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Acetilcolinesterase (AChE)    Núcleo Ventral póstero medial (VPM) 

BDA (dextrano biotinilado)   Núcleo Central Medial (CM) 

Braço do colículo superior (bsc)   Núcleos da Linha Média (LM)  

Feixe córtico-tectal (ctt)    Núcleos Intralaminares (IL) 

Calbindina (CB)     Parvalbumina (PV)  

Cápsula interna (ci)    Fascículo retroflexo  (fr) 

Caudado (Cd)     Putâmen (Pu)  

Globo pálido (GP)    Substancia Nigra (SN)  

Globo pálido externo (GPe)   Substancia Nigra Pars compacta (SNc) 

Globo pálido interno (GPi)   Substancia Nigra Pars lateralis (SNl) 

Globo pálido ventral (GPv)   Substancia Nigra pars reticulata (SNr)  

Neurônios espinhosos tamanho médio (MSNs) 

Núcleo Central Lateral (CL) 

Núcleo Centromediano (Cm)  

Núcleo Geniculado lateral dorsal (GLD) 

Núcleo Geniculado lateral medial (GLM)  

Núcleo Lateral Dorsal (LD)  

Núcleo Lateral Posterior (LP) 

Núcleo limitans (Li) 

Núcleo Mediodorsal (MD) 

Núcleo MD medial (MDM) 

Núcleo MD central (MDC) 
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Núcleo MD lateral (MDL) 

Núcleo Paracentral (PC)  

Núcleo parafascicular (Pf) 

Núcleo Posterior (Po) 

Núcleo Pulvinar Anterior (PA) 

Núcleo Pulvinar Inferior (PI) 

Núcleo Pulvinar Inferior subdivisão lateral (PIl) 

Núcleo Pulvinar Inferior subdivisão posterior(PIp) 

Núcleo Pulvinar Inferior subdivisão centromedial (PIcm)  

Núcleo Pulvinar Lateral (PL) 

Núcleo Pulvinar Medial (PM)  

Núcleo subtalâmico (STh)  

Núcleo Ventral Anterior (VA)  

Núcleo Ventral Intermédio (VPI)  

Núcleo Ventral Lateral (VL)  

Núcleo Ventral Póstero Lateral (VPL)  
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LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fotografia de uma secção parasagital do cérebro de macaco (corado com o método 

da acetilcolinesterase) mostrando a localização e os limites dos componentes dos núcleos da base. 

(Tomado de Lanciego et al, 2012) 

Figura 2: Figura de elaboração própria dos compartimentos funcionais do estriado em 

roedores e primatas e suas relações com diferentes áreas corticais, de maneira aproximada 

(Baseado em Graybiel, 2008). AMS: área motora suplementar, CA: Cingular anterior, M1: córtex motor 

primário, S1: córtex somestésico primário. 

Figura 3: Padrão imunorreativo a AChE no estriado de diferentes modelos estudados, 

definindo seus compartimentos. A seta indica área com baixa ou nula atividade AChE, caracterizando 

os estriossomas, enquanto a matriz é fortemente marcada (Tomado de Graybiel e Ragsdale, 1978).  

Figura 4: Matriz e estriossoma não compartilham conectividade sináptica. A - Um IPSC é 

registrado em um neurônio da matriz após fotoestimulação (20 mV). B - Registro de voltagem nula em 

um neurônio estriossomal durante a fotoativação na matriz circundante. C - Registro nulo de atividade de 

um neurônio da matriz durante a ativação de neurônios estriossomais por injeção de glutamato. D - IPSC 

evocado em um neurônio estriossomal após injeção de glutamato. O bloqueio completo do IPSC após 

injeção de gabazina (20 mM) confirmou o bloqueio das correntes registradas em A e D. (Tomado de 

Lopez-Huerta et al, 2016). 

Figura 5: Resumo das relações anatômicas cortico estriatais (setas grandes) e circuito dos 

núcleos da base. A matriz recebe projeções de áreas corticais sensório-motoras e associativas, enquanto o 

estriossoma recebe de áreas límbicas. Ambos compartimentos enviam projeções ao GP e SNr, porém o 

estriossoma se projeta para a SNc. Abaixo, tabela resumindo algumas características desses 

compartimentos (maiores detalhes no texto e em Crittenden Graybiel, 2011). 

Figura 6: Desenho ilustrativo do tálamo. Os grupos lateral, medial e anterior ilustrado com 

diferentes cores. Os IL estão associados com a lâmina medular interna. (Baseado na imagem disponível 

em: https://www.researchgate.net/figure/Nucleos-talamicos_fig6_28173240) 

Figura 7: Níveis representativos de secções coradas com nissl e mielina do tálamo de M 

fascicularis. É possível ver grande parte do MD (destacado em rosa, A- B), IL (verde, A) e o complexo 

pulvinar (amarelo, B).  Níveis estereotáxicos são indicados no canto inferior direito (modificado de 

Olzewski, 1952). 

Figura 8: Desenhos obtidos em câmara clara e fotomicrografias ilustrando os tipos de 

arborização tálamo estriatal do rato. Arborização do tipo 1 (A e B) e tipo 2 (C e D). (Tomado de 

Deschênes et al, 1995). 

Figura 9: topografia do sistema Cm/Pf. À esquerda, a ilustração mostra o padrão de 

distribuição das projeções do Cm/Pf, codificados por cores, em 3 níveis rostrocaudais (coordenadas 

estereotáxicas indicadas) do estriado. À direita, os circuitos funcionais são indicados. O GPi sensorimotor 

(ventrolateral 2/3) se projeta para o Cm. O GPi límbico (rostromedial e ventral pallidum) inervam a FP 

rostral e o GPi associativo (dorsal 1/3) fornece entradas para o Pf dorsolateral (Pfdl). Por sua vez, os 

neurônios Cm/Pf se projetam de volta para os correspondentes territórios funcionais do estriado (setas 

pretas). A SNr inerva neurônios do Pf, que se projetam para o Cd. (Tomado de Galvan e Smith, 2014)  
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Figura 10: Reconstrução em câmara clara de um neurônio do Cm, projetando-se para o 

estriado, rt e córtex. O axônio percorre a matéria branca (wm) e inerva as camadas I, V e VI bastante 

difusamente do córtex motor, enquanto formam densos aglomerados de terminais, organizados em bandas 

oblíquas no setor dorsolateral do Pu (território sensório-motor). O mesmo tipo de inervação do estriado 

ocorre na cabeça do Cd (estriado associativo) (Tomado de Parent e Parent, 2005). 

Figura 11: Quadro comparativo entre os sistemas Cm/Pf e não Cm/Pf. (Baseado em Galvan 

e Smith, 2011). 

 Figura 12: sagui (Foto disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-

de-conservacao/7204-mamiferos-callithrix-jacchus-sagui-de-tufo-branco). 

Figura 13: Exemplo ilustrativo do método utilizado para delimitação de núcleos e 

localização dos depósitos de BDA. A (Nissl), B (AChE) e C (BDA) são fotos de secções adjacentes do 

tálamo. D é o esquema resultante do enquadramento das secções. Barra: 1000µm.  

Figura 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas técnicas 

de coloração em cortes coronais (Nível 1). Neste nível é possível ver as divisões medial, lateral e 

caudodorsal do MD. A divisão entre MDM e MDL é evidente na marcação de AChE, enquanto o MDcd 

pode se distinguível pelas células amplamente compactadas (A) e pela menor concentração de mielina 

(B). Os IL são claramente visualizados na coloração de mielina (B). A distância caudal (+) ao bregma (em 

mm) é indicada no canto inferior direito. Barra: 500µm 

Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 2). Observamos um aumento no tamanho do MD, 

agora também com o aparecimento da divisão central, caraterizada por um nível intermediário de mielina 

(G) e AChE (F). Também pela mielina é possível visualizar as duas subdivisões do MDM (detalhes no 

texto). Na região dorsal e central dos IL é possível notar um aumento da compactação celular (E). A 

distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto inferior direito. Barra: 500µm 

Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 3). Destaca-se o aparecimento dos dois núcleos IL 

caudais: Centro mediano (Cm) e Parafascicular (Pf), este possuindo células mais compactadas e coradas 

no nissl (I) e maior nível de AChE (K), circundando o fascículo retroflexo (fr). A distância caudal (+) ao 

bregma (em mm) é indicada em D. Barra: 500µm 

Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 4). O fr auxilia na separação do MD e dos IL posterior 

(Cm e Pf) com a habenula lateral (LHb). O MD e os IL rostrais tornam se pouco desenvolvidos nesse 

nível. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada em D. Barra: 500µm 

Figura 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas técnicas 

de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 1). Neste 

nível é possível ver as divisões anterior, lateral e medial do complexo pulvinar. A divisão lateral do PM e 

PA com o PL é evidente na marcação de Nissl+AChE, enquanto que as fibras do ctt dividem o PL e PI, 

ainda sem subdivisões claras nesse nível. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto 

inferior direito. Barra: 500µm. 
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Cont. Fig 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 

2). Neste nível é possível ver as divisões lateral, medial e todas as subdivisões do PI. As fibras do ctt 

formam pequenos feixes, distribuindo-se por partes do PI. As divisões centromedial e posterior do PI e o 

Lim apresentam forte reatividade ao VGlut2. O aspecto estriado do PL torna-se mais evidente nesse nível. 

A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto inferior direito. Barra: 500µm. 

Cont. fig. 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 

3). Neste nível é possível perceber a diminuição do tamanho do complexo, com as fibras do bsc 

posicionadas ventralmente ao PI. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto inferior 

direito. Barra: 500µm. 

Figura 16: Diversidade neuroquímica dos compartimentos estriatais. A e C são fotografias 

em campo escuro do estriado contra CB e PV, respectivamente. E é uma fotografia em campo claro 

contra AChE. B, D e F são fotografias em maior aumento das caixas ilustradas nas fotos adjacentes, 

evidenciando o padrão neuroquímico distinto entre os compartimentos. Asteriscos negros indicam o 

estriossoma e os brancos a matriz. As cabeças de seta brancas mostram ilhas estriossomais claramente 

distinguíveis em cada técnica. Note como os perfis dessas ilhas são semelhantes mesmo quando coradas 

com distintas proteínas ligantes de cálcio, indicando continuidade através do eixo rostrocaudal. A cabeça 

de seta azul ilustra um interneurônio localizado na matriz que emite terminações para o estriossoma. 

Barras: 1000µm em A, C e E e 100µm em B, D e F. 

Figura 17: Fotografias de uma secção coronal do estriado após a revelação de BDA, 

detalhando o trajeto dos axônios em direção ao córtex cerebral. A: Fotografia em campo escuro do 

Pu, um dos núcleos do estriado que recebem projeções vindas do tálamo. B: fotografia em maior aumento 

da caixa em A. Os axônios se ramificam e entram no estriado via ci (cabeça de seta). Barra: 500µm em A 

e 100µm em B. 

