular (Sousa & Menezes, 

2006). 

Essa espécie foi escolhida como modelo animal de roedor regional para estudos de 

ritmo circadiano pelo Laboratório de Cronobiologia – UFRN (Sousa & Menezes, 2006). No 

nosso laboratório – LabNeuro - UFRN, estudos variados foram realizados tomando a espécie 

como modelo, como por exemplo,  a evidência de proteínas ligantes de cálcio nos centros 

circadianos do mocó (Cavalcante et al., 2008), projeções retianas direcionadas a um núcleo da 

linha média talâmica, o PV, envolvidos nos ritmos circadianos (Nascimento et al., 2008), e 

também o MD, envolvido no reconhecimento visual (Nascimento, Cavalcante, Cavalcante, & 

Costa, 2010), descrição de sistema serotonérgico desse animal (Soares et al., 2012), 

distribuição dessas fibras nos núcleos LM/IL do tálamo  (Silva et al., 2014), distribuição de 

óxido nítrico no diencéfalo  (Reis et al., 2018), distribuição de proteínas ligantes de cálcio e 

especializações topográficas de células catecolaminérgicas e ganglionares na retina (Oliveira 

et al., 2018), além de outros estudos frequentemente desenvolvidos no mesmo laboratório. 

Nesse sentido, em virtude das características acima citadas, este animal vem sendo adotado 

como modelo para estudos neuroanatômicos do Laboratório de Neuroanatomia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mocó (Kerodon rupestris) em ambiente natural. Fonte: LabNeuro. 
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2 Justificativa 

Os sistemas de projeções talamocorticais são fundamentais para regular o fluxo das 

informações sensoriais, bem como a relação da integração dessas informações com o córtex. 

As vias de transmissão glutamatérgicas desempenham importante papel nesse processo. Com 

isso, a partir da compreensão da morfologia e distribuição de corpos neuronais imunorreativos 

a esse neurotransmissor em núcleos talâmicos, como os núcleos LM/IL, os quais são 

especialmente conhecidos por apresentarem mecanismos de regulação nos padrões de 

sincronização e atividade cortical; bem como caracterização do volume dos mesmos, 

podemos ajudar a esclarecer questões filogenéticas relevantes, assim como enriquecer os 

estudos acerca da temática em questão. 

Com relação ao mocó, vale salientar que o animal apresenta características 

morfofuncionais e hábitos comportamentais que garantem particularidades quando 

comparados com outros animais da ordem Rodentia. Isso se dá especialmente em relação ao 

nicho temporal crepuscular que ele exibe, sendo ideal para estudos cronobiológicos 

comparativos, já que os demais modelos experimentais clássicos são tipicamente diurnos e 

noturnos. Nesse sentido, em se tratando de um animal retirado de seu habitat natural, sem 

serem considerados padrões de laboratório, e estarem incluídos na mesma ordem de ratos e 

camundongos, é crescente a importância de estudos que explorem não só as características 

morfológicas, mas também funcionais dos mesmos com fins de comparação filogenética, 

especialmente. 

Assim, considerando o mocó como importante modelo roedor regional e visto a 

necessidade de caracterização morfológica e neuroquímica em regiões cerebrais do animal, 

pretendemos expandir os estudos neuroanatômicos, destacando o neurotransmissor Glu nos 

núcleos talâmicos LM/IL. Nesse sentido, os dados obtidos serão úteis para realização de 

futuros estudos anatômicos comparados, funcionais e aplicados. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar os núcleos LM/IL do tálamo do mocó (Kerodon rupestris), através da 

análise de sua citoarquitetura e dos aspectos morfoquantitativos, bem como da população 

neuronal glutamatérgica neles distribuída.  

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar e caracterizar citoarquitetônicamente os núcleos LM/IL do tálamo do mocó. 

 Estimar o volume dos núcleos LM/IL do tálamo no mocó. 

 Estimar a densidade de volume de neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL do tálamo 

do mocó. 

 Estimar o volume total de neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL do tálamo do 

mocó. 

 Estabelecer os padrões morfométricos das principais populações neuronais glutamatérgicas 

dos núcleos LM/IL do tálamo do mocó.  
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4 Materiais e métodos 

4.1 Sujeitos experimentais 

Nesta pesquisa foram utilizados mocós adultos jovens, machos e fêmeas, provenientes 

de municípios da Região do Seridó do Rio Grande Norte. Após a captura, os animais foram 

acomodados em espaço reservado na fazenda SAMISA, estrutura que sedia o Centro 

Tecnológico de Aquicultura (CTA) do Departamento de Oceanografia e Limnologia da 

UFRN, no município de Extremoz-RN. Durante um período de 3 a 7 dias, suficiente para 

adaptação e recuperação do estresse, foram mantidos em um compartimento amplo com 

quatro paredes e teto de alvenaria revestido em PVC e piso com solo natural, vegetação 

rasteira e pedras, simulando o habitat natural do animal. Neste ambiente os animais ficaram 

expostos às condições ambientais naturais de temperatura, umidade do ar e luminosidade, 

com alimentação e água à disposição continuamente. 

O n obtido foi de seis animais, sendo quatro fêmeas e dois machos, avaliado como 

número mínimo para se obter os resultados esperados. Todos os cuidados foram tomados no 

sentido de evitar dor e sofrimento aos animais durante os procedimentos experimentais, 

seguindo estritamente a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 que estabelecen os 

procedimentos para o uso científico de animais. 

Convém ressaltar que o projeto em questão é parte integrante de um projeto maior 

financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

intitulado “Mapeamento neuroquímico no encéfalo do mocó (Kerodon rupestris)” (Processo 

474623/2013-0), o qual prevê a utilização de 18 animais no total. O mesmo possui aprovação 

prévia do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), protocolo 004/2014 (Anexo A), assim 

como autorização para captura (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis, SISBIO nº 42960-1) (Anexo B). 

Todos os procedimentos experimentais se deram no Laboratório de Neuranatomia, 

departamento de Morfologia, UFRN e o descarte de material químico e biológico foi 

realizado de acordo com as normativas instituicionais.  
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4.2 Procedimentos 

4.2.1 Anestesia e perfusão 

Os animais foram anestesiados com uma injeção intramuscular de cloridrato de 

ketamina 10% (0,1 ml) e xilazina 2% (0,01 ml), ambos para cada 100 gramas de peso do 

animal e em seguida perfundidos por via transcardíaca com 300 ml de solução salina a 0,9% 

em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 com heparina (Parinex, Hipolabor, 2ml/1000ml de solução 

salina) durante aproximadamente 5 minutos. Em seguida, foram bombeados 700 ml de 

solução fixadora, passando-se metade desta solução a um fluxo de 70 ml por minuto e a outra 

metade a 17,5 ml por minuto, durando todo procedimento em torno de 30 minutos. A solução 

fixadora foi o paraformaldeído 4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4.  

4.2.2 Remoção do encéfalo e microtomia 

Após a perfusão, os animais foram adequadamente posicionados no aparelho 

estereotáxico para roedores, onde, foi ajustada a barra dos incisivos de modo a nivelar o 

lambda e o bregma na mesma altura, padronizamos o plano de corte coronal para todos os 

animais. Os ossos da calota craniana foram removidos para expor a superfície dorsal do 

encéfalo. Seccionamos os encéfalos estereotaxicamente em 3 blocos, através de duas secções: 

uma por um plano no nível do bregma e outra por um plano no nível do lambda. Após, 

aproximadamente 2 horas, os encéfalos  foram  retirados  por  fratura  dos ossos da calota 

craniana e colocado em pós-fixação na mesma solução fixadora,  acrescida  de  sacarose  a  

30%  por  4  horas  e  então  colocados  em  outra solução  de  sacarose  a  30%  em  tampão  

fosfato  0,1  M,  pH  7,4. Os olhos foram separados do encéfalo por secções dos nervos 

ópticos adiante do quiasma óptico e foram armazenados para complementação de estudos do 

olho e da retina. 

Os encéfalos foram seccionados no plano coronal por congelamento com gelo seco, 

em micrótomo horizontal de deslizamento, em secções de 30 µm, as quais foram coletadas 

seriadamente em 6 compartimentos com tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Cada compartimento 

possui um corte de cada sequência de 6, de maneira que entre uma secção e a seguinte, no 

mesmo compartimento, há a distância de 180 µm. As secções foram conservadas em solução 

anticongelante no freezer a −20 ºC. 
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4.2.3 Imuno-histoquímica e técnica de nissl 

As secções sem processamento imuno-histoquímico prévio, foram montadas 

diretamente nas lâminas em sequência rostrocaudal e, após secagem, foram submetidas a 

coloração pelo método de Nissl, usando o corante thionina. Nesse tipo de método, a partir de 

protocolo adotado pelo Labneuro, os cortes obtidos em microtomia foram montados em 

lâminas gelatinizadas as quais secaram à temperatura ambiente por 72 horas. Antes do início 

do procedimento, o corante thionina foi retirado da geladeira para atingir a temperatura 

ambiente e então aquecido por 15 minutos em estufa a 50ºC. Seguidamente, as lâminas com 

os cortes passaram por uma bateria de desidratação e diafanização, sendo postas, inicialmente, 

em álcool 70% por duas horas. Posteriormente, foram mergulhadas por três minutos em cada 

álcool que segue, álcool 95%, duas vezes, álcool 100%, duas vezes, e então expostas ao Xilol, 

por duas vezes, uma durante 3 minutos e a segunda por 30 minutos. Com fins de rehidratação, 

as lâminas foram novamente postas em xilol por 2 minutos, e nas mesmas concentrações e 

vezes dos álcoois anteriores, no sentido inverso, sendo que por 2 minutos cada, acrescido de 2 

minutos no álcool 50%, mais 2 minutos em água destilada e então de 20 a 40 segundos em 

corante. Por fim, as lâminas entram novamente em contato com água destilada, por duas vezes 

em torno de 10 segundos, álcool 50% por 2 minutos, ácool 70% por 2 minutos, 2 vezes no 

álcool 95% por dois minutos cada, em torno de cinco segundos em álcool 95% acrescido de 

ácido peracético 1%; posteriormente passam três vezes em álcool 100%, 2 minutos cada, e 

então expostas por duas vezes no xilol, uma de dois minutos e a outra de 4 minutos.  Em 

seguida as lâminas foram cobertas com lamínulas, utilizando-se um meio de montagem 

sintético à base de polímeros plásticos. 

As secções de um compartimento de cada animal foram submetidas à imuno-

histoquímica para revelação de Glu no tálamo do mocó. O método imuno-histoquímico de 

escolha foi o do protocolo avidina-biotina-peroxidase (ABC), que consiste das seguintes 

etapas: Após 5 lavagens de 5 minutos cada, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador 

orbital, os compartimentos foram submetidos ao pré-tratamento que inclui incubação em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,3% em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 por 20 minutos, com 

a finalidade de abolir artefatos causados pela liberação de peroxidases endógenas. Após 5 

lavagens de 5 minutos cada, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador orbital, as secções 

foram incubadas em uma solução de bloqueio contendo albumina de soro bovino (BSA) a 

10% diluído em Triton X-100 durante sessenta minutos com o propósito de bloquear sítios 

inespecíficos ao anticorpo primário, em seguida foram incubadas no anticorpo primário 
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específico: anti-L-glutamato (Sigma), obtido em coelho, em diluição de 1:500, acrescido de 

albumina a 2% em Triton X-100 a 0,4% permanecendo em incubação por 24 horas, overnight, 

em rotor  de rotação lenta. Seguiram-se 5 lavagens de 5 minutos cada em tampão fosfato 0,1 

M, pH 7,4 em agitador orbital, e em seguida as secções foram colocadas em contato com o 

anticorpo secundário biotinilado contra as proteínas do animal em que foi obtido o anticorpo 

primário diluído, no caso, anti-coelho obtido em jumento (laboratório Jackson) numa diluição 

de 1:1000, no mesmo veículo utilizado no anticorpo primário, em rotor, por um período de 90 

minutos. Seguiram-se novamente 5 lavagens de 5 minutos cada em tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,4 em agitador orbital e então as secções foram imersas em solução do complexo avidina-

biotina-HRP (Protocolo ABC, Kit elite da Vector) (2% da solução total) em Triton X-100 a 

0,4%, contendo NaCl por 90 minutos. Em seguida, foram feitas novamente 5 lavagens de 5 

minutos cada em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 em agitador orbital.  

Para evidenciar a reação, as secções foram expostas a meio contendo peróxido de 

hidrogênio (H2O2) como substrato e 25 mg de 3,3’,4,4’ tetrahidrocloreto-diaminobenzidina 

(DAB), utilizada como cromógeno. A DAB foi diluída em 99 ml de tampão fosfato 0,1M, pH 

7,4. A solução de DAB e tampão foi preparada cinco minutos antes dos cortes entrarem em 

contato, e estes permaneceram em contato com a solução durante aproximadamente vinte 

minutos. Após este período, foi acrescentado H2O2 a 0,3%, que na solução final se torna 

0,03%. Ao adicionar o H2O2, a reação inicia e o substrato começa a ser utilizado, deixando 

reagir até que fique com coloração marrom, cerca de 3 a 5 minutos. O tempo ideal de reação 

varia de acordo com o anticorpo. Ao final desta etapa, os cortes foram lavados por cinco 

vezes de cinco minutos cada em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4 em agitador orbital. 

As secções foram montadas sequencialmente no sentido rostrocaudal em lâminas 

previamente gelatinizadas. Após secarem à temperatura ambiente, foram mergulhadas 

rapidamente em solução de tetróxido de ósmio a 0,005% para intensificação da reação. 

Posteriormente as secções passaram por uma bateria de álcoois de graduação sucessivamente 

mais altas até o álcool absoluto, finalizando com o xilol. Em seguida as lâminas foram 

cobertas com lamínulas, utilizando-se um meio de montagem sintético à base de polímeros 

plásticos.  

4.2.4 Obtenção e análise de imagens 

As secções do encéfalo, coradas pelo método de Nissl ou submetidas à imuno-

histoquímica para Glu foram examinadas ao microscópio óptico (Nikon Ni-U) em campo 
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claro e então selecionadas. Imagens digitais foram obtidas usando uma videocâmara digital 

(Nikon DS-Ri1) acoplada ao microscópio conectado a um computador com o software NIS 

ELEMENTS AR 4.20.00 64-bit instalado. O software Canvas 12 foi utilizado para a 

construção dos esquemas, tomando como base o atlas estereotáxico do cérebro de rato 

(Paxinos & Watson, 2007). 

4.2.5 Análise estereológica 

4.2.5.1 Volume de núcleos LM/IL 

Para se estimar o comprimento rostrocaudal dos núcleos LM/IL do tálamo foi utilizado o 

seguinte cálculo: n° de cortes por compartimento * distância entre os cortes, obtendo assim, uma 

média do comprimento de cada núcleo para todos os animais. 

Para aferir o volume dos núcleos foram selecionadas no mínimo 6 secções coradas pelo 

método de Nissl contendo as áreas de interesse em cada animal. Ojetiva de 4X foi utilizada 

para os núcleos LM e objetiva de 2X para núcleos IL, sendo os núcleos CM, PC e CL 

considerados um complexo nuclear único em consequência da dificuldade de sua linha de 

separação, como já evidenciado por Paxinos e Watson (2007). A variação das objetivas se deu 

em virtude do campo de visualização do diâmetro total de cada núcleo.  

Um sistema de teste quadrático com área conhecida foi sobreposto em cada núcleo, 

amostrados de forma sistemática e uniformemente aleatória (SURS) (Gundersen, Jensen, 

Kiêu, & Nielsen, 1999). Essas imagens foram analisadas com o auxílio do software Canvas 

12. Em cada imagem, os pontos que tocavam toda a área seccional dos núcleos foram 

contados, considerando-se o quadrante superior direito (ângulo de 90º) de cada cruz como o 

elemento de eleição para contagem, a fim de diminuir a variação ou erro (Figura 5).   

O método para estimar o volume referência dos núcleos (Vref) foi baseado no 

princípio de Cavalieri, com o seguinte cálculo: Vref= Σp * a/p * t * F
-1

, onde Σp é a soma dos 

pontos que tocam o núcleo, a/p é a área associada aos pontos, t é a espessura média da secção 

e F
-1

 é o inverso da fração de secções amostradas.  Nos núcleos em que foi possível reduzir 

pela metade as secções analisadas, multiplicamos o F
-1

 por 2 (Howard & Reed, 2010). 