Figura 18: Arborização tálamo-estriatal do tipo 1. A: fotografia em campo escuro mostrando 

o padrão de terminação do tipo 2 no estriado. As cabeças de seta indicam neurônios retrogradamente 

marcados no núcleo reticular (rt). B e C são fotografias em campo claro da caixa de arborizações do tipo 

1 no Cd. B: fotografia em maior aumento da caixa presente em A, ilustrando um grande ponto de 

terminação e outro menor no canto inferior direito. C: fotografias em grande aumento das terminações do 

tipo 1 representativas de diversos casos. D é uma coleção de desenhos em câmara clara mostrando a 

diversidade de axônios do tipo 1. Note as diferenças no tamanho dos botões e na espessura dos axônios. 

Barra: 1000µm em A, 100µm em B e 10µm em C e D. 

Figura 19: Arborização tálamo-estriatal do tipo 2. A é uma fotografia em campo escuro 

mostrando o padrão de terminação do tipo 2 no estriado. B e C são fotografias em campo claro da caixa 

de arborizações do tipo 2 no Pu. B é uma fotografia em maior aumento da caixa presente em A, ilustrando 

um grande ponto de terminação e outro menor no canto inferior direito. C são fotografias em grande 

diversidade de axônios do tipo 2. Note as diferenças no tamanho dos botões e na espessura dos axônios. 

Barra: 1000µm em A, 100µm em B e 10µm em C e D. 
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Figura 20: Caso CJ11. A - Fotografia do depósito de BDA no PM, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado). Barras: 1000µm em A 

Figura 21: Caso CJ12. A. Fotografia do depósito de BDA no PM, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado.); C – Fotografia em campo escuro da 

cauda do Cd, destacado na caixa em B; D- fotografia em campo claro em maior aumento da caixa em C; 

E – Fotografia em maior aumento da caixa presente em D, onde encontramos pequenas fibras com 

varicosidades típicas do tipo 1. Barras: 1000µm em A e C, 100µm em D e 10µm em E. 

Figura 22: Caso CJ05. A: Fotografia e Esquema ilustrativo do depósito no MDC, com o nível 

estereotáxico de injeção e extensão rostrocaudal onde foram encontrados axônios com varicosidades no 

estriado. B: O caso CJ05 exibe pequena projeção focal à cabeça do Cd, com arborização de tipo 2. C: 

Fotografia em maior aumento da caixa presente em B. Barras: 1000µm em A e 250µm em C.  

 Figura 23: Caso CJ20. A: Fotografia e Esquema ilustrativo do depósito no MDL, com o nível 

estereotáxico de injeção. B: O caso CJ20 exibe projeção no Cd medial. C: Fotografia em maior aumento 

da caixa presente em B, detalhando a arborização de tipo 1 presente nesse caso A figura X que descreve o 

tipo 1, também corresponde a este caso. Barras: 1000µm em A e 250µm em C.  

Figura 24: Caso CJ03. A. Fotografia do depósito de BDA nos IL, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado); C – Fotografia em campo escuro do 

estriado, destacado na caixa em B. D – Fotografia em maior aumento da caixa presente em C; E – 

Fotografia em maior aumento da caixa em D, onde vemos fibras com varicosidades do tipo 1. Barras: 

1000µm em A e C, 100µm em D e 25µm em E. 

Figura 25: Caso CJ24. A. Fotografia do depósito de BDA nos IL, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado); C – Fotografia em campo escuro do 

estriado, destacado na caixa em B. D – Fotografia em maior aumento da caixa presente em C, onde 

encontramos o padrão de arborização do tipo 2. Barras: 1000µm em A e C, 100µm em D. 

Figura 26: Axônios e varicosidades chegam a ambos os compartimentos estriatais. (A) - 

Desenho ilustrativo evidenciando os axônios com varicosidades dentro da matriz (azul) e estriossoma 

(vermelho). (B) – Fotomicrografia em maior aumento da caixa em A, evidenciando a presença de axônios 

em ambos o compartimentos em uma secção revelada com BDA + imunohistoquímica para CB. Barra: 

1000µm em A e 100µm em B. 

Figura 27: Comparação do tamanho das varicosidades no estriado após depósitos em 

diferentes núcleos do tálamo. A: Gráfico de frequências dos tamanhos das varicosidades produzidas por 

cada núcleo. B: Box plot demonstrando as dispersões, medianas, valores máximos e mínimos de cada 

núcleo 
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Figura 28: Esquema ilustrativo dos diferentes núcleos talâmicos projetando-se para setores 

funcionais específicos do estriado. O MD envia projeções predominantemente para o estriado 

associativo (fundo branco e listras negras) formando pequenas varicosidades (pontos menores), enquanto 

os IL para o estriado sensório motor (fundo negro e listras brancas). O PM não exibe uma preferencia 

clara para algum setor funcional específico, mas é destacável a projeção à cabeça e a cauda do Cd, 

formando apenas pequenas varicosidades. Outras características das projeções como o tamanho e os tipos 

de arborização estão apontados na figura, com destaque para o maior tamanho dos IL (pontos maiores) e 

que no PM apenas o tipo 1 é encontrado. R: rostral, C: caudal. 
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     RESUMO 

Os núcleos da base estão envolvidos no controle e aprendizagem motora e em 

funções executivas, integrando informações corticais, talâmicas e do tronco encefálico. 

O estriado é a principal porta de entrada dessas informações, sendo organizado em 2 

compartimentos: matriz e estriossoma, estruturas com diferentes padrões neuroquímicos 

e projeções de entrada e saída. Sabe-se que os núcleos intralaminares caudais 

(centromediano e parafascicular) projetam-se fortemente para o estriado em primatas. 

Porém, estudo sobre as projeções provenientes de outros núcleos são pouco 

documentadas. Por isso temos como objetivo descrever e caracterizar quanti e 

qualitativamente as projeções tálamo-estriatais no sagui (Callithrix jacchus). Usamos 

microinjeções iontoforéticas de BDA nos núcleos mediodorsal (MD), intralaminares 

rostrais (IL) e pulvinar medial (PM) para marcar anterogradamente as arborizações 

axônicas dos neurônios tálamo-estriatais. Realizamos diferentes procedimentos de 

coloração histológica para delimitar e identificar componentes importantes do estudo 

(delimitar os núcleos, identificar compartimentos estriatais, localizar os depósitos e 

arborizações). Os compartimentos estriatais foram claramente distinguidos, exibindo 

um aspecto de mosaico. A matriz é fortemente reativa calbindina, parvalbumina e a 

acetilcolinesterase, enquanto o estriossoma tem baixa reatividade dos três marcadores. 

Encontramos dois tipos de arborização tálamo estriatal: o tipo 1 contém axônios com 

comprimento e espessura variáveis e varicosidades de diferentes tamanhos em passant, 

enquanto o tipo 2 possui espessura variável, com muitas ramificações e acúmulo de 

varicosidades, com aspecto de cachos de uvas. O PM apresentou projeções escassas e 

esparsas em uma grande extensão rostrocaudal do estriado, com destaque para a 

marcação na cauda do caudado, com arborização do tipo 1. O MD projeta-se de forma 

mais focal e mais densa que o PM, exibindo ambos os tipos de arborização. A projeção 

vinda dos IL foi densa, com ambos os tipos de arborização, focalizada no putâmen, em 

uma extensão rostrocaudal mais restrita. Os 3 núcleos exibiram projeções que 

preferencialmente atingem a matriz. As varicosidades dos IL são significativamente 

maiores que as do MD e PM, e não há diferenças nos tamanhos das varicosidades 

presentes na matriz e no estriossoma. 

 

Palavras-Chaves: Estriado, neuroquímica, tálamo, projeções tálamo 

estriatais, sagui.



16 

 

ABSTRACT 

The basal ganglia are subcortical structures involved in motor control and 

learning and in executive functions, integrating cortical, thalamic and brainstem 

information. The striatum is the main gateway to this information, being organized into 

2 compartments: matrix and striosome, structures with different neurochemical patterns 

and input-output projections. It is known that the caudal intralaminar nuclei 

(centromedian and parafascicular) promoves strong input to the striatum in primates. 

However, studies of projections from other nuclei are poorly documented. Therefore, 

we aim to describe and characterize quantitatively and qualitatively the thalamus-striatal 

projections in the commom marmoset (Callithrix jacchus). 

We used iontophoretic microinjections of BDA, an anterograde tracer, in the 

mediodorsal (MD), rostral intralaminar (IL) and medial pulvinar (MP) nuclei to study 

the axonal arborizations types of the thalamo-striatal neurons. We performed different 

histological staining procedures to delineate and identify structures (to delineate the 

nuclei, to identify the striatal compartments and to localize the deposits and the 

axons/varicosities). 

The two striatal compartments were clearly distinguished, exhibiting a mosaic 

appearance. The matrix is strongly reactive for calbindin, parvalbumin and 

acetylcholinesterase histochemistry, while the striosome has low reactivity for all three 

markers. Type 1 arborization contains axons with varying length and thickness and 

varicosities of different sizes in passant, while type 2 has variable thickness, with many 

ramifications and display many short radiating dendrites studded with protrusions and 

grapelike appendages. The MP presented scarce and sparse projections in a large 

rostrocauldal extension of the striatum, with an important input to the tail of the caudate 

nucleus and type 1 arborization. The MD projects more focally and denser than the MP, 

and shows both types of afforestation. The projection from the IL was dense, with both 

types of arborization, mainly in the dorsolateral putamen, in a restrict rostrocaudal 

extension. All nuclei exhibited projections that preferentially reach the matrix. The 

varicosities of IL are significantly larger than those of MD and MP, and there are no 

differences in the sizes of the varicosities present in the matrix and the striosome. 

 

Key words: striatum, neurochemistry, thalamus, thalamo-striatal projection, 

marmoset monkey. 
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1. INTRODUÇÃO: CONSIDERAÇÕES INICIAIS, NÚCLEOS DA BASE, 

ESTRIADO E PROJEÇÕES TÁLAMO-ESTRIATAIS  

 

1.1 Considerações Iniciais 

Os núcleos da base são um conjunto de estruturas subcorticais envolvidas na 

seleção do comportamento, na aprendizagem motora, no controle da atividade dos 

neurônios dopaminérgicos e nas decisões com valores adaptativos (Grillner e 

Robertson, 2016).  Compõem os núcleos da base o estriado e o globo pálido (GP), com 

suas funções sendo influenciadas diretamente pelo núcleo subtalâmico (Sth) e pela 

substancia nigra (SN) (Lévesque et al, 2003; Lanciego et al, 2012).  As descrições sobre 

os sintomas e a clínica em geral das doenças neurodegenerativas motoras, 

principalmente a doença de Parkinson, tem sido fortemente influenciadas pelas 

descrições anatômicas e funcionais dos núcleos da base (Albin et al, 1989; Crossman, 

2000). Distúrbios nesses núcleos tem impacto nas três principais categorias de sintomas 

neuropsiquiátricos: cognição, emoção e comportamento. Associado a isso, sabe-se que 

90% dos pacientes parkinsonianos e 98% com doença de Huntington exibem pelo 

menos uma manifestação neuropsiquiátrica (Andres e Darbin, 2018), de maneira que 

conhecer detalhadamente a anatomia e dinâmica de funcionamento dessas estruturas no 

individuo saudável é fundamental para desenvolver terapias e fármacos para tratamento 

dessas enfermidades (Albin et al, 1989). 

Avanços substanciais foram feitos sobre a anatomia dos núcleos da base em 

modelos experimentais e em estudos post-mortem. O desenvolvimento de novas 

técnicas de traçado neuronal também ampliaram o conhecimento sobre as vias de 

interação entre os elementos desse sistema (Albin et al, 1989), onde se destaca o 

descobrimento da chamada via hiperdireta, conexão direta do córtex para o STh 

(Nambu et al, 2000; Nambu, 2015). 

O estriado, núcleo basal foco deste estudo, foi descrito e nomeado no século 

XVII por Steno, baseando-se no fato de que um grande número de fibras do 

córtex/pálio, que partem para o tronco cerebral e medula espinal, atravessam essa 

estrutura, conferindo um aspecto visual estriado (Grillner e Robertson, 2016). Ele 

consiste na principal entrada dos núcleos da base, que integra informações recebidas de 

diversas as regiões do córtex cerebral, a fim de construir padrões motores baseados no 

ambiente atual e nas vontades, bem como na experiência passada (Crittenden e 

Graybiel, 2011).  
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1.2 Núcleos da Base 

Os núcleos da base são estruturas interligadas, envolvidos principalmente no 

controle motor, na aprendizagem motora e em funções executivas. Para o desempenho 

dessa grande variedade de funções, os núcleos da base são os responsáveis por integrar 

informações corticais, talâmicas e do tronco encefálico. As funções diferenciais 

(psicomotoras) podem ser mantidas por circuitos paralelos e separados provenientes de 

diferentes áreas do corpo estriado (Giménez-Amaya et al, 2000).  

 

1.2.1 Globo Pálido 

O GP é composto pelos GP externo (GPe), interno (GPi) e pelo pálido ventral 

(GPv) localizado abaixo da comissura anterior. O GPe é circundado lateralmente pelo 

Putamen (Pu), do qual é separado pela lâmina medular lateral. O limite entre o GPe e o 

GPi é constituído pela lâmina medular medial (Lanciego et al, 2012). 

O GPi contêm neurônios de projeção GABAérgica, que são tonicamente ativos a 

uma taxa bastante alta em repouso, devido às suas propriedades celulares inerentes.  

Esses neurônios inibitórios se projetam para diferentes centros motores do tronco 

encefálico que controlam, por exemplo, os movimentos oculares, locomoção, postura ou 

outros padrões de comportamento (Grillner e Robertson, 2016). De acordo com a 

hipótese clássica do funcionamento do sistema motor, o GPe constitui parte da via 

indireta, que desempenha um papel na supressão de ações, mas estudos recentes 

mostram que o GPe possui neurônios que facilitam algumas ações específicas, como os 

movimentos sacádicos (Yoshida e Tanaka, 2016). 

 

1.2.2 Substância nigra 

A SN possui três divisões principais: a pars compacta (SNc), a pars reticulata 

(SNr) e a pars lateralis (SNl), com base em sua citoarquitetura e conectividade com o 

estriado. Da SNc origina-se a principal fonte de inervação dopaminérgica em direção ao 

estriado (Cavalcante et al, 2016). Novos estudos encontraram que a SN é organizado em 

3 setores anátomo-funcionais: motor, límbico, cognitivo. O SN medial (límbico) 

conecta-se com regiões estriatais e corticais límbicas e codifica cálculos de recompensas 

durante a execução de tarefas. A SN ventral conecta-se a regiões associativas de córtex 

e estriado enquanto a SN lateral conecta-se com regiões motoras do estriado e do córtex 

(Zhang et al, 2017). Os neurônios dopaminérgicos localizados na SNc contêm a 

neuromelanina, um precursor da dopamina que confere sua coloração negra. 
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1.2.3 Núcleo Subtalâmico 

O STh é considerado a principal estação de retransmissão da via indireta dos 

núcleos da base. Sua ação, juntamente com sinais da via GABAérgica inibitória direta, 

modula a atividade do GPi e da SNr. O STh era considerado o único componente dos 

núcleos da base que não era subdividido em partes distintas com base em critérios 

topográficos, mas estudos recentes com traçadores propõe três subdivisões anátomo-

funcionais: setor motor, localizado na região dorsal do núcleo, recebendo input dos 

córtices motor primário, pré-motor e somato-sensorial; o setor associativo, que se 

relaciona fortemente com o córtex pré-frontal dorsolateral e orbitofrontal lateral, sendo 

localizado no centro do núcleo; e o setor límbico, envolvendo os córtices límbicos e 

paralímbicos, bem como hipocampo e amígdala, posicionado na porção ventral 

(Alkemade et al, 2015). 

 

 

Figura 1: Fotografia de uma secção parassagital do cérebro de macaco (corado com o 

método da acetilcolinesterase) mostrando a localização e os limites dos componentes dos núcleos da base. 

(Tomado de Lanciego et al, 2012). CN: caudado; Put: Putamen; Acb: accumbens. Demais abreviaturas na 

lista. 
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1.2.4 Organização funcional dos núcleos da base 

Os núcleos da base podem ser organizados em núcleos de entrada, núcleos de 

saída e núcleos intrínsecos. Núcleos de entrada são aquelas estruturas que recebem 

informações de diferentes fontes, principalmente corticais, do tálamo e da SN. O Cd, Pu 

e o núcleo accumbens, que compõe o corpo estriado, são todos considerados núcleos de 

entrada, e será detalhado em seguida. Os núcleos de saída são aquelas estruturas que 

enviam as informações dos núcleos basais aos núcleos do grupo ventral do tálamo, e 

consistem GPi e a SNr. Finalmente, núcleos intrínsecos como o GPe, o Sth e a SNc são 

núcleos que controlam a atividade dos núcleos de entrada e saída (Lanciego et al, 2012). 

 Idéias e conceitos sobre as funções dos núcleos da base foram fortemente 

influenciados por observações clínicas durante o século XX, que mostraram que lesões 

do núcleo lenticular (Pu + GP) e o STh estavam associadas a sinais parkinsonianos, 

distonia e hemibalismo (Lanciego et al, 2012). Estudos clínicos e investigações 

experimentais indicam que os núcleos da base estão envolvidos em vários aspectos do 

comportamento psicomotor (Parent e Hazrati, 1995), no planejamento motor e na 

seleção de programas motores, além de relacionar com a dependência de drogas e em 

transtornos mentais importantes, incluindo estados semelhantes à esquizofrenia e 

transtorno obsessivo-compulsivo (Graybiel, 1990).  As observações e os estudos 

clássicos apoiavam a idéia de que esses núcleos subcorticais desempenham um papel 

importante na seleção de ações, agindo sobre e "canalizando" influências de diversas 

áreas do córtex cerebral para áreas corticais motoras (Crossman, 2000).  

Essa visão da organização da rede e funções dos núcleos da base passou por uma 

rápida transformação nas décadas de 80 e 90. Agora se sabe que os núcleos da base 

interagem com o córtex cerebral e o tálamo através de circuitos segregados que são 

focados nos diferentes domínios funcionais no lobo frontal do qual eles se originam, e 

são assim designados como circuitos 'motor', 'oculomotor', 'associativo' e 'límbico' 

através de várias alças, onde projeções corticais e subcorticais interagem com alças 

internas formando uma rede complexa, projetada idealmente para selecionar e inibir 

simultaneamente eventos e sinais (Lanciego et al, 2012). 
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1.3 Características Gerais do Estriado 

  

1.3.1 Ontogenia e maturação do estriado 

 Os estudos sobre o período embrionário de vertebrados permitiram a formulação 

de modelos que explicam os padrões de expressão de genes que controlam as áreas 

progenitoras do cérebro em desenvolvimento. O modelo mais aceito é o modelo 

prosomérico, proposto por Puelles e Rubenstein (2003), que define as primeiras divisões 

ântero-posterior e dorsoventral que originam as áreas do prosencéfalo.  

Baseado nesse modelo, o palium é a divisão que dará origem ao córtex cerebral, 

enquanto o subpalium dará origem aos núcleos da base. Este por sua vez formará duas 

estruturas: a eminência ganglionar lateral, que formará o estriado, que se caracteriza por 

expressar DLX2, e a eminência lateral medial, que formará o globo pálido, que expressa 

NKX2-1. Continuando o desenvolvimento, a região mais interna da eminência lateral 

começará a expressar FOXP1 e não expressar PAX6, formando concretamente o 

estriado. O padrão de expressão desses marcadores é extremamente conservado nos 

mais diversos clados de mamíferos, lagartos e aves (Pauly et al, 2014; Puelles e 

Rubenstein, 2003).   

Já a maturação pós-natal do estriado em primatas é um processo dinâmico e 

acelerado, que requer mudanças sincronizadas e seletivas que promovem a inervação e a 

expressão de genes que regulam fenótipos neuronais. De fato, o estriado continua por 

aumentar de volume e continua o processo de maturação histológica e química durante 

o primeiro ano de vida. Após o nascimento, observa-se a formação de pequenas ilhas de 

células agregadas localizadas principalmente no Cd. A apoptose e o aumento de volume 

do estriado (aproximadamente 1,2-1,4 cm³ no primeiro ano) explicam a perda de 

densidade neuronal detectada no estriado durante esse período, porém ocorre a 

maturação e consolidação dos padrões de distribuição de neurotransmissores, 

moduladores e de expressão de marcadores genéticos e metabólicos do estriado. Uma 

vez maduro, a organização funcional dos núcleos da base, particularmente o estriado 

dorsal, é parcialmente determinada pelo ambiente social e experiência (Martin e Cork, 

2014).  
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1.3.2 Citologia e anatomia do estriado  

Em primatas, as fibras da cápsula interna (ci) dividem o estriado nos núcleos Cd, 

medialmente, e Pu, lateralmente, e que compartilham muitas semelhanças de 

organização e conexões. O Pu é a parte mais explicitamente motora do estriado, 

recebendo conexões das áreas motoras do córtex frontal, enquanto o Cd, núcleo dividido 

em três partes (cabeça – pólo anterior e posterior dorsal; corpo – centro; cauda – pólo 

posterior ventral) é predominantemente conectado a regiões corticais mais associativas. 

O núcleo accumbens ocupa a porção ventral do estriado, sendo o território límbico do 

estriado (Crossman, 2000). O estriado é constituído por neurônios com morfologia 

relativamente homogênea, e apesar das complexas interações sinápticas intrínsecas e 

suas respectivas conexões cerebrais, o estriado é composto por apenas dois tipos de 

neurônios: neurônios espinhosos de tamanho médio (MSNs) e interneurônios 

(Crittenden e Graybiel, 2011).  