Os valores de área por ponto para os respectivos núcleos foram de 23.735 μm
2
 para o 

PV, 28.907 μm
2 

para o PT, 53.943 μm
2 

para o Re, 17.251  μm
2 

para o Rh, 10.623 μm
2 

para 

IMD, 67.391 μm
2
 para o complexo nuclear CM-PC-CL e 10.754 μm

2
 para o PF. Para testar a 

confiabilidade dos dados, foi estimado o teste de coeficiente de erro, onde se observou um 

valor de 2,9% para PV, 2,8% para o PT, 3,2% o Re, 3,5% o Rh, 3,7% o IMD, 2,3% o 
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complexo CM-PC-CL e 3% o PF, sendo menor do que o limite aceitável de 15% (Gundersen 

et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: A: Fotomicrografia representando a explicação do princípio de Cavalieri em 

secções seriadas, onde podemos observar o núcleo PF do encéfalo do mócó corado pelo 

método de Nissl. Teste de sistema quadrático utilizado para estimar o volume dos núcleos 

LM/IL. B: Cruz demonstrando o método utilizado; destaque para área de contagem 

correspondente ao alcance do ângulo de 90º para diminuir a variação ou o erro. Barra 1000 

µm.  

 

4.2.5.2 Densidade de volume de neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL 

Para se estimar a densidade de volume de neurônios glutamatérgicos nos núcleos 

LM/IL (Vv) foi utilizado o princípio de Delesse, o qual expressa através de uma razão 

densidades de estruturas de interesse (Howard & Reed, 2010; Ladd et al., 2012; Mayhew, 

1992; West, 2002), de maneira que seguinte equação foi aplicada: Vv= Σpn/ Σpt, onde Σpn é o 

número total de pontos também de um sistema quadrático que tocam os neurônios IR-Glu e 

Σpt é o número total de pontos do mesmo sistema teste que toca toda a estrutura do núcleo 

estudado.  

As imagens deste método também foram selecionadas de forma sistemática, uniforme 

e aleatória (SURS) (Gundersen et al., 1999) a partir de no mínimo 5 secções IR-Glu, sendo 

B A 
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analisadas com objetiva de 20X para todos os núcleos (Figura 6). No caso do complexo 

nuclear CM-PC-CL, calculamos as densidades individualmente e realizamos uma soma geral 

dos três núcleos, tendo em vista que é possível selecionar o quadrante central de tais núcleos, 

assim como realizado para os demais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: A: Fotomicrografia em campo claro de secção coronal do núcleo PF do encéfalo de 

mocó submetida à imuno-histoquímica para Glu. B: Ampliação de quadrado em A, ilustrando 

a aplicação do sistema teste quadrático para se estimar a densidade de IR-Glu. Neurônios 

selecionados com base no alcance de 90º do quadrante superior direito das cruzes. Barra: 100 

µm. 

4.2.5.3 Volume total ocupado pelos neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL 

Para se estimar o volume total ocupado pelos neurônios IR-Glu, utilizou-se a seguinte 

equação (Howard & Reed, 2010; Ladd et al., 2012): VTot=Vv * Vref, onde VTot  é o volume 

total ocupado pelos neurônios IR-Glu nos núcleos LM/IL. 

4.2.6 Morfometria 

Para a mensuração das células, foram utilizadas secções coronais do encéfalo dos 

exemplares processados de mocós submetidos a   imuno-histoquímica para Glu. Todos os 

B 

A 
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cortes que apresentaram região de interesse foram amostrados para cada núcleo, a fim de 

obter o perfil celular em toda a extensão rostrocaudal dos núcleos estudados. Foi utilizado o 

software NIS ELEMENTS AR 4.20.00 64-bit para selecionar e medir a área das células 

selecionadas. 

Para evidenciar a forma dos neurônios IR-Glu, a objetiva de 20X foi utilizada na 

captura de imagens. Na seleção das áreas celulares, o software gerou uma grade com linhas 

horizontais e verticais distantes em 100 µm, onde as células que estavam na região de 

interesse (entre as linhas) eram selecionadas, respeitando-se o máximo de duas células por 

grade. Para cada núcleo analisado, 10 áreas de células por cada secção foram mensuradas ao 

longo de 21 secções rostrocaudalmente, estando os núcleos distribuídos através das mesmas. 

Naqueles núcleos que se apresentaram bilaterais, foram avaliadas 5 áreas de células 

por hemisfério cerebral. Em cada núcleo analisado, as objetivas de 2X e 4X foram utilizadas 

para parâmetros de localização, tomando como base de referência especialmente vasos 

sanguíneos. As mensurações de área celular foram realizadas na objetiva de 10X em 

consequência de ser a que melhor representava os limites dos corpos neuronais. No caso do 

complexo nuclear CM-PC-CL, analisamos a área individualmente de cada núcleo com média 

geral entre eles, tendo em vista que é possível selecionar o quadrante central de tais núcleos, 

assim como na análise de Vv. 

Nessa perspectiva, em se tratando dos núcleos LM, foram totalizadas a mensuração da 

área de 170 células no PV, rostrocaudalmente, em consequência de terem sido visualizados 

em 17 níveis dentro das secções selecionadas; no PT, 70 células, por terem sido visualizados 

em 7 níveis, no Re, 140 células, em consequência de terem sido visualizados 14 níveis, no Rh, 

80 células (8 níveis), no IMD, 60 células (6 níveis); e nos núcleos IL, 140 células no CM, 140 

células no PC, 14 níveis analisados rostrocaudalmente, 120 células no CL (12 níveis) e 60 

células no PF (6 níveis), para cada animal. Ao final de cada sessão de contagem, uma tabela 

de áreas celulares foi disponibilizada pelo software NIS ELEMENTS AR 4.20.00 64-bit. Uma 

média de área por núcleo foi então obtida para cada animal. Estes dados foram exportados 

para o Excel e utilizados para análise em software estatístico. 

4.2.7 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se os procedimentos da 

estatística descritiva (média, desvio padrão (DP) e distribuição de frequência). Dada a 

distribuição normal dos dados estudados, para avaliar se houve influência do gênero na 

variação de Vref, Vv, VTot e de área de células IR-Glu, entre os núcleos, utilizamos o teste t 
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de amostra independentes, admitindo o gênero como fator fixo e os valores de média obtidos 

em cada parâmetro para cada núcleo como variável resposta. A diferença estatística entre 

Vref, Vv, VTot e área celular de núcleos IR-Glu, através da região de núcleos LM e a região 

de núcleos IL foi calculada a partir do teste t de amostras pareadas considerando a média dos 

valores observados nessas regiões (variável resposta) para cada animal (fator fixo).  

Analisando diferença estatística entre cada núcleo LM e entre cada núcleo IL, 

realizou-se ANOVA de uma via, seguida do teste post hoc de Tukey, para se analisar 

diferença par a par, utilizando como variáveis os núcleos (fator fixo) e as médias de Vref, Vv, 

VTot e área celular de núcleos IR-Glu (variável resposta). 
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5 Resultados 

5.1 Citoarquitetura 

Os resultados da citoarquitetura revelaram forte e boa marcação ao corante thionina, 

permitindo a delimitação nuclear a partir, especialmente, da proximidade do formato celular 

entre os núcleos. A figura 7 representa 15 níveis distribuídos rostrocaudalmente e os núcleos 

de interesse encontram-se delineados com linha tracejada, enquanto que os núcleos de 

referência com linhas contínuas. 

5.1.1 Núcleos LM 

Nas secções coronais analisadas o PV do mocó foi visualizado como um núcleo 

distinto, com forte afinidade pelo corante thionina, com formato regularmente triangular 

(Figura 7A – 7N). Estando localizado na porção dorsal da linha média do tálamo, é o primeiro 

núcleo a surgir em seu pólo rostral. Situa-se medialmente ao PT e pode ser dividido em três 

porções: anterior (PVA), média (PV), marcada pelo surgimento do núcleo MD (Figura 7G), e 

posterior (PVP), evidenciada pela presença do fascículo retroflexo (Figura 7L). O PT é o 

segundo núcleo a aparecer rostralmente e está localizado entre o PVA e a estria medular do 

tálamo. Apresenta-se na região dorsal da linha média, latero-inferiormente ao PVA, fundindo-

se com o núcleo MD ao longo de seu comprimento rostrocaudal (Figura 7A – 7H). 

O Re está localizado na região anterior, na porção mais ventral talâmica, sendo 

imediatamente dorsal ao 3V. Em seus níveis mais rostrais inicia como duas massas ovóides 

que se unem ao longo do comprimento rostrocaudal. Na sua borda inferior, assim como em 

ratos, o Re é margeado pelo ReV em ambos os hemisférios (Figura 7D – 7K). O Rh do mocó 

evidenciou-se ventralmente ao núcleo CM e dorsal ao núcleo Re. É possível observá-lo na 

porção média do tálamo (Figura 7G – 7K).  O IMD é um núcleo retangular que aparece entre 

os núcleos MD direito e esquerdo sendo evidenciado mais claramente nas secções coronais 

que apresentam o PV. O IMD estende-se caudalmente até o nível do fascículo retroflexo ao 

longo do eixo rostrocaudal (Figura 7I – 7L).  
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5.1.2 Núcleos IL 

No polo anterior o CM encontra-se ventralmente ao PV e é contínuo ao núcleo PC 

(Figura 7D – 7M). O PC do mocó envolve ventralmente o núcleo PT, em níveis mais rostrais 

(Figura 7D – 7F) e o núcleo MD (Figura 7G – 7L), em níveis mais caudais, sendo contínuo ao 

CL rostromedialmente (Figura 7I – 7L). Devido à relativa semelhança em relação a formato e 

compactação celular, o CM, PC e CL são dificilmente distinguíveis pelo método de Nissl 

através das secções coronais. O CL está localizado lateralmente ao núcleo MD (Figura 7I – 

7L) estendendo-se até regiões mais caudais na altura do fascículo retroflexo (Figura 7M – 

7O). Por último, o PF é o mais caudal dos núcleos intralaminares. Este núcleo é margeado 

pelo CL e apresenta-se medial ao grupo nuclear talâmico posterior na maior parte de sua 

extensão rostrocaudal, envolvendo o fascículo retroflexo (Figura 7M – 7O). 
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Figura 7: Reconstrução esquemática das secções coronais do encéfalo do mocó ilustrando a 

distribuição dos núcleos LM/IL talâmicos seguida de fotomicrografias submetidas ao método 

de coloração de Nissl no nível correspondente. Barra 1000 µm. Abreviações: 3V: terceiro 

ventrículo; bcs: braço do colículo superior; ci: cápsula interna; CM: núcleo central medial do 

tálamo; CL: núcleo central lateral do tálamo;  em: estria medular; et: estria terminal; f: fórnix; 

fr: fascículo retroflexo; IMD: núcleo intermediodorsal do tálamo; MD: núcleo mediodorsal do 

tálamo; MDC: núcleo mediodorsal central do tálamo; MDL: núcleo mediodorsal lateral do 

tálamo; MDM: núcleo mediodorsal medial do tálamo; opt: tracto óptico; p.b.: pós-bregma; pc: 

pedúnculo cerebral  PC: núcleo paracentral do tálamo; pcs: pedúnculo cerebelar superior; PF: 

núcleo parafascicular do tálamo; PT: núcleo paratenial do tálamo; PV: núcleo paraventricular 

do tálamo, parte média; PVA: núcleo paraventricular do tálamo, parte anterior; PVP: núcleo 

paraventricular do tálamo, parte posterior; Re: núcleo reuniens do tálamo; ReV: núcleo 

reuniens ventral do tálamo; Rh: núcleo rhombóide do tálamo; Rt: núcleo reticular; tm: trato 

mamilotalâmico. 
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5.2 Análise estereológica  

5.2.1 Volume dos núcleos LM/IL 

Os núcleos objeto do estudo variaram quanto ao comprimento rostrocaudal; dentre os 

núcleos da linha média, PV se apresentou como mais extenso em comprimento, medindo 4,08 

mm, seguido do Re com 2,52 mm, PT com 1,89 mm, IMD com 1,47 mm e Rh com 1,32 mm. 

Entre os intralaminares, o complexo nuclear CM-PC-CL com 3,9 mm e por fim o PF com 

1,02mm.  

A partir da análise estereológica foi possível calcular a estimativa de Vref para cada 

núcleo. No teste t de amostras independentes a variável gênero não apresentou diferença 

estatística em nenhum volume dos núcleos analisados (LM/IL) (p>0,05). 

Ao se comparar a média dos volumes entre os núcleos IL e LM, os primeiros 

apresentaram-se estatisticamente mais volumosos em comparação aos demais [t(5)=14,22, 

p=0,000] (Figura 8).  

A tabela 1 evidencia detalhadamente tais valores seguidos dos desvios padrão. 

ANOVA de uma via demonstrou diferença significativa entre tais volumes [F(6,41)=48,56, 

p=0,000], com particularidades evidenciadas pelo teste post-hoc de Tukey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Média ± DP de Vref dos núcleos LM/IL do tálamo dos mocós em mm
3 
(n=6) (Teste 

t de amostra pareadas, **p<0,005). 
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Tabela 1 

Análise estereológica de Vref representada por média ± DP dos volumes dos núcleos da 

LM/IL do tálamo em mm
3 

(n=6). 
 

 

Nota: 
a
: > IMD (p<0,05), 

b
: >Rh, IMD (p<0,005); 

c
: >PV, PT, Re, Rh, IMD, PF (p<0,005). 

 

5.2.2 Densidade de volume de neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL 

Através da análise estereológica calculamos ainda a densidade de volume dos 

neurônios IR-Glu nos núcleos LM/IL. No teste t de amostras independentes não foi observada 

diferença estatística ao se considerar a variável gênero no Vv entre os núcleos LM e IL 

(p>0,05). No que se trata da comparação de média total entre Vv dos núcleos LM e Vv dos IL 

não foi reveleda diferença estatística a partir do teste t pareado [t(5)=0,63, p>0,05] (Figura 9). 

A tabela 2 evidencia os resultados obtidos em porcentagem, sendo revelada diferença 

estatística na ANOVA de uma via [F(6,41)=2,91, p<0,05].  O teste post-hoc de Tukey detalha 

tais diferenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleos                                                   Média ± DP 

LM 

PV 1,56 ± 0,28
a
 

± 

PT 1,28 ± 0,34 

Re  2,49 ± 0,41
b
 

Rh 0,39 ± 0,03 

IMD 

 

0,28 ± 0,07 

 

IL CM-PC-CL 5,95 ± 1,51
c
 

PF 

 

2,49 ± 0,62
b 
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Figura 9: Vv ± DP dos neurônios IR-Glu dos núcleos LM/IL do tálamo dos mocós (n=6) 

(Teste t de amostra pareadas, p>0,005). 

 

 

Tabela 2 

Vv de neurônios IR-Glu representada por média (%) ± DP nos núcleos LM/IL do 

tálamo de mocó representado por porcentagem (n=6).  

Nota
*
: > Re, IMD (p<0,05). 

 

5.2.3 Volume total ocupado pelos neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL 

 

Nesta análise estereológica também não foi observada diferença estatística ao se 

considerar a variável gênero no VTot entre os núcleos da LM e IL no teste t de amostras 

independentes (p>0,05). A partir da análise de teste t de amostra pareadas, foi evidenciado 

que os núcleos IL apresentam volume total estimado de neurônios IR-Glu maior que os da 

LM [t(5)=11,91, p=0,000] (Figura 10). A figura 11 demonstra a estimativa do volume total 

ocupado por neurônios glutamatérgicos nos núcleos LM/IL, a partir de ANOVA de uma via 

[F(6,41)=55,25, p=0,000], com particularidades evidenciadas pelo teste post-hoc de Tukey. 