Aproximadamente 95% dos neurônios do estriado são MSNs GABAérgicos, dos 

quais existem pelo menos duas classes: os que expressam o receptor de dopamina D1 ou 

receptor D2. Os MSNs que expressam D1 e MSNs D2 são neurônios de projeção que 

originam as vias direta e indireta, respectivamente. Os MSNs também se regulam 

mutuamente através de conexões inibitórias recíprocas. Por fim, um grande número de 

neuromoduladores como a histamina, dopamina, substância P e encefalina que podem 

controlar a atividade deste circuito. A unidade excitatória combinada dos MSNs e o 

estado neuromodulatório do estriado determinarão se e quando os potenciais de disparo 

dos MSNs e o equilíbrio na atividade entre estes dois caminhos afetarão o 

comportamento motor (Gerfen, 1989; Ding et al, 2008; Levesque et al, 2003). Estudos 

comparativos apontam que organização e tipos celulares e as projeções entre os núcleos 

da base e o córtex são extremamente bem preservadas, sendo um sistema presente desde 

o ancestral comum a todos os vertebrados (Grillner e Robertson, 2016). 

Com relação aos interneurônios, quatro populações de interneurônios foram 

identificadas com base no conteúdo neuroquímico, distribuídas homogeneamente por 

toda a extensão do Cd e Pu de primatas: interneurônios colinérgicos; os que co-

expressam parvalbumina (PV) e GABA; os que co expressam somatostatina + 

neuropeptídeo Y, óxido nítrico e glutamato descarboxilase; e calretinina (Sidibe e 

Smith, 1999).  
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1.3.3 Domínios funcionais do estriado 

As funções exercidas pelo estriado são fortemente influenciadas pelo input 

cortical que recebe. Estas projeções representam o primeiro passo na transposição do 

mapa cortical funcional para os núcleos da base. Essa maciça projeção impõe uma 

organização funcional sobre o corpo estriado, de modo que é comumente subdividido 

em três territórios: sensório-motor, associativo e límbico. Em primatas, no geral, o 

estriado sensório-motor ocupa a região dorsal, principalmente do Pu, o associativo 

ocupa uma pequena região central do Pu e quase inteiramente o Cd e o límbico é a 

porção ventral do estriado e núcleo accumbens, ainda que existam variações 

interespecíficas (Graybiel, 2008).  

O território sensório-motor é a região estriatal que recebe terminações axonais 

provenientes dos córtices motor primário, pré-motor, suplementar motor e 

somatossensorial. O território associativo é o espaço estriatal ocupado por axônios 

aferentes de regiões corticais oculomotoras, suplementar oculomotora, frontal, parietal, 

temporal, pré-occipital, cingular, insular e para-hipocampal (Fenelon et al, 1991; 

Giménez-Amaya et al, 1995; Bérnacer et al, 2012). Finalmente, o território límbico 

recebe projeções de áreas do córtex cingular anterior. Cada área cortico-estriatal termina 

de maneira altamente heterogênea no estriado, com um pequeno grau de sobreposição 

em seus campos terminais (Parent e Hazrati, 1995). Em roedores é observado um 

padrão diferente quanto à posição do estriado sensório motor, que ocupa a metade 

medial do estriado enquanto o associativo a metade lateral. O território límbico continua 

posicionado na porção ventral do estriado (Graybiel, 2008). 

 

Figura 2: Compartimentos funcionais do estriado em roedores e primatas e suas relações com 

diferentes áreas corticais, de maneira aproximada (Baseado em Graybiel, 2008). AMS: área motora 

suplementar, CA: Cingular anterior, M1: córtex motor primário, S1: córtex somestésico primário; EV: 

estriado ventral. 
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1.3.4 Compartimentos do estriado: Matriz e estriossoma 

Quando visualizado em uma preparação de Nissl, o estriado é uma estrutura 

citoarquitetônicamente homogênea, e também é caracterizado por possuir uma das 

maiores concentrações de acetilcolinesterase (AChE) do cérebro de mamíferos. Foi 

Papez (1929) o primeiro que, ao observar pequenas áreas do estriado com clusters de 

células com pequenos axônios, notou áreas mais heterogêneas no estriado. Nas décadas 

de 60 e 70 diversos pesquisadores viram que o estriado é uma estrutura 

neuroquimicamente rica, contendo diversos neurotransmissores e neuromoduladores. 

Inicialmente foi encontrada uma grande concentração de dopamina (Dahlstrom e Fuxe, 

1964; Olson, et al, 1972) e um padrão homogêneo de distribuição de AChE no rato 

adulto (Jacobowitz e Palkovits, 1974).  

Dois anos mais tarde, em um estudo autorradiográfico, foram encontradas 

pequenas regiões com alta concentração de receptores opióides no estriado (Pert et al, 

1976). Estudos paralelos do grupo de Ann Graybiel e Clifton Ragsdale descreveram 

que, em gatos, macacos rhesus e humanos, o estriado apresenta distribuição não 

homogênea de AChE, com áreas fortemente reativas enquanto outras com baixíssima ou 

nula reatividade. Essas descontinuidades foram mais proeminentes na parte anterior 

dorsal do Cd, onde, em cada espécie, uma área de matriz densa de coloração de AChE 

foi interrompida por um número variável de zonas macroscopicamente visíveis, que 

eram muito menos densamente coradas. A estas zonas estes pesquisadores chamaram de 

“estriossomas” (Figura 4), e essas diferenças de reatividade reforçaram as hipóteses 

sobre diferentes implicações fisiológicas, clínicas e arranjo estrutural e anatômico do 

estriado. Uma descrição dessas ilhas celulares estriatais no macaco rhesus foi feita 

poucos anos depois (Goldman-Rakic, 1982).  

 Figura 3: Padrão imunorreativo a AChE no estriado de diferentes modelos estudados, 

definindo seus compartimentos. A seta indica área com baixa ou nula atividade AChE, caracterizando 

os estriossomas, enquanto a matriz é fortemente marcada (Tomado de Graybiel e Ragsdale, 1978).  
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Esses compartimentos têm sido estudados nos últimos 30 anos a partir de 

estudos imunohistológicos em diversos animais como o camundongo, rato, musaranho, 

gato, doninha, macacos e em pássaros canoros (Brimblecombe e Cragg, 2016). A 

compartimentalização química está presente em diversas partes do cérebro: áreas 

corticais de primata, como V1 e V2, o córtex barril de roedores, o pré - subículo, o 

córtex entorrinal, o colículo superior, tálamo e, como vimos, o estriado (Desban et al, 

1993; Mikula et al, 2009). Todos os neurotransmissores do estriado são distribuídos 

diferencialmente em relação a esses compartimentos. Além disso, eles diferem em suas 

conexões de entrada-saída, sugerindo funções fisiológicas únicas e interdependentes 

(Graybiel, 1990; Miura et al, 2007), regulando respostas comportamentais específicas 

com base em sua divisão em zonas funcionais e por entradas corticais organizadas 

topograficamente. Todos os tipos de interneurônios e os MSNs ocorrem tanto no 

estriossoma quanto na matriz (Parent e Hazrati, 1995). 

  

1.3.5 Matriz 

 A matriz é o maior compartimento do estriado, ocupando até 85% de seu volume 

total em primata (Mikula et al, 2009). A embriogênese da matriz é tardia, posterior a dos 

“estriossomas”. Na medida em que os neurônios da matriz migram da eminência 

ganglionar lateral para o que futuramente será o estriado, formam-se gradientes rostro-

caudais e médio-laterais de proteínas importantes no controle da migração neuronal e na 

dinâmica do processo de compartimentalização do estriado, começando em torno de 

E20 em ratos (Crittenden e Graybiel, 2011), por volta do E50 no macaco rhesus e em 

humanos (Martin e Cork, 2014; Pauly et al, 2014).  

Tanto a matriz quanto os “estriossomas” enviam projeções para os núcleos de 

saída dos núcleos da base, mas em diferentes proporções. Particularmente a matriz envia 

fortes projeções para ambas as divisões do GP e para SNr (Levesque e Parent, 2003; 

Fujiyama et al., 2011). Quanto às conexões corticais, a matriz estriatal recebe 

informações originadas de diversas áreas do córtex cerebral.  Depósitos de traçadores 

nas camadas intermediárias II e III no córtex pré-límbico produzem marcação 

anterógrada na matriz da face medial do Cd em rato (Gerfen, 1989). No córtex motor 

agranular e córtex cingular ocorre marcação bilateralmente, enquanto o córtex sensorial 

somático e córtex visual, áreas pré-frontais têm projeção ipsilateral (Gerfen, 1984; 

Donoghue e Herkenham 1986).  
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É interessante considerar que as camadas corticais onto e evolutivamente mais 

recentes (III-Va) no neocórtex estão mais desenvolvidas nessas áreas, e elas projetam-se 

para a matriz e não para os “estriossomas” (Gerfen, 1989; Crittenden e Graybiel, 2011). 

No que se refere às conexões subcorticais, destacam-se as projeções que se originam 

nos núcleos Centromediano (Cm) e Parafascicular (Pf) do tálamo (Herkenham e Pert, 

1981; Ragsdale e Graybiel, 1991) e pelos núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo, 

compostos pela área tegmentar ventral, zona retrorubral e pela área dorsal da SNc 

(Gerfen et al, 1987; Prensa e Parent, 2001). Da matriz partem projeções para SNr (via 

direta) e para GPe (via indireta), conexões envolvidas em comportamentos associados à 

função estriatal e córtico-estriatal, tal como a aprendizagem de sequências motoras e a 

formação de hábitos (Graybiel, 2008; Fujiyama et al, 2011; Lopes-Huerta et al, 2014; 

Díaz-Hernandez et al, 2018). No adulto a matriz é rica em células e neurópila reativa a 

calbindina (CB), parvalbumina (PV) (Gerfen, 1989; Day Brown et al, 2010), 

marcadores colinérgicos como AChE e a colina acetil-transferase (Graybiel e Ragsdale, 

1978), e proteínas neuromodulatórias como a somatostatina e encefalina (Mikula et al, 

2009; Gerfen, 1989; Brimblecombe e Cragg, 2016).  

  

1.3.6 Estriossoma 

 Após a descoberta da presença de dopamina no sistema nervoso nos anos 50 

(Bjorklund e Dunnet, 2007), pequenas áreas ricas em dopamina no Cd foram descritas 

em ratos (Fuxe et al, 1964) e humanos (Sato et al, 1959). Estudos posteriores 

descreveram “ilhas” reativamente positivas ou negativas a diferentes compostos 

neuroquímicos, que conferia um aspecto de mosaico ao estriado (Graybiel e Ragsdale, 

1978). Devido a suspeita em torno de diferenças anatômicas e funcionais entre a matriz 

e “estriossomas”, não demorou que estudos mais aprimorados encontrassem e 

detalhassem essas diferenças, sobretudo em relação aos “estriossomas”. Quanto à 

anatomia, descobriu-se que essas “ilhas” estão todas conectadas entre si. Isso foi 

verificado em diferentes animais como o rato (Donoghue e Herkenhan, 1986; Desban et 

al, 1993) e gato (Groves et al, 1988; Desban et al, 1989). O que hoje conhecemos como 

estriossoma é uma estrutura única, um retículo dentro da matriz com organização 

anatômica, projeções e conteúdo neuroquímico distinto da matriz. Apesar de diferenças 

entre as diferentes espécies estudadas, os clusters aparentes do estriossoma sempre são 

mais evidentes em níveis rostrais da região dorsal do Cd (Crittenden e Grabiel, 2011).  
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Em 2009, Mikula e colaboradores realizaram um estudo anatômico em 3D dos 

estriossoma em M fascicularis, cujo volume corresponde a aproximadamente 15% do 

volume total do estriado. A análise morfométrica constatou a que o estriossoma possui 

três preferências proeminentes de orientação, em direções aproximadamente ortogonais: 

posteromedial-anterolateral, anterodorsomedial-posteroventrolateral e 

anteroventromedial–posterodorsolateral, sugerindo que diferentes tipos de informação 

poderiam ser mapeados em três direções diferentes, característica semelhante ao de 

como os córtices visuais, auditivos e somato-sensoriais primários mapeiam suas 

respectivas informações.  

O circuito SN-estriado-SN, extremamente importante para o pleno desempenho 

do estriado, é estabelecido em fases iniciais do desenvolvimento (Brands e Rakic, 

1979), onde neurônios do proto-estriossoma se projetam para os neurônios da futura 

SNc. Uma vez na SN, esses secretam reelina, uma proteína essencial para a maturação e 

desenvolvimento dos neurônios da SNc (Crittenden e Graybiel, 2011). Em adultos, o 

estriossoma estabelece fortemente essa conexão, deixando axônios colaterais no GP, 

núcleo entopeduncular e SNr, com função de controlar as respostas fornecer uma cópia 

eferente de programas de ação já comprovadamente bem-sucedidos (ou recompensados) 

no repertório do animal (Fujiyama et al, 2011; Lopes-Huerta et al, 2016). A conexão em 

sentido oposto também existe: neurônios localizados na área ventral da SNc inervam 

fortemente o estriossoma. Devido à forte relação entre o estriossoma e SNc, passando 

pela embriogênese até a maturação dessas estruturas, atualmente é estabelecido que essa 

conexão constitui a terceira via de saída do estriado, juntamente com as vias direta e 

indireta, colocando o estriossoma como fundamental para influenciar o sistema 

dopaminérgico do mesencéfalo (Crittenden e Graybiel, 2011). 

Aliado a relação com a SN, os neurônios estriossômicos se desenvolvem ao 

mesmo tempo dos neurônios das camadas Vb e VI do córtex, formando outra unidade 

ontogenética. Eles começam a migrar para fora da eminência ganglionar lateral mais 

cedo que os da matriz, e quando maduros, recebem inervação córtico-estriatal de regiões 

evolutivamente antigas do córtex como o órbito-frontal, cingular anterior e ínsula. Além 

da SNc, a amígdala, o hipocampo e o núcleo acumbbens, áreas também antigas na 

escala filogenética, estão fortemente ligadas a essas áreas corticais, sustentando a ideia 

de que o estriossoma faz parte de um circuito límbico, inserido tanto no estriado 

sensitivo-motor quanto associativo (Crittenden e Graybiel, 2011).  
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Mais recentemente foi estabelecido que núcleos da linha média (LM) têm 

projeção preferencial ao estriossoma em ratos (Unzai et al, 2017).  Quanto à diversidade 

neuroquímica, o estriossoma contém grande expressão de dopamina (Dahlstrom e Fuxe, 

1964), PV, (Parent et al, 1996), somatostatina, encefalina, substância P, proteína 1 de 

interação com canais de potássio dependentes de voltagem - KChIP1  (Mikula et al, 

2009), receptor opióide µ (Herkenham e Pert, 1981; Desban, 1993; Unzai et al, 2017), 

ácido glutâmico descarboxilase, proteína associada ao sistema límbico - LAMP (Prensa 

et al, 1999), encefalopsina (Massri et al, 2018) dentre vários outros compostos. 

 

1.3.7 Aspectos funcionais da matriz e estriossoma 

Apesar da caracterização de diferentes marcadores neuroquímicos, as causas e 

conseqüências dos diferentes padrões de expressão e distribuição não são bem 

compreendidas, principalmente em primatas. Estudos recentes descobriram que 

diferentes tipos de interneurônios, classificados de acordo com a expressão de 

neuromarcadores, estão distribuídos em áreas específicas do estriado. Os interneurônios 

colinérgicos, PV e NPY ocupam áreas de transição entre a matriz e o estriossoma, 

enquanto que interneurônios reativos a CB exibem forte preferência pela matriz (Prensa 

et al, 1999, Garas et al, 2017). Apesar da marcante característica neuroquímica, o 

funcionamento do sistema dopaminérgico nos dois compartimentos é complexo e por 

vezes paradoxal. Isso porque estudando a liberação de dopamina verificou-se uma maior 

liberação de dopamina na matriz que no estriossoma, ainda que este possua mais 

dopamina em seu interior (Brimblecombe e Cragg, 2016).  

As diferentes conexões entre estriossoma e matriz tornam prováveis diferenças 

funcionais entre esses compartimentos, e os trabalhos recentes tendem a confirmar essa 

premissa. A matriz recebe projeções corticais relacionadas ao processamento sensório-

motor e dos núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo (Matsuda et al, 2009). Por outro 

lado, o estriossoma recebe informações do sistema límbico e com a SNc, que controla a 

liberação de dopamina e realiza cálculos relacionados à recompensa durante a execução 

de tarefas (Lopez-Huerta et al, 2016). Viu-se também que a sinapse dopaminérgica é 

fortemente influenciada por interneurônios colinérgicos, localizados na região de matriz 

circundante ao estriossoma, promovendo indiretamente conexão entre os dois 

compartimentos. Especula-se que essa transferência de informações via esses 

interneurônios promove a seleção de ações, facilitando a via direta (Amemori e 

Graybiel, 2011; Brimblecombe e Cragg, 2016).  
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Uma importante função desempenhada pelo estriado que vem sendo estudada 

nos últimos anos são suas influências sobre os centros neurais responsáveis pela tomada 

de decisões, principalmente considerando o balanço entre os riscos e a relação custo-

benefício dessas decisões (Amemori e Graybiel, 2011). Alterações na dinâmica de 

excitação-inibição do circuito entre o estriossoma e o córtex pré frontal provocado, por 

exemplo, pelo stress crônico, levam a um aumento significativo de tomadas de decisões 

aberrantes em ratos previamente treinados (Friedman et al, 2017). 

Aplicando técnicas de registro eletrofisiológico, estimulação optogenética e 

ativação/desativação controlada de receptores celulares específicos em conjunto, viu-se 

que as informações processadas na matriz e no estriossoma não compartilham sinapses 

entre si diretamente, ainda que interneurônios conectem os neurônios de ambos os 

compartimentos (detalhes na Figura 4). A inibição seletiva dos neurônios da matriz 

provocam déficits de performance em tarefas de alcance em ratos, demonstrando uma 

diferença funcional específica da matriz em relação ao estriossoma (Lopez-Huerta et al, 

2016; Brimblecombe e Cragg, 2016).  

 

 

Figura 4: Matriz e estriossoma não compartilham conectividade sináptica. A - Um potencial 

inibitório é registrado em um neurônio da matriz após fotoestimulação (20 mV). B - Registro de voltagem 

nula em um neurônio estriossomal durante a fotoativação na matriz circundante. C - Registro nulo de 

atividade de um neurônio da matriz durante a ativação de neurônios estriossomais por injeção de 

glutamato. D - IPSC evocado em um neurônio estriossomal após injeção de glutamato. O bloqueio 

completo do IPSC após injeção de gabazina (20 mM) confirmou o bloqueio das correntes registradas em 

A e D. (adaptado de Lopez-Huerta et al, 2016). 
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As células da matriz e do estriossoma também são diferentes quanto a suas 

características eletrofisiológicas. Os potenciais de repouso e resistência de membrana 

das células estriossomais são significativamente maiores que os das células da matriz 

(Miura et al, 2007). Isso reforça o entendimento de que os compartimentos estão 

diferentemente envolvidos em vários distúrbios psicomotores como Parkinson, 

Huntington, déficit de atenção e transtorno de hiperatividade (Brimblecombe e Cragg, 

2016) e o stress crônico (Friedman et al, 2017). 

 

 MATRIZ ESTRIOSSOMA 
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Figura 5: Resumo das relações anatômicas, vias cortico estriatais (setas grandes) e circuito 

dos núcleos da base baseado nos compartimentos estriatais. A matriz recebe projeções de áreas 

corticais sensório-motoras e associativas, enquanto o estriossoma recebe de áreas límbicas. Ambos 

compartimentos enviam projeções ao GP e SNr, porém o estriossoma se projeta para a SNc. Abaixo, 

tabela resumindo algumas características desses compartimentos (maiores detalhes no texto e em 

Crittenden Graybiel, 2011). 
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1.4 Tálamo e projeções Tálamo-estriatais 

  

1.4.1 Características gerais do tálamo  

Os neurônios que formarão o tálamo procedem do neuroepitélio da zona alar do 

prosômero 2 do cérebro embrionário (Puelles e Rubenstein, 2003). Parte dos genes 

reguladores e moléculas de adesão se expressam nas bordas dos núcleos talâmicos, 

enquanto outros se expressam em populações específicas dispersas em vários núcleos. 

O tálamo adulto é uma massa de substância cinzenta extremamente heterogênea, 

considerando suas características topológicas, morfológicas e histoquímicas, ainda que 

sua organização nuclear e as relações topológicas básicas estejam conservadas em todos 

os mamíferos (Jones e Rubenstein, 2004).  

O tálamo dorsal é um complexo nuclear de formato ovóide localizado no 

diencéfalo, caudal ao forame interventricular. Uma fina banda de fibras mielinizadas, a 

lâmina medular externa, separa lateralmente o tálamo do núcleo reticular (rt). Já a 

lâmina medular interna, uma lâmina curvada de substância branca, é normalmente usada 

como referencia para dividir e nomear o tálamo em regiões medial, lateral e anterior. A 

aderência intertalâmica une os tálamos direito e esquerdo, e na altura dessa aderência 

estão situados os núcleos da LM. O setor medial é composto pelo médio dorsal (MD). A 

região anterior da lâmina medular interna se bifurca e envolve o núcleo anterior, e nela 

estão contidos os núcleos intralaminares (IL). O grupo lateral é mais numeroso, sendo 

dividido em núcleos laterais e ventrais. Mais anteriormente encontramos os núcleos do 

grupo lateral, dividido em Dorsal (LD) e posterior (LP). Ventral a esses núcleos 

encontramos os três núcleos do grupo ventral: anterior (VA), lateral (VL) e posterior, 

este sendo composto por 3 divisões: lateral (VPL), intermédio (VPI) e medial (VPM). 

No polo caudal do tálamo estão os núcleos do complexo geniculado lateral: medial 

(GLM) e dorsal (GLD) e o complexo pulvinar (Jones, 2007 – ver figura 6).  

 

Figura 6: Desenho ilustrativo do 

tálamo. Os grupos lateral, medial e 

anterior e os IL são nomeados de 

acordo com suas posições em 

relação a lâmina medular interna. 