 

 

Núcleos                                                   % ± DP 

LM 

PV 12% ± 0,02* 

± PT 9% ± 0,02 

 Re 8% ± 0,02 

Rh 11% ± 0,02 

IMD 

 

8% ± 0,02 

IL CM-PC-CL 9% ± 0,01 

PF 9% ± 0,01
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Figura 10: VTot ± DP dos neurônios IR-Glu dos núcleos LM/IL do tálamo dos mocós (n=6) 

(Teste t de amostra pareadas, **p<0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Média de VTot ± DP dos neurônios IR-Glu dos núcleos LM/IL do tálamo dos 

mocós (n=6). A ANOVA de uma via revelou diferença significativa entre os núcleos 

analisados. (Teste post-hoc de Tukey). a: >Rh, IMD (p<0,005); b: >PV, PT, Re, Rh, IMD, PF 

(p<0,005); c: >PT, Rh e IMD (p<0,05). 
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5.3 Caracterização morfométrica das células glutamatérgicas  

A partir da análise morfométrica dos núcleos LM/IL do tálamo do mocó foi possível 

caracterizar os perfis celulares IR-Glu, evidenciando formatos celulares em maior aumento, 

bem como média de área por grupamento investigado. 

Nos animais estudados não se observou diferença estatística ao se considerar a 

variável gênero entre as áreas celulares IR-Glu nos núcleos da linha média, a partir do teste t 

de amostras independentes (p>0,05). 

Ao se comparar a média de área de células IR-Glu entre os núcleos IL e LM, os 

primeiros apresentaram-se estatisticamente maiores em comparação aos demais [t(5)=15,18, 

p=0,000] (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Média ± DP de área de células IR-Glu nos núcleos LM/IL do tálamo dos mocós 

(n=6). (Teste t de amostra pareadas, **p<0,005). 

5.3.2 Núcleos LM 

No que se trata dos núcleos LM, a ANOVA de uma via revelou diferença significativa 

de área celular IR-Glu [F(4,29)=31,93, p=0,000]. A figura 13 evidencia presença de maior 

área de células IR-Glu no núcleo PT, seguido dos núcleos Re, IMD, PV e Rh apresentando 

menor média de área. O teste post hoc de Tukey confirma média de área celular IR-Glu 

significativamente maior do PT em comparação aos demais núcleos da linha média [p=0,000].  

O PV está densamente preenchido por células IR-Glu, cujo formato é 

predominantemente ovóide e arredondado (Figura 15 B) com média de área de 81,08 µm
2 

(± 

4,47 DP) sendo visualmente variada.  
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O PT apresenta um padrão celular semelhante às células IR-Glu visualizadas no 

núcleo PV, no entanto mais esparsadas e achatadas e com maior média de área celular: 

124,65µm
2
 (±10,96 DP) (Figura 15 C). As células IR-Glu do núcleo Re também apresentaram 

o mesmo formato supracitado, porém com média de área de 87,05 µm
2
 (±6,21 DP) (Figura 15 

D).  

O núcleo IMD apresentou células IR-Glu com formato predominantemente ovóide e 

aredondada e média de área 82,25 µm
2
 (±9,92 DP) (Figura 16 C). A morfologia celular de IR-

Glu no núcleo Rh caracteriza-se predominantemente arredondada e as células aglutinadas 

(Figura 16 B) com média de área de 79,29 µm
2
 (±8,12DP).  

5.3.3 Núcleos IL 

Em se tratando dos núcleos IL, a ANOVA de uma via também revelou diferença 

significativa de área celular IR-Glu [F(3,23)=6,43, p=0,003]. A figura 14 mostra uma 

predominância de maior área celular IR-Glu no núcleo PC, seguido do CL, PF e CM. O teste 

post hoc de Tukey reflete área IR-Glu significativamente maior do PC em comparação ao CM 

[p=0,003], do CL em comparação ao CM [p=0,02] e do PF em comparação ao CM [p=0,034]. 

O núcleo CM apresentou células IR-Glu com predominantes contornos arredondados e 

ovóides, com uma média de área de 101,39 µm
2
 (±9,69 DP) (Figura 17 D). No núcleo PC as 

células IR-Glu apresentaram formatos predominantemente fusiformes e distribuídas de 

maneira mais difusa dentro dos limites citoarquitetônicos do PC, com médias de área celular 

maiores em relação a todos os outros núcleos estudados, 128,95 µm
2
 (±6,82 DP) (Figura 17 

E).  

As células IR-Glu do núcleo CL também exibem maiores médias de área celular 

quando comparadas aos núcleos LM: 122,87 µm
2
 (±10,91 DP), e caracterizam-se com 

contornos arredondados, diferente dos padrões visualizados em PC (Figura 17 F). O último 

núcleo dentre os estudados, o PF, apresenta média de área celular de 121,26 µm
2 
(±16,52 DP). 

Suas células possuem em geral formato ovóide (Figura 18 B).  
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Figura 13: Média ± DP de área de células IR-Glu nos núcleos LM do tálamo de mocós (n=6). 

A ANOVA de uma via revelou diferença significativa entre os núcleos analisados. **p<0,005 

(Teste post-hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Média ± DP de área de células IR-Glu nos núcleos IL do tálamo dos mocós (n=6). 

A ANOVA de uma via revelou diferença significativa entre os núcleos analisados. A *p<0,05, 

**p<0,005 (Teste post-hoc de Tukey). 
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Figura 15: Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do mocó 

submetidas ao método de coloração de Nissl (A) e imuno-histoquímica para Glu 

correspondente (A’) em nível rostral representativo dos núcleos LM do tálamo. Ampliação de 

caixas em A’, mostrando em detalhe a morfologia dos corpos celulares glutamatérgicos no 

núcleo PV (B), PT (C) e Re (D). Setas pretas: corpos neuronais IR-Glu arredondados; Setas 

brancas: corpos neuronais IR-Glu ovóides. Linha tracejada: limites do núcleo.  Barra: 500 µm 

em A E A’ e 100 µm em B, C e D.  
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Figura 16: Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do mocó 

submetidas ao método de coloração de Nissl (A) e imuno-histoquímica para Glu 

correspondente (A’) em nível médio representativo dos núcleos LM do tálamo. Ampliação de 

caixas em A’, mostrando em detalhe a morfologia dos corpos celulares glutamatérgicos no 

núcleo IMD (B) e Rh (C). D, E e F estão representadas na Figura 17. Setas pretas: corpos 

neuronais IR-Glu arredondados; Setas brancas: corpos neuronais IR-Glu ovóides. Linha 

tracejada: limites do núcleo. Barra: 1000 µm em A e A’ e 100 µm em B e C. 
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Figura 17: Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do mocó 

submetidas a imuno-histoquímica para Glu em nível médio representativo dos núcleos IL do 

tálamo. Ampliação de caixas em A’, mostrando em detalhe a morfologia dos corpos celulares 

glutamatérgicos nos núcleos CM (D), PC (E) e CL (F). Setas pretas: corpos neuronais IR-Glu 

arredondados; Setas brancas: corpos neuronais IR-Glu ovóides. Setas pontudas: corpos 

neuronais IR-Glu fusiformes; Linha tracejada: limites do núcleo. Barra: 1000 µm em A’ e 100 

µm em D, E e F. 
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Figura 18: Fotomicrografias em campo claro de secções coronais do encéfalo do mocó 

submetidas ao método de coloração de Nissl (A) e imuno-histoquímica para Glu 

correspondente (A’) em nível caudal representativo do núcleo IL do tálamo, PF. Ampliação 

de caixas em A’, mostrando em detalhe a morfologia dos corpos celulares glutamatérgicos no 

núcleo PF (B). Setas pretas: corpos neuronais IR-Glu arredondados; Setas brancas: corpos 

neuronais IR-Glu ovóides. Barra: 1000 µm em A e A’ e 100 µm em B. 
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6 Discussão 

 

As evidências de caracterização volumétrica talâmica, especialmente dos núcleos da 

LM/IL são estritamente limitadas, além disso, é escassa a presença de estudos que abordem o 

padrão de densidade de volume, seu volume total de neurônios IR-Glu, bem como suas 

características morfométricas. Nosso estudo é o pioneiro na análise estereológica dos núcleos 

LM/IL, bem como das células IR-Glu neles presentes. Demonstramos, então, as características 

morfológicas dos núcleos LM/IL do tálamo do mocó, a partir da construção de esquemas 

baseados em secções coradas pelo método de Nissl. Por meio desse material e associando ao 

uso de estereologia, conseguimos também diferenciar os volumes destes núcleos. Além disso, 

com as secções de animais submetidas à imuno-histoquímica para Glu, caracterizamos a 

densidade de volume de neurônios (corpos celulares) IR-Glu e o volume total estimado desses 

neurônios para cada núcleo LM e IL, também associado às técnicas de estereologia. Por fim, 

distinguimos morfometricamente tais neurônios. 

Em comparação à organização citoarquitetônica do rato (Paxinos & Watson, 2007) no 

mocó, identificamos, similarmente, os núcleos LM, do sentido rostral ao caudal: PV, PT, Re, 

Rh e IMD; e IL, no mesmo sentido, CM, PC, CL e PF; não havendo grandes diferenças em 

termos de estruturação e organização nesse complexo entre as duas espécies, a não ser pelo 

tamanho evidententemente maior. Essa mesma disposição em mocós foi observada 

previamente pelo nosso grupo (Silva et al., 2014). 

É sabido que o tálamo é especialmente ativado em execução de atividades que 

requerem atenção, vigilância e rápido processamento da informação (Bohlken et al., 2014; 

Laberge & Buchsbaum, 1990; Paus et al., 1997; Xie, Chen, & De Bellis, 2012), estando, 

portanto, relacionado à cognição de um modo geral. Alguns estudos correlacionam 

positivamente o fator cognição com volume talâmico, (Bohlken et al., 2014; Raznahan et al., 

2014), entretanto, outras pesquisas não corroboram tal resultado (Crespo-Facorro et al., 2007; 

Hartberg et al., 2011). Estudos evidenciam também que essa ativação talâmica está 

prejudicada com o avançar da idade (Birren & Schaie, 1990; Craik & Salthouse, 1992) e 

demonstra que o avançar da idade é correlacionalmente proporcional à redução do volume do 

tálamo (Werf et al., 2001). Tal inferência permite relacionar a importância volumétrica 

talâmica na execução de atividades e consequente funcionamento cerebral.   

Sendo assim, acredita-se que a análise do volume talâmico e seus núcleos em 

diferentes espécies permite associar filogeneticamente a evolução desta estrutura na execução 

da atividade cerebral.  
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Tendo em vista a importância volumétrica do tálamo na execução de suas funções, 

pesquisadores analisaram-na em diferentes espécies, como em coelhos (Akosman et al., 

2013), camundongos (Dong et al., 2007) e primatas do novo mundo (Finlay et al., 2014). 

Esses estudos utilizaram como técnica principal a estereologia.  

Finlay et al. (2014) realizaram análise estereológica de secções histológicas coradas 

pelo Cresil Violeta do GL de primatas do novo mundo (Cebus apella, Saguinus midas niger, 

Alouatta caraya, Aotus azarae, and Callicebus moloch), tanto no que se trata do volume do 

núcleo, quanto em relação a seus neurônios e os comparou a outros 26 mamíferos 

previamente estudados, a fim de melhor compreensão da evolução do sistema visual; 

concluindo por exemplo, que o volume do GL não foi afetado conforme variação do nicho do 

animal, se diurno ou noturno, porém afetado conforme diferentes classificações taxonômicas. 

Estudos de verificação volumétrica talâmica também têm sido realizados em algumas 

patologias, referindo, especialmente atrofia dessa estrutura; por exemplo, em indivíduos com 

esquizofrenia (Csernansky et al., 2004; Dorph-Petersen & Lewis, 2017; Erp et al., 2016; 

Shepherd, Laurens, Matheson, Carr, & Green, 2012), Parkinson (Villalba, Wichmann, & 

Smith, 2014) e autismo (Tamura, Kitamura, Endo, Hasegawa, & Someya, 2010; Tsatsanis et 

al., 2003).  

Até o presente, a maioria das pesquisas que abordam volume do tálamo, o trazem 

como estrutura global, ou por hemisfério (Ahsan et al., 2007; Csernansky et al., 2004; 

Hammers et al., 2003; Kumar, Oort, Scheffler, Beckmann, & Grodd, 2017). Poucos abordam 

a diferenciação volumétrica dos núcleos e subnúcleos individualizados com fins de 

caracterização. Nosso estudo, todavia, diferenciou volumetricamente núcleos da LM e IL do 

tálamo de uma espécie de roedor com hábitos comportamentais que garantem particularidades 

quando comparados com outros animais da ordem Rodentia. Abrange, portanto, uma pesquisa 

envolvendo diferenças filogenéticas do sistema de ativação difusa da área cortical (núcleos 

LM/IL), com fundamental importância no processamento de informações relacionadas à 

atenção e cognição.  

Núcleos da LM e IL podem ser considerados agrupados especialmente em 

consequência da sua padronização de conectividade, sugerindo homogeneidade funcional 

(Werf et al., 2002). Entretanto, apesar de por muito tempo terem sido atribuídos apenas à 

funcionalidade homogênea, algumas pesquisas desmitificaram esse caráter, associando-os a 

projeções, e consequentemente, funcionalidades específicas diferenciadas  (Bertram & Zhang, 

1999; Colavito, Tesoriero, Wirtu, Grassi-Zucconi, & Bentivoglio, 2015; Dolleman, Silva, & 

Witter, 1997; Edelstyn, Mayes, & Ellis, 2014; Kung & Shyu, 2002; Prisco & Vertes, 2006; 
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Zhang & Bertram, 2002), o que fundamenta também, a importância do estudo das 

características individuais desses núcleos. Além disso, uma questão importante a ser 

destacada é que pelo fato de serem considerados integrantes de um conjunto localizados 

medialmente no tálamo (LM) e também dentro de uma estrutura única, a lâmina medular 

interna (IL), optamos por manter a análise integralmente, sem separação por hemisfério.  

 Nos animais examinados, em virtude de sua captura em meio ambiente, não há como 

determinar a idade exata, apesar de todos serem caracterizados como adultos jovens, em 

consequência de suas propriedades comportamentais e físicas (não apresentar comportamento 

de rastejar, ter apresentado desmame, peso e tamanho comparativo a filhotes) (Lacher, 1981); 

sendo assim, este fator foi desconsiderado na análise de volume, também em virtude da 

padronização adotada.  

No que se trata da variação de volume talâmico relacionado ao gênero, há estudos que 

não relatam influência deste fator (Xie et al., 2012), outros que a relatam, como o maior 

volume bilateral de fêmeas humanas quando comparados a machos (Zhu et al., 2014). Nossa 

pesquisa não evidenciou diferença volumétrica relacionada ao gênero em LM e IL (p>0,05), 

assim como de nenhuma das outras variáveis analisadas no estudo.  

Na análise estereológica de volume dos núcleos LM e IL, visualizamos um Vref dos 

núcleos IL (4,23mm
3
) 54% maior que LM (1,27mm

3
).  Tal padrão de volume também pôde 

ser observado em humanos, como visto por Kumar et al. (2017), a partir de utilização de 

ressonância magnética funcional para investigar a anatomia do tálamo, suas conectividades e 

tamanho de seus núcleos e subnúcleos. O grupo em questão verificou correspondência notável 

entre as conexões tálamo-córtico-talâmicas entre núcleos da LM e IL em humanos e 

camundongos, e adicionalmente predominância volumétrica em IL (480 voxel), em 

comparação aos núcleos LM (120 voxel) (A medida de voxel é equivalente a pixel em 3D). A 

despeito da distância filogenética, é sabido que as correspondências de conexão entre tálamo e 

córtex são consideradas similares entre roedores e humanos (Kumar et al., 2017; Oh et al., 

2014), o que pode ser atribuído à conservação de mecanismos de padronização genética 

(Chen et al., 2011).  

Dentre os núcleos LM, o Re se apresentou como o mais volumétrico, com 2,49 mm
3
, 

compreensível por sua bilateralidade e largura, sendo mais volumétrico que o PV (1,56 mm
3
), 

apesar de ser menor em comprimento rostrocaudal (Re: 2,52 mm e PV: 4,08 mm).  

Similarmente ao verificado em nosso estudo, o núcleo Re é frequentemente relatado como o 

mais volumoso dentre os LM em consequência de observações qualitativas em ratos (Paxinos 

& Watson, 2007; Vertes et al., 2015), contudo, evidenciamos quantitativamente tal resultado.  
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O PT, também bilateral, apresentou volume de 1,28 mm
3
 com 1,89 mm de 

comprimento rostrocaudal. Os núcleos Rh e IMD, como esperado, em consequência de sua 

pequena largura e pouco comprimento rostrocaudal (Rh: 1,32 mm e IMD: 1,47 mm, 

respectivamente), se exibiram com menor valor (Rh: 0,39 mm
3
 e IMD: 0,28 mm

3
). Tais 

resultados corroboram com análises prévias qualitativas em ratos (Paxinos & Watson, 2007; 

Werf et al., 2002). 

Dentre os núcleos IL, o complexo nuclear CM-PC-CL se destacou como mais 

volumétrico (5,95 mm
3
). Isso acontece primeiramente em consequência de serem núcleos 

bilaterais (PC e CL), serem constituídos por três núcleos e se estenderem ao longo de quase 

todo comprimento rostrocaudal do tálamo (3,90 mm). O núcleo PF, também bilateral, se 

apresentou um núcleo volumétrico (2,49 mm
3
), apesar de seu pequeno comprimento 

rostrocaudal (1,02 mm). Esse padrão também pode ser visualizado em análises qualitativas 

em ratos (Paxinos & Watson, 2007; Vertes et al., 2015; Werf et al., 2002). 

Nenhuma análise quantitativa foi encontrada evidenciando as diferenças volumétricas 

entre os núcleos LM e IL com uso associado de estereologia e histologia, entretanto, 

considerando comparações com evidências qualitativas em ratos e camundongos, o padrão 

observado em mocós parece seguir o mesmo visualizado nesses roedores  (Paxinos & Watson, 

2007; Vertes et al., 2015). As diferenças de volume nuclear nesse complexo embasam 

posteriores estudos associados a patologias, bem como permitem a diferenciação real em 

termos de volume nuclear de determinada espécie de roedor, evidenciando a manutenção do 

padrão filogenético visualizado qualitativamente.  

Pesquisas abordam a medição da estrutura talâmica com base em análise de 

ressonância magnética, especialmente em humanos. No entanto, em consequência das falhas 

contrastais do método em relação aos núcleos talâmicos e substância branca adjacente, 

caracteriza-se por um técnica não muito precisa (Keller et al., 2012). Sendo assim, o método 

atual de escolha que forneça melhor correlação de forma e função tem sido a estereologia 

associada à imuno-histoquímica e histologia, a qual possibilita entender melhor as mudanças e 

mecanismos subjacentes na evolução e também de doenças  (Hou, Riise, & Pakkenberg, 

2012; Kipp, Kiessling, Hochstrasser, Roggenkamp, & Schmitz, 2017). Assim, no nosso 

estudo, além de utilizarmos a estereologia associada à histologia para caracterizar o volume 

dos núcleos LM e IL do mocó, também a utilizamos associada à imuno-histoquímica para Glu 

a fim de verificar a densidade de volume das células IR-Glu nesses núcleos, bem como a 

estimativa de seu volume total.  
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Em se tratando da marcação de Glu, análises têm proposto que células glutamatérgicas 

de mamíferos têm sido visualizadas a partir da revelação de transportadores vesiculares de 

glutamato (vGLUT-1, vGLUT-2 e vGLUT-3) (Barroso-Chinea, Castle, Aymerich, & 

Lanciego, 2008; Fremeau et al., 2002; Graziano, Liu, Murray, & Jones, 2008; Ziegler, 

Cullinan, & Herman, 2002). Adicionalmente, uma pesquisa com dupla-marcação utilizando 

transportador de glutamato vGLUT-2 e anticorpo para Glu na região septal de ratos, revelou 

que os mesmos neurônios eram corados (Colom, Castaneda, Reyna, Hernandez, & Garrido-

Sanabria, 2005), o mesmo resultado foi obtido em estudo com cérebros de lampréias (Villar-

Cerviño, Barreiro-Iglesias, Mazan, Rodicio, & Anadón, 2011).  

Villar-Cerviño et al. (2011) concluíram que não há muitas diferenças na distribuição 

de células glutamatérgicas entre o cérebro de lampréias e mamíferos. Utilizou hibridização in 

situ para transportador de glutamato (vGLUT-1), imunofluorescência para Glu, o mesmo 

anticorpo utilizado em nosso estudo, e GABA, com fins de comparação de co-localização. 

Observaram forte marcação de corpos celulares imunorreativos com co-localização a vGLUT-

1 e ao Glu no tálamo (Villar-Cerviño et al., 2011). Com isso, ambos os métodos podem ser 

utilizados para evidência de neurônios IR-Glu. 

Estudos associando a técnica de imuno-histoquímica e estereologia têm sido 

empregados, por exemplo, na análise da densidade de células IR-GABA de núcleos 

intralaminares de macacas (macaca fascicularis), observando que dos núcleos talâmicos 

investigados (CMn, CM, CL e PF), pelo menos 27% eram células gabaérgicas. (Hunt et al., 

1991). O grupo de Gritti et al. (2006) verificou a estimativa de corpos neuronais gabaérgicos, 

acetilcolinérgicos e glutamatérgicos do prosencéfalo basal de ratos, constatando 

predominância de células IR-GLu, com Vv de 90%. Jinno & Kosaka (2010) verificaram a 

densidade numérica de neurônios glutamatérgicos no hipocampo de camundongos. Nair-

Roberts et al. (2008) por sua vez, utilizaram técnica de imuno-histoquímica e hibridização in 

situ associada à estereologia para estimar o número de neurônios dopaminérgicos, 

GABAérgicos e glutamatérgicos na área tegmental ventral e substância negra de ratos.  

Vv é correspondente a razão do número total de neurônios para o volume do tecido 

que os contém, é uma relação com um numerador e um denominador. Quando existem 

diferenças nas densidades e nenhuma informação sobre o Vref, não há maneira de determinar 

o grau em que eles estão relacionados às diferenças no número total de neurônios ou 

diferenças no volume da região estudada. O uso de dados de densidade como evidência da 

perda de neurônios, por exemplo, é acompanhada pela suposição implícita de que o Vref é o 

mesmo em todos os indivíduos do estudo (West, 1993). Em ambos conjuntos de núcleos (LM 



81 

 

 

e IL) encontramos porcentagem similar de Vv IR-Glu, 10% e 9%, respectivamente, não 

havendo diferença estatística. Entretanto, a partir da análise individual entre cada núcleo, o 

PV apresentou maior porcentagem (12%) entre os da LM, estatisticamente maior apenas que 

Re e IMD; seguido do Rh (11%), PT (9%), Re e IMD, com 8%. Frassoni et al. (1997) em 

estudo com imuno-histoquímica para Glu revelou densa distribuição de células IR-Glu ou 

imunorreativas a aspartato nos núcleos da LM, especialmente no PV em ratos. As 

porcentagens de neurônios analisadas com base em um sistema computadorizado de plotagem 

revelou média de 31% IR-Glu no PV e 25% no Re (Frassoni et al., 1997). No entanto, apesar 

da análise quantitativa desse estudo, os métodos de estereologia são mais precisos ao se 

considerar volume densidade de volume de neurônios. 

Entre os IL, o complexo CM-PC-CL e PF apresentaram Vv de neurônios IR-Glu de 

9%. Visualmente, nas Figuras 15, 16 e 17, é perceptível que em termos de densidade, os 

núcleos PV e Rh se destacam. Em concordância com nossos resultados, Hisano, (2003) 

verificou elevada expressão de vGLUT-2 no tálamo de ratos, especialmente no núcleo PV, 

dentre os LM, e PF, dentre os IL. 

Contudo, ao se analisar os valores de VTot de células IR-Glu, diferença estatística foi 

observada entre núcleos LM e IL, sendo estes últimos com VTot 51% maior em relação aos 

primeiros. O complexo CM-PC-CL predominou estatisticamente em relação aos demais 

núcleos.  Essas diferenças encontradas podem ser justificadas pelo fato de que o valor de 

VTot é um valor mais específico já que considera em sua fórmula o Vref. Nessa perspectiva, 

o VTot de neurônios IR-Glu nos núcleos estudados segue tal ordem: CM-PC-CL; PF; Re, PV, 

PT, Rh e IMD. Esses valores são justificáveis ao se levar em conta o volume dos núcleos. 

Apesar da menor Vv de CM-PC-CL e PF, apresentaram elevado VTot, o que não ocorreu com 

o PV em consequência das variações de Vref.  

Barroso-Chinea et al. (2007) analisaram a expressão de mRNA vGLUT-1 e vGLUT-2 

no cérebro de ratos a partir de hibridização in situ. A análise qualitativa observada conforme o 

sinal de intensidade de marcação classificou os núcleos LM/IL como fortemente marcados 

pela presença de corpos celulares IR-Glu. De todos, apenas o PT não apresentou elevados 

níveis desse neurotransmissor, sendo considerado expressão moderada, compatível, portanto, 

a nossa análise de VTot do núcleo PT. 

Além disso, acompanhando os resultados da análise estereológica, a partir da 

morfometria, podemos visualizar uma área celular de IR-Glu dos IL 10% maior quando 

comparada a LM (p=0,00), fortalecendo os dados observados em VTot. As maiores áreas 

celulares visualizadas foram dos núcleos IL: PC com média de área de células IR-Glu de 
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128,95 µm
2
 e formatos predominantemente fusiformes. Esse mesmo formato foi observado 

em estudo com imuno-histoquímica para vGLUT-2 no núcleos PC em ratos (Barroso-Chinea 

et al., 2008). O núcleo CL apresentou área de 122,87 µm
2
 cujas células possuem contornos 

arredondados, seguidos de PF (121,26 µm
2
)
 
onde as células predominaram com formato 

ovóide e CM com área de 101,39 µm
2 

e contornos arredondados e ovóides. Tal análise 

fortalece os resultados de maior VTot de neurônios IR-Glu no complexo CM-PC-CL.  

Entre os núcleos LM, as células do PT apresentaram área de 124,65µm
2
, sendo 

consideradas as maiores, o que pode ser visualizado na Figura 15. Seguidas pelas células do 

Re com 87,05 µm
2 

e PV
 
com média de 81,08 µm

2
. Todas as células dos núcleos supracitados 

apresentaram formato predominantemente ovóide e arredondado; no entanto, no PT é possível 

visualizar células mais achatadas e esparsas. Talvez esse maior esparsamento seja a razão de o 

VTot de células IR-Glu de PV e Re terem se apresentado maiores que as do PT. Bokor et al. 

(2002) ao analisar marcação de células glutamatérgicas por traçador retrógrado no núcleo Re 

de ratos, verificou padrão morfológico similar ao observado em nosso estudo. 

Ottersen & Storm-mathisen (1984b), a partir de imuno-histoquímica para Glu 

verificaram intensa marcação de corpos celulares nos núcleos PV e PT em camundongos e 

ratos. O formato celular dos núcleos LM analisados predominaram ovóides e arredondados 

como visualizados em nosso estudo.  

Os dados relativos à distribuição de Glu no tálamo descritos na literatura, em sua 

maioria, são baseados em observações diretas através de microscopia óptica. Em poucos deles 

foram empregados métodos adequados para quantificar as células IR-Glu em nível talâmico. 

Assim, a partir de tal quantificação, bem como das variações volumétricas de células IR-Glu 

encontradas, é possível sugerir diferentes influências desse neurotransmissor, concordando 

com o seu grande repertório funcional exercido em nível talâmico para controlar a atividade 

cortical.  

Como já referido, 70% dos neurônios talâmicos são glutamatérgicos (Jones, 2002). 

Considerando que os corpos neuronais visualizados em nosso estudo dão origem ou recebem, 

em sua maioria, fibras condutoras da informação sensorial e que essa informação aferente é 

oriunda de áreas subcorticais, bem como corticais, é possível que o conhecimento da 

caracterização quantitativa de neurônios IR-Glu em núcleos da LM e IL possa permitir melhor 

entendimento da funcionalidade desse neurotransmissor bem como dos núcleos envolvidos do 

sistema de projeção tálamo-córtico-talâmico, além de possibilitar melhor embasamento para 

emprego de drogas no tratamento de doenças afetadas pela ação desse neurotransmissor 

nessas regiões, como por exemplo, na doença de Parkinson. Nessa patologia a atuação 
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prejudicada de Glu, especialmente em núcleos IL, podem depreciar a ativação do núcleo 

estriado, responsável por controle motor (Villalba et al., 2014). 

Além disso, o melhor e mais fidedigno conhecimento dos núcleos LM/IL, seja em 

termos de caracterização volumétrica e morfológica, bem como neuroquímica, possibilita um 

entendimento da possível manutenção do padrão filogenético evolutivo desse sistema nuclear 

entre as espécies. No entanto, fazem-se necessárias análises que envolvam principalmente 

técnicas estereológicas para que se tenha caracterização mais confiável da distribuição desse 

neurotransmissor (Glu) e outros no Sistema Nervoso Central de mamíferos, seguindo a linha 

de análise utilizada em nossa pesquisa.  
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7 Conclusões 

Os resultados deste trabalho permitem chegar às seguintes conclusões: 

1. O complexo nuclear LM/IL do tálamo do mocó evidenciou organização 

citoarquitetônica similar a outros roedores. 

2. Não há diferenças estereológicas ou morfométricas relacionadas ao gênero. 

3. A imunorreatividade contra Glu mostrou-se presente em corpos neuronais por 

toda a região de núcleos da LM/IL com variação através dos núcleos.  

4. O Vref de IL apresentou-se 54% maior que Vref de LM. Dentre os LM, o 

núcleo mais volumoso foi o Re, seguido de PV, PT, Rh e IMD. Dentre os IL, o 

complexo CM-PC-CL predominou com maior volume, seguido do PF.  

5. A Vv de corpos neuronais glutamatérgicos dos núcleos LM/IL não apresentou 

diferença estatística entre eles. 

6. O VTot de corpos neuronais IR-Glu entre os núcleos IL revelou-se 51% maior 

que LM. Predominaram com maior VTot o complexo CM-PC-CL e PF, seguidos 

dos núcleos da LM: Re, PV, PT, Rh e IMD. 

7. Os corpos neuronais IR-Glu visualizados entre os núcleos LM e IL 

apresentaram um padrão morfológico de células arredondadas e ovóides em 

predominância, sendo a média de área celular considerada 10% menor que em 

IL.  

 

Tendo em vista os resultados apresentados, é possível que as diferenças morfométricas 

e estereológicas dos corpos celulares IR-Glu possam estar relacionadas à diversidade das rotas 

filogenéticas glutamatérgicas do complexo LM/IL e sua consequente influência na função 

cortical entre as espécies. No entanto, faz-se relevante a continuidade de pesquisas 

quantitativas, principalmente com uso de técnicas estereológicas mais precisas no tocante ao 

sistema glutamatérgico desse animal e especialmente em outras espécies, a fim de permitir 

melhor compreensão da funcionalidade desse neurotransmissor num dos principais sistemas 

de ativação cortical.  

 

 

 

 

 



85 

 

 

Referências 

 

Ahsan, R. L., Allom, R., Gousias, I. S., Habib, H., Turkheimer, F. E., Free, S., … Hammers, 

A. (2007). Volumes, spatial extents and a probabilistic atlas of the human basal ganglia 

and thalamus. NeuroImage, 38(2), 261–270. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.06.004 

Akosman, M., Karabekir, H., Mas, N., Lenger, O. F., Aksu, F., & Türkmenoğlu, İ. (2013). 

Volume estimation of the rabbit thalamus. Stereological microanatomical study. 

Neurosciences, 18(4), 391–392 Recuperado de 

http://www.nsj.org.sa/pdffiles/Oct13/03Volume20130128.pdf 

Amitai, Y. (2001). Thalamocortical synaptic connections: efficacy, modulation, inhibition and 

plasticity. Reviews in the Neurosciences, 12(2), 159–173. Recuperado de 

https://doi.org/10.1515/REVNEURO.2001.12.2.159 

Anatômica, T. (2001). Terminologia Anatômica Internacional. Comissão Federativa da 

Terminologia Anatômica. São Paulo, Editora Manole Ltda.   

Anwyl, R. (1999). Metabotropic glutamate receptors: electrophysiological properties and role 

in plasticity. Brain research reviews, 29(1), 83–120. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/S0165-0173(98)00050-2 

Arai, R., Jacobowitzf, D. M., & Shigeyu, D. (1994). Distribution of calretinin, calbindin-
D28k, and parvalbumin in the rat thalamus. Brain research bulletin, 33(5), 595–614. doi: 

10.1016/0361-9230(94)90086-8 

Arcelli, P., Frassoni, C., Regondi, M. C., Biasi, S., & Spreafico, R. (1996). GABAergic 

neurons in mammalian thalamus: A marker of thalamic complexity? Brain Research 

Bulletin, 42(1), 27–37. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0361-9230(96)00107-4 

Baker, R., Gent, T. C., Yang, Q., Parker, S., Vyssotski, A. L., Wisden, W., … Franks, N. P. 