(Baseado na imagem disponível 

em:https://www.researchgate.net/fig

ure/Nucleostalamicos_fig6_2817324

0) 
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1.4.2 Núcleo Medio dorsal 

O MD está localizado lateralmente aos núcleos LM e medial aos IL, e está 

intimamente associado a uma expansão do córtex frontal para o qual se projeta. É um 

núcleo de citoarquitetura e neuroquímica complexa, sendo dividido por diferentes 

critérios. Os principais estudos de delimitação em primatas do velho mundo (Barbas et 

al., 1991; Bachevalier et al., 1997) foram baseados em Olszewski (1952) para dividir o 

MD em quatro divisões, evidentes quanto a citoarquitetura e mieloarquitetura: 

magnocelular, parvocelular, multiforme e caudodorsalis. No sagui (Callithrix jacchus), 

um macaco do novo mundo, o MD pode ser dividido em três (Paxinos et al, 2012) ou 

duas divisões (Roberts et al, 2007; Sousa et al, 2013), que no geral utilizam a 

citoarquitetura e a reatividade a AChE, mas não há estudos mostrando as características 

mieloarquitetônicas deste núcleo no sagui.  

Cada divisão do MD envia projeções específicas organizadas topograficamente 

para múltiplas áreas do córtex frontal, deixando ramos colaterais em alvos subcorticais, 

dentre eles o estriado (Kuramoto et al, 2017), dado bem documentado em ratos mas 

pouco explorados nos primatas em geral. Estudos em ratos, macacos e humanos 

relataram que os danos no MD apontam déficits na memória de trabalho, memória e 

aprendizado de novas informações e déficit cognitivo (Siwek e Pandya, 1991; Watanabe 

e Funahashi, 2012; Browning et al, 2015; Mitchell, 2015). 

 

1.4.3 Núcleos Intralaminares 

São núcleos especialmente expandidos em primatas, que se projetam 

densamente ao estriado e difusamente as camadas profundas do córtex cerebral. Os IL 

estão localizados na espessura da lâmina medular interna, circundando todo o MD. São 

distinguíveis dois grupos de núcleos, um anterior e outro posterior. O grupo anterior 

está formado pelos núcleos Central Medial (CM), Paracentral (PC) e Central Lateral 

(CL - nesse trabalho iremos nos referir a eles apenas como IL) enquanto que o Grupo 

posterior está formado pelo Cm e Pf. Estes núcleos recebem aferências espinotalâmicas, 

da formação reticular tronco encefálica, dos núcleos profundos do cerebelo, da SNr e do 

colículo superior. Juntamente com os núcleos da linha média, os IL fazem parte do 

SARA (sistema ativador reticular ascendente), e quando ativos são relacionados com os 

estados de alerta e de vigília (Van der Werf et al, 2002) 
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 1.4.4 Complexo Pulvinar e Pulvinar medial 

 O complexo pulvinar é uma das regiões que mais contribuiu ao aumento do 

volume talâmico na evolução dos primatas (Homman-Ludiye e Bourne, 2019). O 

complexo pulvinar é usualmente formado por quatro divisões: Oral ou Anterior (PA), 

lateral (PL), inferior (PI) e medial (PM) (Olszewski, 1952), todas reconhecíveis em 

outros primatas. Graças às novas técnicas histológicas, estas divisões foram refinadas, 

sendo encontradas e adicionadas novas subdivisões, sobretudo no PI, divisão envolvida 

com o sistema visual (Stepniewska e Kaas, 1997). Contudo, não há um consenso quanto 

aos limites anatômicos de cada divisão nos diferentes modelos.  

O pulvinar também é parte de um circuito visual extrageniculado, na qual a 

informação é passada da retina para o colículo superior e em seguida ao pulvinar 

(Baldwin et al, 2011). Como núcleo talâmico associativo, o PM tem extensas projeções 

para várias áreas corticais, frontais, parietais, cingular e temporais (Romanski et al, 

1997; Homman-Ludiye e Bourne, 2019), emite pequenos ramos colaterais para o 

estriado (Clasca et al, 2016) e amígdala (Jones e Burton, 1976). Dada sua enorme 

conectividade, estudos funcionais nos mostram que o PM é uma estrutura chave no 

reconhecimento de faces (Stepniewska, 2003), detecção de serpentes (Isbell et al, 2009), 

atenção visual (Saalman et al, 2012) e movimentos sacádicos (Wilke et al, 2010). Outras 

funções como a modulação dos processos de emoção e atenção (Arendt e Henik, 2015) 

e na linguagem, sobretudo em tarefas de nomeação de objetos (Crosson, 2013) também 

são funções atribuídas ao PM. 

 

Figura 7: Níveis representativos de 

secções coradas com nissl e mielina 

do tálamo de M fascicularis. É 

possível ver grande parte do MD 

(destacado em rosa, A- B), IL 

(verde, A) e o complexo pulvinar 

(amarelo, B).  Níveis estereotáxicos 

são indicados no canto inferior 

direito (modificado de Olzewski, 

1952). 
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 1.5 Projeções tálamo estriatais 

O estriado é o principal alvo subcortical do tálamo. As primeiras informações 

sobre as conexões entre o tálamo e estriado foram fornecidas por Vogt e Vogt (1941), 

que encontraram fibras degeneradas no tálamo após lesões no estriado de macaco, 

coelhos e humanos, respectivamente. Nas décadas de 50 e 60, destacaram se os 

trabalhos de Nauta (Nauta e Whitlock, 1954) e de Maxwell Cowan e Thomas Powell, 

que descreveram padrões topográficos básicos das projeções tálamo estriatais no rato 

(1954), coelho (1955) e no macaco (1956). Estudos em outros animais descreveram 

essas projeções com técnicas de traçado anterógrado e retrógrado no rato (Pert e 

Herkenham, 1976), gato (Beckstead, 1984; Ragsdale e Graybiel, 1991; Avendaño et al, 

2005), cão (Tanaka et al, 1986), tenrec (Kunzle et al, 2005), gambá (Hazlet e Bagley, 

1983) entre outros, inclusive em não mamíferos como aves (Garcia-Calero et al, 2013) e 

lampréia (Grillner e Robertson, 2016).  

Estudos com traçadores anterógrados e retrógrados, com grandes depósitos no 

tálamo, microdepósitos em núcleos específicos ou em neurônios individuais permitiram 

uma análise muito mais precisa e detalhada desta projeção. Trabalhos com Saimiri 

scieureus descreveram as características e topografia de projeções tálamo estriatais 

aplicando diversas metodologias: os depósitos anterógrados no tálamo permitiam 

estudar as projeções específicas (Sadikot et al, 1992), enquanto depósitos retrógrados no 

estriado permitem conhecer a diversidade de núcleos que enviam projeções (Parent et 

al, 1983; Smith e Parent, 1986;  McFarland e Haber, 2000).  Este sistema aferente 

parece ser quase exclusivamente ipsilateral e inerva todo o estriado (Gimenez-Amaya et 

al, 2000). A análise da sinaptologia verificou que a sinapse tálamo-estriatal ocorre tanto 

em espinhas dendríticas quanto nos dendritos das MSNs, diferentemente da córtico-

estriatal, que termina exclusivamente nas espinhas (Raju et al, 2006). As projeções 

tálamo-estriatais podem desempenhar um importante papel na modulação da saída do 

estriado através dos MSNs. Elas entram em contato principalmente com axônios das 

MSNs, enquanto projeções corticais entram em contato principalmente com as espinhas 

dendríticas. A entrada tálamo estriatal e a córtico estriatal podem ter diferentes papéis 

na modulação dos neurônios espinhosos (Giménez-Amaya et al, 1995).  

Apesar dessa variedade de estudos, o papel das projeções talâmicas no estriado 

tem sido negligenciado na maioria dos modelos atuais de circuitos dos núcleos da base e 

suas relações funcionais. 
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1.5.1 Morfologia e tipos de células de projeção tálamo-estriatal  

 Algumas dificuldades inerentes às metodologias aplicadas nos estudos de 

traçado axonal daquela época, como o grande volume depositado de traçadores, não 

permitiam conhecer detalhes da morfologia celular e dos padrões de terminação dos 

neurônios tálamo-estriatais. O desenvolvimento de novas técnicas e novos marcadores 

possibilitaram experimentos de traçados de neurônios individuais, como a injeção de 

biocitina, traçadores virais como sind-bis e marcação seletiva de GFP (green 

fluorescente protein). 

 O mapeamento unicelular das projeções tálamo estriatais através de injeções de 

biocitina no tálamo de ratos revelou dois tipos de neurônios, cada um produzindo um 

padrão de terminação no estriado. O tipo 1 surge a partir de células do núcleo CL, Po, 

LP, VA e MD, que se estendem esparsamente por meio de axônios com muitas 

varicosidades ao longo dos ramos colaterais. O tipo 2 de fibra surge de grandes células 

de formato ovóide ou axonal, sobretudo dos núcleos Pf e etmóide. Formam 

aglomerados de terminações bem espaçados e densos, produzindo os típicos plexos 

semelhantes à “cacho de uvas” (Deschenes et al, 1995; Unzai et al, 2017; Figura 8). 

 

 Figura 8: Desenhos obtidos em câmara clara e fotomicrografias ilustrando os tipos de 

arborização tálamo estriatal do rato. Arborização do tipo 1 (A e B) e tipo 2 (C e D). (Tomado de 

Deschenes et al, 1995). 

 

Diferentes padrões morfológicos sugerem diferentes formas de processamento, 

envio e modulação das informações entre diferentes áreas, além de oferecer uma base 

anatômica para a interpretação de dados fisiológicos e clínicos sobre o estriado saudável 

e enfermo (Deschênes et al, 1995), de maneira que conhecer possíveis padrões 

morfológicos em um modelo de primata torna-se necessário para futuras investigações 

funcionais e eletrofisiológicas. 
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1.5.2 Sistemas tálamo estriatais em primatas 

Nos últimos 15 anos os trabalhos de Yoland Smith e Adriana Galvan 

sintetizaram as informações e organizaram as características que descrevem dois 

sistemas de conexões tálamo-estriatais em primatas: o sistema Cm/Pf e o sistema não 

Cm/Pf (resumo das características dos dois sistemas na Figura 9), baseados em vários 

estudos sobre essas projeções desenvolvidos em diferentes primatas e com distintas 

metodologias (Kalil, 1978; Smith e Parent, 1986; Nakano et al, 1990; Gimenez-Amaya 

et al , 1995; Sadikot et al, 1992; Nanda et al, 2009; Mcfarland e Haber, 2000, 2001; 

Fenelon et al, 1991; Sidibe e Smith, 1999). 

 O sistema Cm/Pf é composto pela projeção que parte do Cm e Pf. Os neurônios 

Cm/Pf enviam projeções maciças e topograficamente organizadas para regiões 

específicas do estriado, e diminutas projeções para o córtex cerebral. Esse sistema 

apresenta uma clara organização topográfica: o terço rostral do Pf inerva 

predominantemente o accumbens; os 2/3 caudais do Pf inervam, respectivamente, o Cd 

e o Pu anterior (“estriado associativo”); e 2/3 mediais do Cm inerva predominantemente 

o Pu  (“estriado sensório motor”) (Figura 8). O 1/3 lateral do Cm ainda projeta se para o 

córtex motor primário (não ilustrado) (Smith et al, 2004; Galvan e Smith, 2011; Smith 

et al, 2014). Para efeito comparativo dos resultados, utilizaremos a organização 

funcional do estriado (sensório motor, associativo e límbico) ilustrado na figura abaixo. 