(2014). Altered activity in the central medial thalamus precedes changes in the neocortex 
during transitions into both sleep and propofol anesthesia. Journal of neuroscience, 34(40), 

13326–13335. Recuperado de https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1519-14.2014 

Barbaresi, P., Fabri, M., Conti, F., & Manzoni, T. (1987). D-[3H] aspartate retrograde 

labelling of callosal and association neurones of somatosensory areas I and II of cats. 

Journal of comparative neurology, 263(2), 159–178. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.902630202 

Barroso-Chinea, P., Castle, M., Aymerich, M. S., & Lanciego, J. L. (2008). Expression of 
vesicular glutamate transporters 1 and 2 in the cells of origin of the rat thalamostriatal 

pathway. Journal of Chemical Neuroanatomy, 35(1), 101–107. Recuperado de 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2007.08.001 

Barroso-Chinea, P., Castle, M., Aymerich, M. S., Pérez-Manso, M., Erro, E., Tuñon, T., & 

Lanciego, J. L (2007). Expression of the mRNAs encoding for the vesicular glutamate 

transporters 1 and 2 in the rat thalamus. Journal of Comparative Neurology, 501(5), 703–

715. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.21265 



86 

 

 

Beck, K., Javitt, D. C., & Howes, O. D. (2016). Targeting glutamate to treat schizophrenia: 

lessons from recent clinical studies. Psychopharmacology, 233(13), 2425–2428. 

Recuperado de https://doi.org/10.1007/s00213-016-4318-6 

Behrendt, R.-P. (2006). Dysregulation of thalamic sensory “transmission” in schizophrenia: 

neurochemical vulnerability to hallucinations. Journal of psychopharmacology (Oxford, 

England), 20(3), 356–372. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0269881105057696 

Beitz, A. J., & Ecklund, L. J. (1988). Colocalization of fixative-modified glutamate and 

glutaminase but not GAD in rubrospinal neurons. The Journal of Comparative Neurology, 

274(2), 265–279. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.902740210 

Bender, D. B. (1983). Visual activation of neurons in the primate pulvinar depends on cortex 

but not colliculus. Brain Research, 279(1–2), 258–261. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/0006-8993(83)90188-9 

Bentivoglio, M., Balercia, G., & Kruger, L. (1991). Chapter 4 The specificity of the 

nonspecific thalamus: The midline nuclei. Progress in Brain Research, 87, 53–80. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0079-6123(08)63047-2 

Bentivoglio, M., Spreafico, R., Minciacchi, D., & Macchi, G. (1991). GABAergic 
interneurons and neuropil of the intralaminar thalamus: an immunohistochemical study in 

the rat and the cat, with notes in the monkey. Experimental Brain Research, 87, 85–95. 

Recuperado de https://link-springer-

com.ez18.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2FBF00228509.pdf 

Berendse, H. W., & Groenewegen, H. J. (1991). Restricted cortical termination fields of the 

midline and intralaminar thalamic nuclei in the rat. Neuroscience, 42(1), 73–102. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/0306-4522(91)90151-D 

Bertram, E. H., & Zhang, D. X. (1999). Thalamic excitation of hippocampal CA1 neurons: A 

comparison with the effects of CA3 stimulation. Neuroscience, 92(1), 15–26. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/S0306-4522(98)00712-X 

Birren, J. E., & Schaie, K. W. (1990). Handbook of the Psychology of Aging. (3rd ed). New 

York: Van Nostrand Reinhold. 

Bobillier, P., Seguin, S., Degueurce, A., Lewis, B. D., & Pujol, J. F. (1979). The efferent 

connections of the nucleus raphe centralis superior in the rat as revealed by 
radioautography. Brain Research, 166(1), 1–8. Recuperado de https://ac.els-

cdn.com/0006899379906449/1-s2.0-0006899379906449-main.pdf?_tid=5084fb77-6417-

415a-9245-c2c9760718d3&acdnat=1529952545_7ff8ca6fc679fcdd2199f858c392cf8d 

Bohlken, M. M., Brouwer, R. M., Mandl, R. C. W., Haren, N. E. M. van, Brans, R. G. H., 

Baal, G. C. M. van, … Hulshoff, H. E. P. (2014). Genes contributing to subcortical 

volumes and intellectual ability implicate the thalamus. Human Brain Mapping, 35(6), 

2632–2642. Recuperado de https://doi.org/10.1002/hbm.22356 

Bokor, H., Csáki, Á., Kocsis, K., & Kiss, J. (2002). Cellular architecture of the nucleus 

reuniens thalami and its putative aspartatergic/glutamatergic projection to the hippocampus 

and medial septum in the rat. European Journal of Neuroscience, 16(7), 1227–1239. 

Recuperado de https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2002.02189.x 



87 

 

 

Bruno, V., Caraci, F., Copani, A., Matrisciano, F., Nicoletti, F., & Battaglia, G. (2017). The 

impact of metabotropic glutamate receptors into active neurodegenerative processes: A 

“dark side” in the development of new symptomatic treatments for neurologic and 

psychiatric disorders. Neuropharmacology, 115, 180–192. Recuperado de 
https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2016.04.044 

Bubser, M., & Deutch, A. (1998). Thalamic paraventricular nucleus neurons collateralize to 

innervate the prefrontal cortex and nucleus accumbens. Brain research, 787(2), 304–310. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0006-8993(97)01373-5 

Cabrera, A. (1961). Catálogo de los mamíferos de América del Sur. Coni. 

Cardinal, R., & Parkinson, J. (2002). Emotion and motivation: the role of the amygdala, 

ventral striatum, and prefrontal cortex. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 26, 321 

–352. Recuperado de http://dionysus.psych.wisc.edu/lit/Articles/CardinalR2002.pdf 

Cardozo, B. N., Buijs, R., & Want, J. van der (1991). Glutamate-like immunoreactivity in 

retinal terminals in the nucleus of the optic tract in rabbits. The Journal of Comparative 

Neurology, 309(2), 261–270. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.903090207 

Carvalho, J. C. M. (1969). Notas de viagem de um zoólogo à região das caatingas e áreas 
limítrofes (Vol. 2). Imprensa Universitária do Ceará. 

Castro-Alamancos, M. A., & Connors, B. W. (1997). Thalamocortical synapses. Progress in 

Neurobiology, 51(6), 581–606. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0301-

0082(97)00002-6 

Cavalcante, J. S., Britto, L. R. G., Toledo, C. a B., Nascimento, E. S., Jr, Lima, R. R. M., 

Pontes, A L. B., & Costa, M. S. M. O. (2008). Calcium-binding proteins in the circadian 

centers of the common marmoset (Callithrix jacchus) and the rock cavy (Kerodon 
rupestris) brains. Brain research bulletin, 76(4), 354–60. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2008.02.028 

Cavalcante, J. S., Costa, M. S. M. O., Santee, U. R., & Britto, L. R. G. (2005). Retinal 

projections to the midline and intralaminar thalamic nuclei in the common marmoset 

(Callithrix jacchus). Brain Research, 1043(1–2), 42–47. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.brainres.2005.02.035 

Chen, C., Panizzon, M. S., Eyler, L. T., Jernigan, T. L., Thompson, W., Fennema-notestine, 
C., … Kremen, W. S. (2011). Report Genetic Influences on Cortical Regionalization in the 

Human Brain. Neuron, 72(4), 537–544. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.08.021 

Chen, S., & Su, H. S. (1990). Afferent connections of the thalamic paraventricular and 

parataenial nuclei in the rat - a retrograde tracing study with iontophoretic application of 

Fluoro-Gold. Brain Research, 522(1), 1–6. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0006-

8993(90)91570-7 

Chen, W., Aoki, C., Mahadomrongkul, V., Gruber, C. E., Wang, G. J., Blitzblau, R., … 

Rosenberg, P. a. (2002). Expression of a variant form of the glutamate transporter GLT1 in 

neuronal cultures and in neurons and astrocytes in the rat brain. The Journal of 

Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience, 22(6), 2142–2152. 



88 

 

 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.bbi.2008.05.010 

Christakou, A., Robbins, T. W., & Everitt, B. J. (2004). Prefrontal cortical-ventral striatal 
interactions involved in affective modulation of attentional performance: implications for 

corticostriatal circuit function. Journal of Neuroscience, 24(4), 773–780. Recuperado de 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0949-03.2004 

Clements, J. R., & Grant, S. (1990). Glutamate-like immunoreactivity in neurons of the 

laterodorsal tegmental and pedunculopontine nuclei in the rat. Neuroscience Letters, 

120(1), 70–73. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0304-3940(90)90170-E 

Colavito, V., Tesoriero, C., Wirtu, A. T., Grassi-Zucconi, G., & Bentivoglio, M. (2015). 
Limbic thalamus and state-dependent behavior: The paraventricular nucleus of the 

thalamic midline as a node in circadian timing and sleep/wake-regulatory networks. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 54, 3–17. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.11.021 

Colom, L. V., Castaneda, M. T., Reyna, T., Hernandez, S., & Garrido-Sanabria, E. (2005). 

Characterization of medial septal glutamatergic neurons and their projection to the 

hippocampus. Synapse, 58(3), 151–164. Recuperado de https://doi.org/10.1002/syn.20184 

Condé, F., Audinat, E., Maire-Lepoivre, E., & Crépel, F. (1990). Afferent connections of the 

medial frontal cortex of the rat. A study using retrograde transport of fluorescent dyes. I. 

Thalamic afferents. Brain Research Bulletin, 24(3), 341–354. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/0361-9230(90)90088-H 

Cornwall, J., & Phillipson, O. T. (1988). Afferent projections to the dorsal thalamus of the rat 

as shown by retrograde lectin transport. II. The midline nuclei. Brain Research Bulletin, 

21(2), 147–161. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0361-9230(88)90227-4 

Coulter, B. Y. D. A, Huguenard, J. R., & Prince, D. A. (1989). Calcium currents in rat 

thalamocortical relay neurones: kinetic properties of the transient, low‐threshold current. 

Journal of Physiology, 414, 587–604. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1113/jphysiol.1989.sp017705 

Craig, A. D., & Burton, H. (1981). Spinal and medullary lamina I projection to nucleus 

submedius in medial thalamus: a possible pain center. Journal of neurophysiology, 45(3), 
443–466. Recuperado de https://doi.org/10.1152/jn.1981.45.3.443 

Craik, F. I. M., & Salthouse, T. A. (1992). The Handbook of Aging and Cognition, Lawrence. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Crespo-Facorro, B., Roiz-Santiáñez, R., Pelayo-Terán, J. M., Rodríguez-Sánchez, J. M, Pérez-

Iglesias, R., González-Blanch, C., … Vázquez-Barquero, J. L. (2007). Reduced thalamic 

volume in first-episode non-affective psychosis: Correlations with clinical variables, 

symptomatology and cognitive functioning. NeuroImage, 35(4), 1613–1623. Recuperado 
de https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.01.048 

Cronenwett, W. J., & Csernansky, J. (2010). Thalamic pathology in schizophrenia. In N. R. 

Swerdlow (Org.), Behavioral Neurobiology of Schizophrenia and Its Treatment, 4,  509–

528. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/7854_2010_55 



89 

 

 

Crunelli, V., Kelly, J. S., Leresche, N., & Pirchio, M. (1987). On the excitatory post-synaptic 

potential evoked by stimulation of the optic tract in the rat lateral geniculate nucleus. The 

Journal of Physiology, 384, 603–618. Recuperado de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1192280/ 

Csernansky, J. G., Schindler, M. K., Splinter, N. R., Wang, L., Gado, M., Selemon, L. D., … 

Miller, M. I. (2004). Abnormalities of thalamic volume and shape in schizophrenia. 

American Journal of Psychiatry, 161(5), 896–902. Recuperado de 

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.5.896 

Curtis, D. R., Phillis, J. W., & Watkins, J. C. (1959). Chemical excitation of spinal neurones. 

Nature, 183(4661), 611–612. Recuperado de https://www-

nature.ez18.periodicos.capes.gov.br/articles/183611a0.pdf 

Danbolt, N. C. (2001). Glutamate uptake. Progress in Neurobiology, 65(1), 1–105. 

Recuperado de  https://doi.org/10.1016/S0301-0082(00)00067-8 

Dempsey, E.W., Morison, R.S., (1943). The electrical activity of a thalamo-cortical relay 

system. American Journal of Physiology. 138, 283-296. Recuperado de 

https://www.physiology.org.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/pdf/10.1152/ajplegacy.1943.

138.2.283 

Deschenes, M., Paradis, M., Roy, J. P., & Steriade, M. (1984). Electrophysiology of neurons 

of lateral thalamic nuclei in cat: resting properties and burst discharges. Journal of 

Neurophysiology, 51(6), 1196–1219. Recuperado de 

https://doi.org/10.1152/jn.1984.51.6.1196 

Deschenes, M., Roy, J. P., & Steriade, M. (1982). Thalamic bursting mechanism: an inward 

slow current revealed by membrane hyperpolarization. Brain Research, 239(1), 289–293. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/0006-8993(82)90854-X 

Devor, A., Ulbert, I., Dunn, A. K., Narayanan, S. N., Jones, S. R., Andermann, M. L., … 

Dale, A. M. (2005). Coupling of the cortical hemodynamic response to cortical and 

thalamic neuronal activity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(10), 

3822–3827. Recuperado de https://doi.org/10.1073/pnas.0407789102 

Diekelmann, S., & Born, J. (2010). The memory function of sleep. Nature Reviews 

Neuroscience, 11(2), 114–126. Recuperado de https://www-

nature.ez18.periodicos.capes.gov.br/articles/nrn2762.pdf 

Dolleman, M. J. -van der W., Silva, F. H. L., & Witter, M. P. (1997). Nucleus reuniens 

thalami modulates activity in hippocampal field CA1 through excitatory and inhibitory 

mechanisms. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for 

Neuroscience, 17(14), 5640–5650. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1523/JNEUROSCI.17-14-05640.1997 

Domich, L., Oakson, G., & Steriade, M. (1986). Thalamic burst patterns in the naturally 

sleeping cat: a comparison between cortically projecting and reticularis neurones. The 

Journal of physiology, 379, 429–49. Recuperado de 
https://doi.org/10.1113/jphysiol.1986.sp016262 

Dong, H., Martin, M. V., Colvin, J., Ali, Z., Wang, L., Lu, L., … Cheverud, J. M. (2007). 



90 

 

 

Quantitative trait loci linked to thalamus and cortex gray matter volumes in BXD 

recombinant inbred mice. Heredity, 99(1), 62–69. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6800965 

Dorph-Petersen, K. -A., & Lewis, D. A. (2017). Postmortem structural studies of the thalamus 

in schizophrenia. Schizophrenia Research, 180, 28–35. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.08.007 

Edelstyn, N. M. J., Mayes,  A. R., & Ellis, S. J. (2014). Damage to the dorsomedial thalamic 

nucleus, central lateral intralaminar thalamic nucleus, and midline thalamic nuclei on the 

right-side impair executive function and attention under conditions of high demand but not 

low demand. Neurocase, 20(2), 121–32. Recuperado de 

https://doi.org/10.1080/13554794.2012.713497 

Erp,  T. G. M., van, Hibar, D. P., Rasmussen, J. M., Glahn, D. C., Pearlson, G. D., 

Andreassen, O. A., … Turner, J. A. (2016). Subcortical brain volume abnormalities in 

2028 individuals with schizophrenia and 2540 healthy controls via the ENIGMA 

consortium. Molecular Psychiatry, 21(4), 547–553. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/mp.2015.63 

Feldmeyer, D., Brecht, M., Helmchen, F., Petersen, C. C. H., Poulet, J. F. A., Staiger, J. F., … 

Schwarz, C. (2013). Barrel cortex function. Progress in Neurobiology, 103, 3–27. 
Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2012.11.002 

Fernandez-Cabrera, M. R., Selvas, A., Miguuéns, M., Higuera-Matas, A., Vale-Martínnez, A., 

Ambrosio, E., … Guillazo-Blanch, G. (2017). Parafascicular thalamic nucleus deep brain 

stimulation decreases NMDA receptor GluN1 subunit gene expression in the prefrontal 

cortex. Neuroscience, 348, 73–82. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.02.009 

Finlay, B. L., Charvet, C. J., Bastille, I., Cheung, D. T., Muniz, J. A. P. C., & de Lima 
Silveira, L. C. (2014). Scaling the primate lateral geniculate nucleus: Niche and 

neurodevelopment in the regulation of magnocellular and parvocellular cell number and 

nucleus volume. Journal of Comparative Neurology, 522(8), 1839–1857. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.23505 

Fiorillo, C. D., & Williams, J. T. (1998). Glutamate mediates an inhibitory postsynaptic 

potential in dopamine neurons. Nature, 394(6688), 78–82. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/27919 

Fonnum, F., Storm-Mathisen, J., & Divac, I. (1981). Biochemical evidence for glutamate as 

neurotransmitter in corticostriatal and corticothalamic fibres in rat brain. Neuroscience, 

6(5), 863–873. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0306-4522(81)90168-8 

Fortin, M., Asselin, M. C., Gould, P. V., & Parent, A. (1998). Calretinin-immunoreactive 

neurons in the human thalamus. Neuroscience, 84(2), 537–548. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/S0306-4522(97)00486-7 

Fortin, M., Asselin, M. -C., & Parent, A. (1996). Calretinin immunoreactivity in the thalamus 
of the squirrel monkey. Journal of Chemical Neuroanatomy, 10(2), 101–117. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/0891-0618(96)00109-3 



91 

 

 

Fosse, V. M., Kolstad, J., & Fonnum, F. (1986). A bioluminescence method for the 

measurement of L-glutamate: applications to the study of changes in the release of L- 

glutamate from lateral geniculate nucleus and superior colliculus after visual cortex 

ablation in rats. Journal of Neurochemistry, 47(2), 340–349. Recuperado de https://doi-
org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1111/j.1471-4159.1986.tb04507.x 

Foster, A. C., & Kemp, J. A. (2006). Glutamate- and GABA-based CNS therapeutics. Current 

Opinion in Pharmacology, 6(1), 7–17. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.coph.2005.11.005 

Frassoni, C., Spreafico, R., & Bentivoglio, M. (1997). Glutamate, aspartate and co-

localization with calbindin in the medial thalamus. An immunohistochemical study in the 

rat. Experimental Brain Research, 115(1), 95–104. https://doi.org/10.1007/PL00005689 

Freitas-Silva, D. M., Resende, L. de S., Pereira, S. R. C., Franco, G. C., & Ribeiro, A. M. 

(2010). Maternal thiamine restriction during lactation induces cognitive impairments and 

changes in glutamate and GABA concentrations in brain of rat offspring. Behavioural 

Brain Research, 211(1), 33–40. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.03.002 

Fremeau, R. T., Burman, J., Qureshi, T., Tran, C. H., Proctor, J., Johnson, J., … Edwards, R. 

H. (2002). The identification of vesicular glutamate transporter 3 suggests novel modes of 

signaling by glutamate. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(22), 14488–
14493. https://doi.org/10.1073/pnas.222546799 

Frost, D. O., & Caviness, V. S. (1980). Radial organization of thalamic projections to the 

neocortex in the mouse. The Journal of Comparative Neurology, 194(2), 369–393. 

Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901940206 

Graziano, A., Liu, X.-B., Murray, K. D., & Jones, E. G. (2008). Vesicular glutamate 

transporters define two sets of glutamatergic afferents to the somatosensory thalamus and 

two thalamocortical projections in the mouse. The Journal of Comparative Neurology, 
507(2), 1258–1276. https://doi.org/10.1002/cne.21592 

Gritti, I., Henny, P., Galloni, F., Mainville, L., Mariotti, M., & Jones, B. E. (2006). 

Stereological estimates of the basal forebrain cell population in the rat, including neurons 

containing choline acetyltransferase, glutamic acid decarboxylase or phosphate-activated 

glutaminase and colocalizing vesicular glutamate transporters. Neuroscience, 143(4), 

1051–1064. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2006.09.024 

Groenewegen, H. J., & Berendse, H. W. (1994). The specificity of the “nonspecific” midline 
and intralaminar thalamic nuclei. Trends in Neurosciences, 17(2), 52–57. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/0166-2236(94)90074-4 

Groenewegen, H. J., & Witter, M. P. (2004). Thalamus. The rat nervous system, 3, 407–453. 

Gu, Q. (2002). Neuromodulatory transmitter systems in the cortex and their role in cortical 

plasticity. Neuroscience, 111(4), 815–835. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0306-

4522(02)00026-X 

Guillery, R. W., & Sherman, S. M. (2002). Thalamic relay functions and their role in 

corticocortical communication: Generalizations from the visual system. Neuron, 33(2), 

163–175. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00582-7 



92 

 

 

Gundersen, H. J. G., Jensen, E. B. V., Kiêu, K., & Nielsen, J. (1999). The efficiency of 

systematic sampling in sterology - reconsidered. Journal of Microscopy, 193, 199–211. 

Recuperado de https://doi-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1046/j.1365-

2818.1999.00457.x 

Hallanger, A. E., Levey, A. I., Lee, H. J., Rye, D. B., & Wainer, B. H. (1987). The origins of 

cholinergic and other subcortical afferents to the thalamus in the rat. Journal of 

Comparative Neurology, 262(1), 105–124. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1002/cne.902620109 

Hammers, A., Allom, R., Koepp, M. J., Free, S. L., Myers, R., Lemieux, L., … Duncan, J. S. 

(2003). Three-dimensional maximum probability atlas of the human brain, with particular 

reference to the temporal lobe. Human Brain Mapping, 19(4), 224–247. Recuperado de 
https://doi.org/10.1002/hbm.10123 

Haroian, A. J., Massopust, L. C., & Young, P. A. (1981). Cerebellothalamic projections in the 

rat: An autoradiographic and degeneration study. The Journal of Comparative Neurology, 

197(2), 217–236. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901970205 

Haroon, E., & Miller, A. H. (2017). Inflammation Effects on Brain Glutamate in Depression: 

Mechanistic Considerations and Treatment Implications. In R. Dantzer & L. Capuron 

(Orgs.), Inflammation-Associated Depression: Evidence, Mechanisms and Implications (p. 
173–198). Cham: Springer International Publishing. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/7854_2016_40 

Harris, K. D., & Thiele, A. (2011). Cortical state and attention. Nature Revies Neuroscience, 

12(9), 509–523. Recuperado de https://doi.org/10.1038/nrn3084 

Hartberg, C. B., Sundet, K., Rimol, L. M., Haukvik, U. K., Lange, E. H., Nesvåg, R., … 

Agartz, I. (2011). Subcortical brain volumes relate to neurocognition in schizophrenia and 

bipolar disorder and healthy controls. Progress in Neuro-Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry, 35(4), 1122–1130. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2011.03.014 

Herkenham, M. (1978). The connections of the nucleus reuniens thalami: Evidence for a 

direct thalamo-hippocampal pathway in the rat. Journal of Comparative Neurology, 177(4), 

589–609. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901770405 

Herkenham, M. (1979). The afferent and efferent connections of the ventromedial thalamic 

nucleus in the rat. Journal of Comparative Neurology, 183(3), 487–517. Recuperado de 
https://doi-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1002/cne.901830304 

Herkenham, M. (1980). Laminar organization of thalamic projections to the rat neocortex. 

Science, 207, 532–535. Recuperado de http://science-sciencemag-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/content/sci/207/4430/532.full.pdf. doi: 

10.1126/science.7352263 

Hicks, T. P., Kaneko, T., Metherate, R., Oka, J.-I., & Stark, C. A. (1991). Amino acids as 

transmitters of synaptic excitation in neocortical sensory processes. Canadian Journal of 
Physiology and Pharmacology, 69(7), 1099–1114. Recuperado de 

https://doi.org/10.1139/y91-162 



93 

 

 

Hisano, S. (2003). Vesicular glutamate transporters in the brain. Anatomical Science 

International, 78(4), 191–204. Recuperado de https://doi.org/10.1046/j.0022-

7722.2003.00059.x 

Hjornevik, T., Leergaard, T. B., Darine, D., Moldestad, O., Dale, A. M., Willoch, F., & 

Bjaalie, J. G. (2007). Three-dimensional atlas system for mouse and rat brain imaging data. 

Molecular Biology, 1, 1–11. Recuperado de https://doi.org/10.3389/neuro.11.004.2007 

Hollmann, M., & Heinemann, S. (1994). Cloned glutamate receptors. Annual Review of 

Neuroscience. US: Annual Reviews. Recuperado de 

https://doi.org/10.1146/annurev.ne.17.030194.000335 

Hoover, W. B., & Vertes, R. P. (2012). Collateral projections from nucleus reuniens of 

thalamus to hippocampus and medial prefrontal cortex in the rat: a single and double 

retrograde fluorescent labeling study. Brain structure & function, 217(2), 191–209. 

Recuperado de https://doi.org/10.1007/s00429-011-0345-6 

Horn, S. C. van, Erişir, A., & Sherman, S. M. (2000). Relative distribution of synapses in the 

A-laminae of the lateral geniculate nucleus of the cat. Journal of Comparative Neurology, 

416(4), 509–520. Recuperado de https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-

9861(20000124)416:4<509::AID-CNE7>3.0.CO;2-H 

Hou, J., Riise, J., & Pakkenberg, B. (2012). Application of immunohistochemistry in 

stereology for quantitative assessment of neural cell populations illustrated in the göttingen 

minipig. PLoS ONE, 7(8), 1–7. Recuperado de 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043556 

Howard, C. V., & Reed, M. G. (2010). Unbiased stereology : three-dimensional measurement 

in microscopy. Liverpool: QTP. 

Izquierdo, I., Cunha, C., Rosat, R., Jerusalinsky, D., Ferreira, M. B. C., & Medina, J. H. 

(1992). Neurotransmitter receptors involved in post-training memory processing by the 

amygdala, medial septum, and hippocampus of the rat. Behavioral and Neural Biology, 

58(1), 16–26. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0163-1047(92)90847-W 

Jahnsen, B. Y. H., & Llinas, R. (1984a). Electrophysiological Properties Of Guinea-Pig 

Thalamic Neurons - An Invitro Study. Journal of Physiology-London, 349, 205-226. 

Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1113/jphysiol.1984.sp015153 

Jahnsen, B. Y. H., & Llinas, R. (1984b). Ionic Basis for the Electroresponsiveness. Journal of 

physiology, 227–247. Recuperado de https://doi.org/10.1113/jphysiol.1984.sp015154 

Jane, D. E., Lodge, D., & Collingridge, G. L. (2009). Kainate receptors: Pharmacology, 

function and therapeutic potential. Neuropharmacology, 56(1), 90–113. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2008.08.023 

Jasper, H. (1960). Unspecific thalamo-cortical relations. Handbook of Physiology, Section, 1, 
155. 

Jhangiani-Jashanmal, I. T., Yamamoto, R., Gungor, N. Z., & Paré, D. (2016). 

Electroresponsive properties of rat central medial thalamic neurons. Journal of 



94 

 

 

Neurophysiology, 115(3), 1533–1541. Recuperado de 

https://doi.org/10.1152/jn.00982.2015 

Jinno, S., & Kosaka, T. (2010). Stereological estimation of numerical densities of 

glutamatergic principal neurons in the mouse hippocampus. Hippocampus, 20(7), 829–

840. Recuperado de https://doi.org/10.1002/hipo.20685 

Johnson, J. W., & Ascher, P. (1987). Glycine potentiates the NMDA response in cultured 

mouse brain neurons. Nature, 325(6104), 529–531. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.1038/325529a0 

Jones, E. G. (2002). Thalamic organization and function after Cajal. Progress in Brain 
Research, 136, 333–357. 

Jones, E. G. (2007). The thalamus. New York: Plenum Press 

Jones, E. G., & Hendry, S. H. C. (1989). Differential Calcium Binding Protein 

Immunoreactivity Distinguishes Classes of Relay Neurons in Monkey Thalamic Nuclei. 

European Journal of Neuroscience, 1(3), 222–246. Recuperado de 

https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.1989.tb00791.x 

Jones, E. G., & Leavitt, R. Y. (1974). Retrograde axonal transport and the demonstration of 

non-specific projections to the cerebral cortex and striatum from thalamic intralaminar 

nuclei in the rat, cat and monkey. The Journal of Comparative Neurology, 154(4), 349–

377. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901540402 

Just, N., & Sonnay, S. (2017). Investigating the Role of Glutamate and GABA in the 

Modulation of Transthalamic Activity: A Combined fMRI-fMRS Study. Frontiers in 

Physiology, 8, 30. Recuperado de https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00030 

Kaitz, S. S., & Robertson, R. T. (1981). Thalamic connections with limbic cortex. II. 

Corticothalamic projections. The Journal of Comparative Neurology, 195(3), 527–545. 

Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901950309 

Kaneko, T., Fujiyama, F., & Hioki, H. (2002). Immunohistochemical localization of 

candidates for vesicular glutamate transporters in the rat brain. Journal of Comparative 

Neurology, 444(1), 39–62. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.10129 

Karlsen, R. L., & Fonnum, F. (1978). Evidence for glutamate as a neurotransmitter in the 

corticofugal fibres to the dorsal lateral geniculate body and the superior colliculus in rats. 

Brain Research, 151(3), 457–467. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0006-

8993(78)91079-X 

Kätzel, D., Zemelman, B. V, Buetfering, C., Wölfel, M., & Miesenböck, G. (2011). The 

columnar and laminar organization of inhibitory connections to neocortical excitatory 

cells. Nature Neuroscience, 14(1), 100–107. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/nn.2687 

Keller, S. S., Gerdes, J. S., Mohammadi, S., Kellinghaus, C., Kugel, H., Deppe, K., … Deppe, 

M. (2012). Volume estimation of the thalamus using FreeSurfer and stereology: 

Consistency between methods. Neuroinformatics, 10(4), 341–350. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/s12021-012-9147-0 



95 

 

 

Kemp, J. A., & Sillito, A. M. (1982). The nature of the excitatory transmitter mediating X and 

Y cell inputs to the cat dorsal lateral geniculate nucleus. The Journal of Physiology, 323, 

377–391. Recuperado de Recuperado de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1250362/ 

Kharazia, V. N., & Weinberg, R. J. (1994). Glutamate in thalamic fibers terminating in layer 

IV of primary sensory cortex. The Journal of neuroscience : the official journal of the 

Society for Neuroscience, 14, 6021–6032. Recuperado de: http://www-jneurosci-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/content/14/10/6021 

Kimura, A., Donishi, T., Sakoda, T., Hazama, M., & Tamai, Y. (2003). Auditory thalamic 

nuclei projections to the temporal cortex in the rat. Neuroscience, 117(4), 1003–1016. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0306-4522(02)00949-1 

Kipp, M., Kiessling, M. C., Hochstrasser, T., Roggenkamp, C., & Schmitz, C. (2017). 

Design-Based Stereology for Evaluation of Histological Parameters. Journal of Molecular 

Neuroscience, 61(3), 325–342. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s12031-016-0858-9 

Kirazlı, Ö., Çavdar, S., Yıldızel, S., Onat, F., & Kaptanoğlu, E. (2017). A developmental 

study of glutamatergic neuron populations in the ventrobasal and the lateral geniculate 

nucleus of the thalamus: Comparing Genetic Absence Rats from Strasbourg (GAERS) and 

normal control wistar rats. International Journal of Developmental Neuroscience, 56, 35–
41. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2016.12.001 

Krettek, J. E., & Price, J. L. (1977). The cortical projections of the mediodorsal nucleus and 

adjacent thalamic nuclei in the rat. The Journal of Comparative Neurology, 171(2), 157–

191. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.901710204 

Krout, K. E., Belzer, R. E., & Loewy, A. D. (2002). Brainstem projections to midline and 

intralaminar thalamic nuclei of the rat. The Journal of Comparative Neurology, 448(1), 53–

101. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.10236 

Krout, K. E., & Loewy, A. D. (2000). Parabrachial Nucleus Projections to Midline and 

Intralaminar Thalamic. Journal of Comparative Neurology, 494, 475–494. Recuperado de 

https://doi-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1002/1096-

9861(20001218)428:3<475::AID-CNE6>3.0.CO;2-9 

Kumar, V. J., Oort, E. van, Scheffler, K., Beckmann, C. F., & Grodd, W. (2017). Functional 

anatomy of the human thalamus at rest. NeuroImage, 147, 678–691. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.12.071 

Kung, J. C., & Shyu, B. C. (2002). Potentiation of local field potentials in the anterior 

cingulate cortex evoked by the stimulation of the medial thalamic nuclei in rats. Brain 

Research, 953(1–2), 37–44. https://doi.org/10.1016/S0006-8993(02)03265-1 

Kvale, I., & Fonnum, F. (1983). The effects of unilateral neonatal removal of visual cortex on 

transmitter parameters in the adult superior colliculus and lateral geniculate body. 