 

 Figura 9: topografia do sistema Cm/Pf. À esquerda, a ilustração mostra o padrão de 

distribuição das projeções do Cm/Pf, codificados por cores, em 3 níveis rostrocaudais (coordenadas 

estereotáxicas indicadas) do estriado. À direita, os circuitos funcionais são indicados. O GPi sensório 

motor (ventrolateral 2/3) se projeta para o Cm. O GPi límbico (rostromedial e ventral pallidum) inervam a 

FP rostral e o GPi associativo (dorsal 1/3) fornece entradas para o Pf dorsolateral (Pfdl). Por sua vez, os 

neurônios Cm/Pf se projetam de volta para os correspondentes territórios funcionais do estriado (setas 

pretas). A SNr inerva neurônios do Pf, que se projetam para o Cd. (Tomado de Galvan e Smith, 2011) 
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Micro depósitos de BDA (dextrano biotinilado) permitiram a reconstrução 

tridimensional e as trajetórias de neurônios talâmicos do Cm e Pf no S sciuerius. Três 

tipos de neurônios foram classificados, baseado em seu padrão de projeção: (1) 

neurônios que inervam densamente e focalmente o estriado; (2) neurônios que se 

ramificam difusamente no córtex cerebral (ver figura 10); e (3) neurônios que inervam 

tanto o estriado quanto o córtex cerebral. (Parent e Parent, 2005). 

 

Figura 10: Reconstrução em câmara clara de um neurônio do Cm, projetando-se para o 

estriado, rt e córtex. O axônio percorre a matéria branca (wm) e inerva as camadas I, V e VI bastante 

difusamente do córtex motor, enquanto formam densos aglomerados de terminais, organizados em bandas 

oblíquas no setor dorsolateral do Pu (território sensório-motor). O mesmo tipo de inervação do estriado 

ocorre na cabeça do Cd (estriado associativo) (Tomado de Parent e Parent, 2005). 

 

Já o sistema Não Cm/Pf é formado pelos demais núcleos talâmicos que se 

projetam para o estriado. Estudos com traçadores anterógrados e retrógrados incluem os 

núcleos da LM, os IL rostrais (CM, PC e CL), MD, ventral medial, VA, VL e o 

complexo pulvinar. O estriado recebe projeções destes núcleos de maneira menos densa 

que o sistema Cm/Pf. Um pequeno grau de organização topográfica é perceptível neste 

sistema: o accumbens recebe projeção de núcleos da LM, enquanto que os núcleos IL se 

projetam para o estriado dorsal. Áreas do VL conectadas a áreas específicas do córtex 

motor projetam-se ao estriado sensório-motor, este que também recebe projeções das 

mesmas regiões corticais. Um padrão similar de conectividade também tem sido 

sugerido para relações entre o núcleo VA, onde este projeta-se ao estriado associativo, 

ao passo que córtices frontais associativos também convergem a este mesmo setor, o 

que sugere convergência e interações entre os sistemas córtico-estriatal e tálamo-

estriatal (Galvan e Smith, 2011; Smith et al, 2014).  
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O padrão de inervação é diferente nos dois sistemas. O sistema Cm/Pf apresenta 

inervação densa, convergente, focal e com organização topográfica bem definida, 

enquanto que a inervação do sistema não Cm/Pf  é difusa, esparsa e apresenta leve grau 

de organização topográfica (Galvan e Smith, 2011).  

 

No Cm/Pf

Córtex Cerebral

Cm/Pf

Estriado

terminal Cm/Pf terminal não Cm/Pf

terminal
dopaminérgico

Não NMDA

NMDA

Dendrito estriatal

EspinhaEspinha

s

Matriz
Estriossoma

a

b

c

d

e
f

g

c

d

a - Grau de inervação cortical
Cm/Pf: Principalmente estriado
Não Cm/Pf: Principalmente córtex

b - Preferência por compartimento
Cm/Pf: matriz
Não Cm/Pf: matriz e estriossoma

c - Padrão de inervação
Cm/Pf: convergente, sítios de terminação focal
Não Cm/Pf: Divergente e difuso

d - Células alvo
Cm/Pf: MSNs e interneurônios
Não Cm/Pf :MSNs

e - Relações com terminais dopaminérgicos
Cm/Pf: sem relações espaciais
Não Cm/Pf: vão as mesmas espinhas

f - Conectividade sináptica
Cm/Pf: axodendríticas e axoespinais
Não Cm/Pf: sinapse axoespinais

g - Receptores alvo
Cm/Pf: maioria NMDA
Não Cm/Pf: maioria Não-NMDA

f

 Figura 11: Quadro comparativo entre os sistemas Cm/Pf e não Cm/Pf. (Baseado em Galvan 

e Smith, 2011). 

 

Portanto, vemos que a projeção tálamo-estriatal em primatas difere 

fundamentalmente de outros animais como gatos e roedores devido à especialização de 

alguns núcleos talâmicos que enviam projeções maciças ao estriado, enquanto que, nos 

demais animais, as projeções talâmicas ao estriado são compostas por axônios colaterais 

das projeções e direção ao córtex cerebral. Devido ao sistema Cm/Pf  ser o principal 

aferente talâmico ao estriado, este é extensamente mais bem estudado e conhecido que o 

sistema não Cm/Pf, de maneira que é importante aumentar o conhecimento sobre a 

estrutura anatômica e funcional desse sistema.  
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1.5.3 Funções relacionadas às projeções tálamo estriatais 

As pesquisas realizadas nos últimos 20 anos permitiram uma compreensão muito 

melhor em vários aspectos, como as propriedades sinápticas das projeções tálamo-

estriatais e suas funções. Os contatos sinápticos de origem talâmica ocorrem no 

dendrito, enquanto os do córtex são amplamente encontrados nas espinhas dendríticas 

das MSNs, o que sugere que as sinapses tálamo-estriatais podem modular, de maneira 

altamente precisa, a atividade dos MSNs que recebem aporte cortical (Parent e Parent, 

2005). Tanto as entradas corticais quanto talâmicas no estriado controlam as transições 

de estados das MSNs localizadas principalmente na matriz, de estados hiperpolarizados 

(inativos) para estados despolarizados (ativos) e vice versa. Além disso, verificou-se 

que a plasticidade a curto prazo das sinapses glutamatérgicas estriatais é um reflexo da 

sua origem pré-sináptica, e não do tipo de MSN. As sinapses tálamo-estriatais 

mostraram uma proeminente depressão de sua atividade após a aplicação de pulsos 

pareados, atribuíveis a uma alta probabilidade de liberação de glutamato em terminais 

pré-sinápticos, enquanto a sinapse córtico-estriatal ocorre facilitação de disparos de 

pulsos pareados devido à baixa probabilidade de liberação de glutamato (Ding et al, 

2008). Acredita-se ainda que a sinalização tálamo-estriatal transmita informações 

sensoriais importantes, que desempenham um papel na excitação e na atenção. A 

sinapse tálamo estriatal, com uma alta probabilidade de liberação inicial que 

rapidamente diminui com a estimulação sucessiva, parece adequada ao papel de 

transmitir sinais episódicos precisamente cronometrados (Matsumoto et al., 2001; Ding 

et al, 2008). 

Assim como na descrição sobre o fluxo de informações da matriz e estriossoma, 

modernas técnicas e metodologias permitem ativar ou inibir circuitos específicos, sendo 

capaz de analisar especificamente a influência das projeções tálamo-estriatais no 

comportamento motor. Através de inibição optogenética e registro eletrofisiológico, 

viu-se que neurônios do Pf que se projetam ao estriado dorsomedial (setor associativo 

em roedores – ver figura 2) têm importante papel durante o inicio do movimento, 

enquanto que o complexo ventral posterior, que se projeta ao setor dorsolateral (setor 

sensório-motor – figura 2) tem picos de ativação durante a execução do movimento. 

Essas constatações são consistentes com a ideia de que o tálamo fornece informações 

que impulsionam a despolarização fásica do estriado, transmitindo sinais que 

direcionam a seleção de movimentos ou ações (Díaz-Hernandez et al, 2018). 
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1.6 Animal experimental 

 O sagüi (Callithrix jacchus) é um membro pertencente ao filo Chordata, classe 

Mammalia, superordem Archonta, ordem Primates, família Callithricidae e subfamília 

Callitrichinae. É um primata neotropical que abrange dois domínios morfoclimáticos 

das caatingas e das florestas pluviais atlânticas, bem como a área de transição entre 

ambos. É um animal de pequeno porte, medindo cerca de 30cm de corpo e mais 17cm 

de cauda, cujo peso varia entre 230 a 420g. O tamanho pequeno e a organização social 

em pequenas famílias permitem que os animais sejam capturados com facilidade. O 

encéfalo pequeno também facilita o processamento experimental. Além disso, o cérebro 

dos saguis tem muitas semelhanças anatômicas com o de outros primatas, inclusive 

humanos. Todos estes fatores contribuem para o crescente uso do sagui nas pesquisas 

em neurociências, farmacologia, etologia, genética, endocrinologia e biologia 

reprodutiva (Newman et al, 2009), e está provando ser uma valiosa espécie para estudar 

a base neural e neuroquímica de funções cognitivas e emocionais (Roberts et al, 2007).   

 

 

 

 

Figura 12: sagui (Foto disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-

conservacao/7204-mamiferos-callithrix-jacchus-sagui-de-tufo-branco). 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

Embora a evolução do tálamo e do estriado anteceda a expansão do córtex 

cerebral, nosso conhecimento sobre a anatomia funcional das conexões entre eles é 

mínimo comparado à quantidade de informações que foram reunidos sobre o sistema 

córtico-estriatal (Parent e Hazrati, 1995; Smith et al, 2014).  

Apesar de que as projeções tálamo-estriatais se originam da maioria dos núcleos 

talâmicos, é bem estabelecido que os IL caudais Cm/Pf  são a principal fonte de 

projeções tálamo-estriatais em primatas e não-primatas, embora também haja 

contribuição de outros núcleos talâmicos. As projeções tálamo-estriatais dos núcleos 

motores ventrais (VA e VL) receberam particular atenção nesses estudos devido ao 

envolvimento direto destes com o loop motor envolvendo o córtex - núcleos da base – 

tálamo - córtex (McFarland e Haber, 2000, 2001). Porém as projeções tálamo-estriatais 

dos demais núcleos talâmicos são investigados de maneira superficial e informativa, 

uma vez que o foco dos estudos com traçadores no tálamo são sobre as suas conexões 

corticais. 