Developmental Brain Research, 11(2), 261–266. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/0165-3806(83)90224-9 

Laberge, D., & Buchsbaum, M. S. (1990). Positron Emission Tomographic Measurements of 

Pulvinar Activity During an Attention Task. The Journal of Neuroscience, (2), 613–619. 



96 

 

 

Recuperado de https://doi-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1523/JNEUROSCI.10-02-

00613.1990 

Lacher, T. E., Jr (1981). The comparative social behavior of Kerodon rupestris and Galea 

spixii and the evolution of behavior in the Caviidae. Bulletin of the Carnegie Museum of 

Natural History. Recuperado de 

https://www.biodiversitylibrary.org/page/52324240#page/169/mode/1up 

Ladd, A. A. B. L., Ladd, F. V. L., Silva, A. A. P., Oliveira, M. F., Souza, R. R., & Coppi, A. 

A. (2012). SCG postnatal remodelling - hypertrophy and neuron number stability - in 

Spix’s Yellow-toothed Cavies (Galea spixii). International Journal of Developmental 

Neuroscience, 30(2), 129–137. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2011.12.002 

Lara-Vásquez, A., Espinosa, N., Durán, E., Stockle, M., & Fuentealba, P. (2016). Midline 

thalamic neurons are differentially engaged during hippocampus network oscillations. 

Scientific reports, 6, 29807. Recuperado de https://doi.org/10.1038/srep29807 

Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. Regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais; 

revoga a Lei nº 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá outras providências. Recuperado de  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11794.htm 

Llinás, R. R., & Steriade, M. (2006). Bursting of thalamic neurons and states of vigilance. 

Journal of Neurophysiology, 95(6), 3297–308. Recuperado de 

https://doi.org/10.1152/jn.00166.2006 

Lorente, R. N. (1938). Architectonics and structure of the cerebral cortex. Physiology of the 

Nervous System, 291–330. 

Lüscher, C., & Huber, K. M. (2010). Group 1 mGluR-Dependent Synaptic Long-Term 

Depression: Mechanisms and Implications for Circuitry and Disease. Neuron, 65(4), 445–

459. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.neuron.2010.01.016 

Lüttjohann, A., & Luijtelaar, G. van (2015). Dynamics of networks during absence seizure’s 

on- and offset in rodents and man. Frontiers in Physiology, 6, 16. Recuperado de 

https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00016 

Macchi, G. (1983). Old and new anatomo-functional criteria in the subdivision of the thalamic 
nuclei. Somatosensory integration in the thalamus, 3–15. 

Matute, C., & Streit, P. (1985). Selective retrograde labeling with D-[3H]-aspartate in 

afferents to the mammalian superior colliculus. The Journal of Comparative Neurology, 

241(1), 34–49. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.902410104 

Mayer, M. L. (2005). Glutamate receptor ion channels. Current Opinion in Neurobiology, 

15(3), 282–288. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.conb.2005.05.004 

Mayhew, T. M. (1992). A review of recent advances in stereology for quantifying neural 

structure. Journal of Neurocytology, 21(5), 313–328. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/BF01191700 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11794.htm


97 

 

 

McClurkin, J. W., & Marrocco, R. T. (1984). Visual Cortical Input Alters Spatial Tuning In 

Monkey. Journal of Physiology, 348, 135–152. Recuperado de Recuperado de 

https://doi.org/10.1113/jphysiol.1984.sp015103 

McClurkin, J. W., Optican, L. M., & Richmond, B. J. (1994). Cortical feedback increases 

visual information transmitted by monkey parvocellular lateral geniculate nucleus neurons. 

Visual Neuroscience, 11(3), 601–617. Recuperado de     https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1017/S0952523800002492 

McCormick, D. A. (1992). Neurotransmitter actions in the thalamus and cerebral cortex and 

their role in neuromodulation of thalamocortical activity. Progress in Neurobiology, 39(4), 

337–388. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0301-0082(92)90012-4 

McKenna, J. T., & Vertes, R. P. (2004). Afferent projections to nucleus reuniens of the 

thalamus. The Journal of comparative neurology, 480(2), 115–42. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.20342 

Meldrum, B. S. (2000). Glutamate as a neurotransmitter in the brain: review of physiology 

and pathology. The Journal of nutrition, 130(4), 1007S–1015S. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1093/jn/130.4.1007S 

Michaelis, E. K. (1998). Molecular biology of glutamate receptors in the central nervous 

system and their role in excitotoxicity, oxidative stress and aging. Progress in 

neurobiology, 54(4), 369–415. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0301-

0082(97)00055-5 

Miller, J. W., & Ferrendelli, J. A. (1990). Characterization of GABAergic seizure regulation 

in the midline thalamus. Neuropharmacology, 29(7), 649–55. Recuperado de Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/0028-3908(90)90026-N 

Moga, M. M., Weis, R. P., & Moore, R. Y. (1995). Efferent projections of the paraventricular 

thalamic nucleus in the rat. The Journal of Comparative Neurology, 359(2), 221–238. 

Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.903590204 

Moojen, J. (1952). Os roedores do Brasil. Instituto Nacional do Livro. 

Moruzzi, G., & Magoun, H. W. (1949). Brain stem reticular formation and activation of the 

EEG. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1(1), 455–473. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/0013-4694(49)90219-9 

Murrough, J. W. (2012). Ketamine as a novel antidepressant: from synapse to behavior. 

Clinical pharmacology and therapeutics, 91(2), 303–9. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/clpt.2011.244 

Murrough, J. W., Abdallah, C. G., & Mathew, S. J. (2017). Targeting glutamate signalling in 

depression: progress and prospects. Nature Reviews Drug Discovery, 16(7), 472–486. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.1038/nrd.2017.16 

Nair-Roberts, R. G., Chatelain-Badie, S. D., Benson, E., White-Cooper, H., Bolam, J. P., & 

Ungless, M. A. (2008). Stereological estimates of dopaminergic, GABAergic and 

glutamatergic neurons in the ventral tegmental area, substantia nigra and retrorubral field 

in the rat. Neuroscience, 152(4), 1024–1031. Recuperado de 



98 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2008.01.046 

Nakanishi, S. (1992). Molecular diversity of glutamate receptors and implications for brain 
function. Science, 258, 597+. Recuperado de http://go-

galegroup.ez18.periodicos.capes.gov.br/ps/i.do?p=AONE&sw=w&u=ufrn_br&v=2.1&it=r

&id=GALE%7CA12783160&sid=googleScholar&asid=2b95ea5d6355514a7547aa0235b8

ceec 

Nascimento, E. S., Jr, Cavalcante, J. S., Cavalcante, J. C., & Costa, M. S. M. O. (2010). 

Retinal afferents to the thalamic mediodorsal nucleus in the rock cavy (Kerodon rupestris). 

Neuroscience letters, 475(1), 38–43. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neulet.2010.03.040 

Nascimento, E. S., Jr, Duarte, R. B., Silva, S. F., Engelberth, R. C. G. J., Toledo, C. A. B., 

Cavalcante, J. S., & Costa, M. S. M. O. (2008). Retinal projections to the thalamic 

paraventricular nucleus in the rock cavy (Kerodon rupestris). Brain research, 1241, 56–61. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.09.017 

Newman, D. B., & Ginsberg, C. Y. (1994). Brainstem Reticular Nuclei that Project to the 

Thalamus in Rats: A Retrograde Tracer Study; pp. 23–31. Brain, Behavior and Evolution, 

44(1), 23–31. Recuperado de http://www.karger.com/DOI/10.1159/000113567 

Nieuwenhuys, R. (1994). The neocortex. Anatomy and Embryology, 190(4), 307–337. 

Recuperado de https://link-springer-

com.ez18.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2FBF00187291.pdf  

Nissl, F. (1913). Die Grosshirnanteile des Kaninchens. Archiv Fur Psychiatrie Und 

Nervenkrankheiten, 52(3), 867–953. Recuperado de https://doi.org/10.1007/BF02160485 

Niswender, C. M., & Conn, P. J. (2010). Metabotropic glutamate receptors: physiology, 
pharmacology, and disease. Annu.Rev.Pharmacol.Toxicol., 50, 295–322. Recuperado de 

https://doi.org/10.1146/annurev.pharmtox.011008.145533 

Oh, S. W., Harris, J. A., Ng, L., Winslow, B., Cain, N., Mihalas, S., … Zeng, H. (2014). A 

mesoscale connectome of the mouse brain. Nature, 508, 207. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.1038/nature13186 

Ohno, S., Kuramoto, E., Furuta, T., Hioki, H., Tanaka, Y. R., Fujiyama, F., … Kaneko, T. 

(2012). A Morphological Analysis of Thalamocortical Axon Fibers of Rat Posterior 
Thalamic Nuclei: A Single Neuron Tracing Study with Viral Vectors. Cerebral Cortex, 

22(12), 2840–2857. Recuperado de http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhr356 

Okhotin, V. E. (2006). Cytophysiology of spiny stellate cells in the striate cortex and their 

role in the excitatory mechanisms of intracortical synaptic circulation. Neuroscience and 

Behavioral Physiology, 36(8), 825–836. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s11055-

006-0093-x 

Oliveira, F. G., Nascimento, E. S. Jr., Cavalcante, J. C., Guzen, F. P., Cavalcante, J. S., 
Soares, J. G., … Andrade-da-Costa, B. L. S. (2018). Topographic specializations of 

catecholaminergic cells and ganglion cells and distribution of calcium binding proteins in 

the crepuscular rock cavy (Kerodon rupestris) retina. Journal of Chemical Neuroanatomy, 



99 

 

 

90(December 2017), 57–69. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2017.12.007 

Ongür, D., & Price, J. L. (2000). The organization of networks within the orbital and medial 

prefrontal cortex of rats, monkeys and humans. Cerebral cortex, 10(3), 206–219. 

Recuperado de https://doi.org/10.1093/cercor/10.3.206 

Otake, K., & Ruggiero, D.A. (1995). Monoamines and nitric oxide are employed by afferents 

engaged in midline thalamic regulation. The Journal of neuroscience : the official journal 

of the Society for Neuroscience, 15(3), 1891–1911. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1523/JNEUROSCI.15-03-01891.1995 

Ottersen, O. P., & Storm-Mathisen, J. (1984a). GABA-containing neurons in the thalamus 

and pretectum of the rodent - An immunocytochemical study. Anatomy and Embryology, 

170(2), 197–207. Recuperado de https://doi.org/10.1007/BF00319005 

Ottersen, O. P., & Storm-Mathisen, J. (1984b). Glutamate- and GABA-containing neurons in 

the mouse and rat brain, as demonstrated with a new immunocytochemical technique. The 

Journal of comparative neurology, 229(3), 374–392. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.902290308 

Ottersen, O. P., & Storm-Mathisen, J. (1985). Different neuronal localization of aspartate-like 

and glutamate-like immunoreactivities in the hippocampus of rat, guinea-pig and 

senegalese baboon (Papio papio), with a note on the distribution of γ-aminobutyrate. 

Neuroscience, 16(3), 589–606. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0306-

4522(85)90194-0 

Ozawa, S., Kamiya, H., & Tsuzuki, K. (1998). Glutamate receptors in the mammalian central 

nervous system. Progress in Neurobiology, 54(5), 581–618. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/S0301-0082(97)00085-3 

Panula, P., Pirvola, U., Auvinen, S., & Airaksinen, M. S. (1989). Histamine-immunoreactive 

nerve fibers in the rat brain. Neuroscience, 28(3), 585–610. Recuperado de 

https://dx.doi.org/10.1016/0306-4522(89)90007-9 

Parent, A. (1996). Carpenter’s human neuroanatomy. Williams & Wilkins. 

Paus, T., Zatorre, R. J., Hofle, N., Caramanos, Z., Gotman, J., Petrides, M., & Evans, A. C. 

(1997). Time-Related Changes in Neural Systems Underlying Attention and Arousal 
During the Performance of an Auditory Vigilance Task. Journal of Cognitive 

Neuroscience, 9(3), 392–408. Recuperado de https://doi.org/10.1162/jocn.1997.9.3.392 

Paxinos, G., & Watson, C. (2007). The rat brain in stereotaxic coordinates. Burlington MA 

Elsevier Inc. 

Peng, Z. C., & Bentivoglio, M. (2004). The thalamic paraventricular nucleus relays 

information from the suprachiasmatic nucleus to the amygdala: A combined anterograde 

and retrograde tracing study in the rat at the light and electron microscopic levels. Journal 
of Neurocytology, 33(1) 101–116. Recuperado de 

https://doi.org/10.1023/B:NEUR.0000029651.51195.f9 

Penzo, M. A., Robert, V., Tucciarone, J., Bundel, D., Wang, M., Aelst, L. van, … Li, B. 



100 

 

 

(2015). The paraventricular thalamus controls a central amygdala fear circuit. Nature, 519 

(7544), 455–459. Recuperado de https://doi.org/10.1038/nature13978 

Peschanski, M., & Besson, J.-M. (1984). A spino-reticulo-thalamic pathway in the rat: An 

anatomical study with reference to pain transmission. Neuroscience, 12(1), 165–178. 

Recuperado de https://dx.doi.org/10.1016/0306-4522(84)90145-3 

Pinault, D. (2004). The thalamic reticular nucleus: Structure, function and concept. Brain 

Research Reviews 46(1). Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2004.04.008 

Pol, A. N. van den (1991). Glutamate and Aspartate Presynaptic Axons lmmunoreactivity in 

Hypothalamic. The Journal of Comparative Neurology, 11(7), 2087–2101. Recuperado de 
https://doi-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1523/JNEUROSCI.11-07-02087.1991 

Poulet, J. F. A., Fernandez, L. M. J., Crochet, S., & Petersen, C. C. H. (2012). Thalamic 

control of cortical states. Nature Neuroscience, 15(3), 370–372. Recuperado de 

https://doi.org/10.1038/nn.3035 

Prasad, J. A., Abela, A. R., & Chudasama, Y. (2017). Midline thalamic reuniens lesions 

improve executive behaviors. Neuroscience, 345, 77–88. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.01.071 

Prasad, J. A., MacGregor, E. M., & Chudasama, Y. (2013). Lesions of the thalamic reuniens 

cause impulsive but not compulsive responses. Brain Structure and Function, 218(1), 85–

96. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s00429-012-0378-5 

Pratt, J., Dawson, N., Morris, B. J., Grent-’t-Jong, T., Roux, F., & Uhlhaas, P. J. (2017). 

Thalamo-cortical communication, glutamatergic neurotransmission and neural oscillations: 

A unique window into the origins of ScZ? Schizophrenia Research, 180, 4–12. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.05.013 

Price, D. J., Kennedy, H., Dehay, C., Zhou, L., Mercier, M., Jossin, Y., … Molnár, Z. (2006). 

The development of cortical connections. European Journal of Neuroscience, 23(4), 910–

920. Recuperado de https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2006.04620.x 

Prisco, G. V. D, & Vertes, R. P. (2006). Excitatory actions of the ventral midline thalamus 

(rhomboid/reuniens) on the medial prefrontal cortex in the rat. Synapse, 60(1), 45–55. 

https://doi.org/10.1002/syn.20271 

Puelles, L., & Rubenstein, J. L. R. (2003). Forebrain gene expression domains and the 

evolving prosomeric model. Trends in Neurosciences, 26(9), 469–476. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/S0166-2236(03)00234-0 

Ramon y Cajal, S.  (1999). Texture of the Nervous System of Man and the Vertebrates (Vol. 

1). Springer Science & Business Media. 

Ray, J. P., & Price, J. L. (1992). The organization of the thalamocortical connections of the 
mediodorsal thalamic nucleus in the rat, related to the ventral forebrain–prefrontal cortex 

topography. The Journal of Comparative Neurology, 323(2), 167–197. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.903230204 

Raznahan, A., Shaw, P. W., Lerch, J. P., Clasen, L. S., Greenstein, D., Berman, R., … Giedd, 



101 

 

 

J. N. (2014). Longitudinal four-dimensional mapping of subcortical anatomy in human 

development. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(4), 1592–1597. 

Recuperado de https://doi.org/10.1073/pnas.1316911111 

Reese, B. E. (1988). ‘Hidden lamination’ in the dorsal lateral geniculate nucleus: the 

functional organization of this thalamic region in the rat. Brain Research Reviews, 13(2), 

119–137. Recuperado de https://doi.org/10.1016/0165-0173(88)90017-3 

Reis, M. E. M., Araújo, L. T. F., Andrade, W. M. G., Resende, N. S., Lima, R. R. M., 

Nascimento, E. S. J., … Cavalcante, J. C. (2018). Distribution of nitric oxide synthase in 

the rock cavy (Kerodon rupestris) brain I: The diencephalon. Brain Research, 1685, 60–78. 

Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.01.020 

Roberts, M., Maliniak, E., & Deal, M. (1984). The reproductive biology of the rock cavy, 

Kerodon rupestris, in captivity: A study of reproductive adaptation in a trophic specialist. 

Mammalia, 48(2), 253–266. Recuperado de https://doi-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/10.1515/mamm.1984.48.2.253 

Saalmann, Y. B. (2014). Intralaminar and medial thalamic influence on cortical synchrony, 

information transmission and cognition. Frontiers in Systems Neuroscience, 8, 1–8. 

Recuperado de https://doi.org/10.3389/fnsys.2014.00083 

Samosudova, N. V, & Reutov, V. P. (2016). Plastic Rearrangements of Synapse 

Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to Glutamate and NO-Generating 

Compounds. Neuroscience and Behavioral Physiology, 46(7), 843–848. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/s11055-016-0320-z 

Scharfman, H. E., Lu, S. M., Guido, W., Adams, P. R., & Sherman, S. M. (1990). N-methyl-

D-aspartate receptors contribute to excitatory postsynaptic potentials of cat lateral 

geniculate neurons recorded in thalamic slices. Proceedings of the National Academy of 

Sciences , 87(12), 4548–4552. Recuperado de https://doi.org/10.1073/pnas.87.12.4548 

Scheibel, M. E., & Scheibel, A. B. (1967). Structural organization of nonspecific thalamic 

nuclei and their projection toward cortex. Brain research, 6(1), 60–94. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/0006-8993(67)90183-7 

Schmitt, A., Asan, E., Lesch, K. P., & Kugler, P. (2002). A splice variant of glutamate 

transporter GLT1/EAAT2 expressed in neurons: Cloning and localization in rat nervous 

system. Neuroscience, 109(1), 45–61. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0306-

4522(01)00451-1 

Shepherd, A. M., Laurens, K. R., Matheson, S. L., Carr, V. J., & Green, M. J. (2012). 

Systematic meta-review and quality assessment of the structural brain alterations in 

schizophrenia. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(4), 1342–1356. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.12.015 

Sherman, S. M. (2001). A wake-up call from the thalamus. Nature neuroscience, 4(4), 344–6. 

Recuperado de https://doi.org/10.1038/85973 

Sherman, S. M. (2005). Thalamic relays and cortical functioning. Progress in Brain Research, 

149, 107–126. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0079-6123(05)49009-3 



102 

 

 

Sherman, S. M. (2007). The thalamus is more than just a relay. Current Opinion in 

Neurobiology, 17(4), 417–422. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.conb.2007.07.003 

Sherman, S. M. (2014). The function of metabotropic glutamate receptors in thalamus and 

cortex. The Neuroscientist, 20(2), 136–149. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/1073858413478490 

Sherman, S. M. (2016). Thalamus plays a central role in ongoing cortical functioning. Nature 

neuroscience, 16(4), 533–541. Recuperado de https://doi.org/10.1038/nn.4269 

Sherman, S. M., & Guillery, R. W. (1998). On the actions that one nerve cell can have on 

another: distinguishing “drivers” from “modulators”. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 95(12), 7121–7126. Recuperado de 

https://doi.org/10.1073/pnas.95.12.7121 

Sherman, S. M., & Guillery, R. W. (2001a). Chapter V - Synaptic Properties. Exploring the 

Thalamus, 143–168. Recuperado de https://dx.doi.org/10.1016/B978-012305460-9/50019-

8 

Sherman, S. M, & Guillery, R. W. (2001b). Chapter X - Overview BT - Exploring the 

Thalamus, 267–272. Recuperado de https://doi.org/10.1016/B978-012305460-9/50024-1 

Sherman, S. M., & Guillery, R. W. (2006). Chapter IX - Drivers and Modulators BT - 

Exploring the Thalamus, 253–286. Recuperado de https://doi.org/10.1016/B978-

012305460-9/50023-X 

Siegel, G. J., Albers, R. W., Brady, S. T., & Price, D. L. (2006). Basic Neurochemistry: 

Molecular, Cellular, and Medical Aspects. (with CD-ROM). American Journal of 

Neuroradiology, 27(2), 465. 

Silva, A. M., Santana, M. A. D., Morais, P. L. A. G., Sousa, T. B., Engelberth, R. C. G. J., 

Lucena, E. E. S., … Nascimento, E. S. Jr. (2014). Serotonergic fibers distribution in the 

midline and intralaminar thalamic nuclei in the rock cavy (Kerodon rupestris). Brain 

Research, 1586, 99–108. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.08.047 

Silva, E. J., Neto. (2000). Morphology of the regiones ethmoidalis and orbitotemporalis in 

Galea musteloides Meyen 1832 and Kerodon rupestris (Wied-Neuwied 1820) (Rodentia: 

Caviidae) with comments on the phylogenetic systematics of the Caviidae. Journal of 

Zoological Systematics and Evolutionary Research, 38(4), 219–229. Recuperado de 
https://doi.org/10.1046/j.1439-0469.2000.384135.x 

Sim, K., Cullen, T., Ongur, D., & Heckers, S. (2006). Testing models of thalamic dysfunction 

in schizophrenia using neuroimaging. Journal of Neural Transmission, 113(7), 907–928. 

Recuperado de https://doi.org/10.1007/s00702-005-0363-8 

Soares, J. G., Cavalcanti, J. R. L. P., Oliveira, F. G., Pontes, A. L. B., Sousa, T. B., Freitas, L. 

M., … Costa, M. S. M. O. (2012). Nuclear organization of the serotonergic system in the 

brain of the rock cavy (Kerodon rupestris). Journal of Chemical Neuroanatomy, 43(2), 
112–119. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2012.03.001 

Soiza-Reilly, M., & Commons, K. G. (2011). Quantitative analysis of glutamatergic 

innervation of the mouse dorsal raphe nucleus using array tomography. The Journal of 



103 

 

 

Comparative Neurology, 519(18), 3802–3814. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.22734 

Somogyi, P., Halasy, K., Somogyi, J., Storm-Mathisen, J., & Ottersen, O. P. (1986). 

Quantification of immunogold labelling reveals enrichment of glutamate in mossy and 

parallel fibre terminals in cat cerebellum. Neuroscience, 19(4), 1045–1050. Recuperado de 

https://dx.doi.org/10.1016/0306-4522(86)90121-1 

Sousa, R. A., & Menezes, A. A. L. (2006). Circadian rhythm of motor activity of the 

Brazilian rock cavy (Kerodon rupestris) under artificial photoperiod. Biological Rhythm 

Research, 37(5), 443–450. Recuperado de https://doi.org/10.1080/09291010600869836 

Steriade, M., Domich, L., & Oakson, G. (1986). Reticularis thalami neurons revisited: activity 

changes during shifts in states of vigilance. The Journal of neuroscience : the official 

journal of the Society for Neuroscience, 6(1), 68–81. Recuperado de 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.06-01-00068.1986 

Steriade, M., Domich, L., Oakson, G., & Deschenes, M. (1987). The deafferented reticular 

thalamic nucleus generates spindle rhythmicity. Journal of Neurophysiology, 57(1), 260–

273. Recuperado de http://jn.physiology.org/content/57/1/260.abstract 

Steriade, M., McCormick, D. A., & Sejnowski, T. J. (1993). Thalamocortical oscillations in 

the sleeping and aroused brain. Science, 262(5134), 679–85. Recuperado de 

https://doi.org/10.1126/science.8235588 

Storm-Mathisen, J., & Ottersen, O. P. (1988). Anatomy of Putative Glutamatergic Neurons. In 

M. Avoli, T. A. Reader, R. W. Dykes, & P. Gloor (Orgs.), Neurotransmitters and Cortical 

Function: From Molecules to Mind (p. 39–70). Boston, MA: Springer US. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0925-3_4 

Streit, P. (1980). Selective retrograde labeling indicating the transmitter of neuronal pathways. 

The Journal of Comparative Neurology, 191(3), 429–463. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.901910308 

Su, H.-S., & Bentivoglio, M. (1990). Thalamic midline cell populations projecting to the 

nucleus accumbens, amygdala, and hippocampus in the rat. The Journal of Comparative 

Neurology, 297(4), 582–593. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.902970410 

Südhof, T. C. (2004). The Synaptic Vesicle Cycle. Annual Review of Neuroscience, 27(1), 
509–547. Recuperado de https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.26.041002.131412 

Tamura, R., Kitamura, H., Endo, T., Hasegawa, N., & Someya, T. (2010). Reduced thalamic 

volume observed across different subgroups of autism spectrum disorders. Psychiatry 

Research: Neuroimaging, 184(3), 186–188. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2010.07.001 

Todd, A. J., Hughes, D. I., Polgár, E., Nagy, G. G., Mackie, M., Ottersen, O. P., & Maxwell, 

D. J. (2003). The expression of vesicular glutamate transporters VGLUT1 and VGLUT2 in 
neurochemically defined axonal populations in the rat spinal cord with emphasis on the 

dorsal horn. European Journal of Neuroscience, 17(1), 13–27. Recuperado de 

https://doi.org/10.1046/j.1460-9568.2003.02406.x 



104 

 

 

Tsatsanis, K. D., Rourke, B. P., Klin, A., Volkmar, F. R., Cicchetti, D., & Schultz, R. T. 

(2003). Reduced thalamic volume in high-functioning individuals with autism. Biological 

Psychiatry, 53(2), 121–129. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01530-

5 

Tsumoto, T. (1990). Excitatory amino acid transmitters and their receptors in neural circuits 

of the cerebral neocortex. Neuroscience Research, 9(2), 79–102. Recuperado de 

https://dx.doi.org/10.1016/0168-0102(90)90025-A 

Uroz, V., Prensa, L., & Giménez-Amaya, J. M. (2004). Chemical Anatomy of the Human 

Paraventricular Thalamic Nucleus. Synapse, 51(3), 173–185. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/syn.10298 

Vertes, R. P. (1992). PHA-L analysis of projections from the supramammillary nucleus in the 

rat. The Journal of Comparative Neurology, 326(4), 595–622. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.903260408 

Vertes, R. P. (2006). Interactions among the medial prefrontal cortex, hippocampus and 

midline thalamus in emotional and cognitive processing in the rat. Neuroscience, 142(1), 

1–20. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2006.06.027 

Vertes, R. P., Hoover, W. B., & Rodriguez, J. J. (2012). Projections of the central medial 

nucleus of the thalamus in the rat: Node in cortical, striatal and limbic forebrain circuitry. 

Neuroscience, 219, 120–136. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.04.067 

Vertes, R. P., Linley, S. B., & Hoover, W. B. (2010). Pattern of distribution of serotonergic 

fibers to the thalamus of the rat. Brain structure & function, 215(1), 1–28. Recuperado de 

https://doi.org/10.1007/s00429-010-0249-x 

Vertes, R. P., Linley, S. B., & Hoover, W. B. (2015). Limbic circuitry of the midline 

thalamus. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 54, 89–107. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.01.014 

Vertes, R. P., & Martin, G. F. (1988). Autoradiographic analysis of ascending projections 

from the pontine and mesencephalic reticular formation and the median raphe nucleus in 

the rat. The Journal of Comparative Neurology, 275(4), 511–541. Recuperado de 

https://doi.org/10.1002/cne.902750404 

Villalba, R. M., Wichmann, T., & Smith, Y. (2014). Neuronal loss in the caudal intralaminar 

thalamic nuclei in a primate model of Parkinson’s disease. Brain Structure and Function, 

219(1), 381–394. Recuperado de https://doi.org/10.1007/s00429-013-0507-9 

Villar-Cerviño, V., Barreiro-Iglesias, A., Mazan, S., Rodicio, M. C., & Anadón, R. (2011). 

Glutamatergic neuronal populations in the forebrain of the sea lamprey, Petromyzon 

marinus: An in situ hybridization and immunocytochemical study. Journal of Comparative 

Neurology, 519(9), 1712–1735. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.22597 

Werf, Y. D. van der, Tisserand, D. J., Visser, P. J., Hofman, P. A. M., Vuurman, E., Uylings, 

H. B. M., & Jolles, J. (2001). Thalamic volume predicts performance on tests of cognitive 

speed and decreases in healthy aging: A magnetic resonance imaging-based volumetric 

analysis. Cognitive Brain Research, 11(3), 377–385. Recuperado de 



105 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0926-6410(01)00010-6 

Werf, Y. D. van der, Witter, M. P., & Groenewegen, H. J. (2002). The intralaminar and 
midline nuclei of the thalamus. Anatomical and functional evidence for participation in 

processes of arousal and awareness. Brain Research Reviews (Vol. 39). Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/S0165-0173(02)00181-9 

West, M. J. (1993). New stereological methods for counting neurons. Neurobiology of Aging, 

14(4), 275–285. Recuperado de https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0197-

4580(93)90112-O 

West, M. J. (2002). Design-based stereological methods for counting neurons. Progress in 
Brain Research, 135, 43–51. Recuperado de https://doi.org/10.1016/S0079-

6123(02)35006-4 

Xie, Y., Chen, Y. A., & De Bellis, M. D. (2012). The relationship of age, gender, and IQ with 

the brainstem and thalamus in healthy children and adolescents: A magnetic resonance 

imaging volumetric study. Journal of Child Neurology, 27(3), 325–331. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/0883073811419260 

Yamaguchi, T., Qi, J., Wang, H. L., Zhang, S., & Morales, M. (2015). Glutamatergic and 
dopaminergic neurons in the mouse ventral tegmental area. European Journal of 

Neuroscience, 41(6), 760–772. Recuperado de https://doi.org/10.1111/ejn.12818 

Yamaguchi, T., Sheen, W., & Morales, M. (2007). Glutamatergic neurons are present in the 

rat ventral tegmental area. European Journal of Neuroscience, 25(1), 106–118. Recuperado 

de https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.2006.05263.x 

Yamasaki, D. S. G., Krauthamer, G. M., & Rhoades, R. W. (1986). Superior collicular 

projection to intralaminar thalamus in rat. Brain Research, 378(2), 223–233. Recuperado 
de https://doi.org/10.1016/0006-8993(86)90925-X 

Young, A. B., Bromberg, M. B., & Penney, J. B. (1981). Decreased glutamate uptake in 

subcortical areas deafferented by sensorimotor cortical ablation in the cat. Journal of 

Neuroscience, 1(3), 241–249. Recuperado de https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.01-03-

00241.1981 

Zhang, D. X., & Bertram, E. H. (2002). Midline thalamic region: widespread excitatory input 

to the entorhinal cortex and amygdala. The Journal of neuroscience : the official journal of 
the Society for Neuroscience, 22(8), 3277–3284. Recuperado de 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-08-03277.2002 

Zhu, B., Chen, C., Xue, G., Lei, X., Li, J., Moyzis, R. K., … Lin, C. (2014). The GABRB1 

gene is associated with thalamus volume and modulates the association between thalamus 

volume and intelligence. NeuroImage, 102(2), 756–763. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.08.048 

Ziegler, D. R., Cullinan, W. E., & Herman, J. P. (2002). Distribution of vesicular glutamate 
transporter mRNA in rat hypothalamus. Journal of Comparative Neurology, 448(3), 217–

229. Recuperado de https://doi.org/10.1002/cne.10257 

 



106 

 

 

Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
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Anexo B - Autorização para captura de animais 
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