Apesar de seu papel na modulação da atividade do estriado, muito pouco se sabe 

sobre a estrutura e características morfológicas (quanti e qualitativa) das projeções 

vindas dos demais núcleos do tálamo para o estriado de primatas. Além disso, a 

distribuição axonal, quando investigada, foi feita sem referência aos compartimentos 

matriz e do estriossoma, onde existe um padrão diferencial dessas projeções quanto aos 

compartimentos (Unzai et al, 2017). Como dito na introdução (ver ponto 1.5.1), o 

padrão duplo de inervação auxilia na interpretação de dados eletrofisiológicos e clínicos 

(Deschênes et al, 1995) e esse dado não está descrito em um modelo de primata. Diante 

disso, nós buscamos investigar e descrever detalhadamente essas projeções, originadas 

nos núcleos MD, PM e IL rostrais do sagui, contextualizando com a organização 

anatômica e funcional do estriado. 

 Devido ao seu pequeno tamanho e rápida taxa de reprodução em cativeiro, o 

sagui tornou-se um dos principais modelos de primatas não-humanos para pesquisas 

biomédicas e neurocientíficas nos últimos anos (Mitchell e Leopold, 2015; Veyres et al., 

2018; Riesche et al., 2018), bem como é foco do projeto de mapeamento cerebral Brain 

/ MINDS do Japão (Okano et al., 2016; https://brainminds.jp/en/).  

 

https://brainminds.jp/en/
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3. OBJETIVOS 

 

- Delimitar os núcleos talâmicos Médio dorsal (MD), Pulvinar medial PM e 

Intralaminares rostrais (IL) do sagui, através de características cito e 

mieloarquitetônicas, atividade de acetilcolinesterase (AChE) ou por transportador 

vesicular de glutamato do tipo 2 (VGlut2). 

- Mapear e analisar anatômicamente e morfologicamente as terminações das 

projeções tálamo estriatais com ênfase nos núcleos talâmicos supracitados; 

- Analisar quantitativamente o tamanho das varicosidades axonais (prováveis 

sinapses) dessas projeções.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS – ANIMAIS, CIRURGIAS, PERFUSÃO, 

MICROTOMIA, TÉCNICAS HISTOLÓGICAS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1Animais 

Um total de 6 saguis adultos (Callithrix jacchus), com idade entre 16 meses a 4 

anos de ambos sexos (3 machos e 3 fêmeas) foram usados. As cirurgias, perfusão e 

extração do cérebro foram realizadas no Brasil pelos Profs. Drs Francisco Clascá, Pablo 

Rubio, Ruthnaldo Rodrigues e o doutorando, através de um projeto de colaboração a 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN, Natal Brasil). Os procedimentos experimentais foram aprovados pelo 

Comité de Ética de Investigación da Universidad Autónoma de Madrid (Directiva 

2010/63/UE) e pelo comitê de ética do da UFRN (024.028/2017). A histologia, análise 

ao microscópio e a análise dos dados foram realizados pelo aluno no Dep. de Anatomía, 

Histología y Neurociencia da UAM. 

 

4.2 Cirurgias dos animais – depósitos de BDA 

A sedação foi induzida administrando se uma injeção intramuscular de uma 

solução anestésica de ketamina 2mg/kg, xilazina 0,4mg/kg (anestésicos), diazepam 

0,2mg/kg (sedativo) e ministrado cloridrato de tramadol 4mg/kg (analgésico 

subcutâneo), e a manutenção da sedação durante a cirurgia foi feita com isoflurano 

(4,5%) e oxigênio puro por via inalatória. Durante a cirurgia eram monitorados o ritmo 

cardíaco e a frequência respiratória. Pequenas injeções subcutâneas de solução salina 

(2ml/hora) foram aplicadas durante a cirurgia para manter a hidratação adequada.  

O animal foi colocado no aparato estereotáxico junto a manta aquecedora para 

manter sua temperatura a 37ºc. Para prevenir a ressecação das córneas, estas foram 

cobertas com vaselina. Depois de abrir e rebater a pele do crânio, foram realizadas 

pequenas craniotomias bilaterais no osso parietal de cada hemisfério e a dura máter foi 

retirada. Seguindo as coordenadas esterotáxicas obtidas do atlas de estereotáxico do 

sagui (Paxinos et al. 2012) foi inserida uma micropipeta de vidro (5-10 μm diâmetro 

interno) carregada com dextrano biotinilado (BDA) 10 kDa em PB 0,01 M.  
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Foram aplicados sucessivos pulsos de corrente de 5 mA, em ciclos de 7 

segundos on/off por 15 minutos, através de eletrodos conectados a uma fonte de 

corrente contínua por iontoforese (Dagan Corp. ION100 y PS-100, Dual Current 260, 

World Precision Instruments). Ao finalizar a injeção, a pipeta permaneceu em repouso 

durante 5 minutos para evitar o refluxo do traçador e contaminar outros núcleos. Após a 

cirurgia o fluxo de isoflurano foi interrompido, permitindo a recuperação dos animais. 

Foi ministrada uma dose única (0,1 ml/kg subcutânea) de um antibiótico de longa 

duração de Cefavecina (Convenia, Pfizer) e em seguida os animais foram levados para a 

ala de quarentena do Núcleo de primatologia da UFRN. 

 

4.3 Perfusão 

Para permitir o transporte de BDA desde tálamo até o estriado, o animal passou 

por um período de 15 dias após a cirurgia. Após esses 15 dias, os animais foram 

perfundidos através do ventrículo esquerdo com solução salina (0,9%, 5 min.), Depois 

4% de paraformaldeído + 0,2% de glutaraldeído em PB (0,1M, pH 7,4, 4ºC, 30 min.), e 

finalmente 4% de paraformaldeído + 15% de sacarose em PB (0,1 M, pH 7,4, 15 min.). 

O crânio e duramater foram então extirpados, e a cabeça foi posicionada na armação 

estereotáxica para cortar o cérebro em 3 blocos de tecido com superfícies precisamente 

alinhadas ao plano coronal de Horsley-Clarke (Paxinos et al, 2012). O bloco central 

contendo o tálamo. Finalmente, extraiu-se o cérebro, o mesmo foi pós fixado em  

paraformaldehído a 4ºc durante a noite e posteriormente crioprotegido em sacarose 30% 

até a microtomia.  

 

4.4 Microtomia 

Foram obtidas seis series paralelas de 40 μm de espessura de cortes coronais, 

obtidos com um micrótomo de congelamento (Leica SM2400). Os cortes foram 

transferidos para solução anti congelante à base de etileno glicol e tampão fosfato, 

sendo posteriormente conservados a aproximadamente -20 ºC para utilização posterior. 

Em todos os casos, uma série foi utilizada para a revelação de BDA, técnicas de Nissl, 

AChE e fluorescência (o último não analisado neste trabalho). As 2 demais séries de 

cada caso eram utilizadas para técnicas necessárias para alguma análise específica deste 

trabalho (ex.: técnica de Gallyas para a delimitação do MD), para técnicas necessárias 

para outros trabalhos realizados com estes animais, ou como compartimento reserva. 

. 
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4.5 Técnicas Histológicas 

4.5.1 Revelação de BDA  

Para a revelação de BDA, inicialmente foram feitas 2 lavagens com PB 0,1M 

para em seguida realizar a inibição de peroxidase endógena, incubando os cortes com 

água oxigenada (H2O2) durante 20 minutos. Posteriormente os cortes foram incubados 

overnight e em agitação com o complexo Avidina-Biotina-Peroxidasa (ABC; Vector 

Laboratories, Burlingame, CA), e tritón x-100 a 0,05%. No outro dia realizou se a 

revelação contendo diamidinobenzidina (DAB) 0,02%, glicose oxidase 0.1% (Sigma 

Aldrich), cloreto de amônio e sulfato de níquel 1,2% diluídos em 0,1 PB pH 7,4. As 

secções foram posteriormente montadas em lâminas gelatinizadas, secas ao ar livre e 

contrastados com tionina. Finalmente, os cortes foram desidratados em concentrações 

crescentes de álcool, em seguida em xilol e cobertas com DPX (Protocolo e soluções 

abaixo).  

 
1. Lavagem PB 0,1 M      2x5’ 

2. Inativação Peroxidase endógena   20’ 

3. Lavagem PB 0,1 M      5x3’ 

4. ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%  2h (overnight) 

5. Lavagem PB 0,1 M      2x5’ 

6. Lavagem TAS (tampão acetato) 0,1 M  3x3’ 

7. Revelação (soluções A e B)   controle visual do tecido 

8. Lavagem TAS 0,1 M     2x5’ 

9. Lavagem PB 0,1 M      2x5’ 

10. Montagem e secagem das lâminas   

11. Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 

 

Solução A  + Solução B   = Solução Reveladora  

50ml TAS 0,2M  50ml água milliq  0,003g Glicose oxidase 

1,23g sulfato de níquel 0,03g de DAB 

0,2g D-glicose 

0,02 Cloreto de Amônio 
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4.5.2 Revelação de BDA + Imunohistoquímica para CB 

A fim de detectarmos em qual compartimento estriatal (matriz, estriossoma ou 

ambos) chega à projeção tálamo estriatal, realizamos uma revelação de BDA seguida de 

uma imunohistoquímica para CB na mesma série de cortes em dois dos casos. Uma vez 

que a matriz possui forte marcação de CB e o estriossoma uma fraca marcação (Parent 

et al, 1996, Graybiel, 1990), a CB pode ser considerado um marcador para diferenciar 

estes compartimentos com aspecto de mosaico. Para tal, primeiro é feito a revelação de 

BDA e em seguida a imunohistoquímica para CB 28K (protocolo abaixo). 

 

1. Lavagem PB 0,1 M      72h 

2. Inativação Peroxidase endógena   20’ 

3. Lavagem PB 0,1 M      5x3’ 

4. ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%  overnight 

5. Lavagem PB 0,1 M      2x5’ 

6. Lavagem TAS (tampão acetato) 0,1 M  3x3’ 

7. Revelação (soluções A e B)   controle visual do tecido 

8. Lavagem TAS 0,1 M     2x5’ 

9. Lavagem PB 0,1 M      3x5’ 

10. Soro normal Rb     30’ 

11. Anticorpo 1º (CB 28K α ms 1:1000)  48h 

12. Lavagem PB 0,1 M  + Triton   5x5’ 

13. Anticorpo 2º (Rb α ms1:200)   30’ 

14. Lavagem PB 0,1 M  + Triton   5x5’ 

15. ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%  overnight 

16. Lavagem PB 0,1 M     5x5’ 

17. Revelação DAB + H2O2    controle visual 

18. Lavagem PB 0,1 M     3x5’ 

19. Montagem e secagem das lâminas   

20. Desidratação, diafanização e montagem lamínulas  

 

As soluções A e B da revelação de BDA deste experimento são as mesmas do 

experimento de revelação de BDA isolado.  
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4.5.3 Imunohistoquímica para CB e PV 

 

Para termos uma ideia da distribuição de neurônios reativos as proteínas ligantes 

de cálcio e para delimitarmos criteriosamente os compartimentos neuroquímicos do 

estriado (matriz e estriossoma), realizamos dois procedimentos de imunohistoquímica, 

usando duas séries de cortes para cada substância: CB e PV. Realizamos um pré-

tratamento (incubação em peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,3% em PB 0,1M, pH 7,4) 

por 20 minutos, com a finalidade de abolir artefatos causados pela liberação de 

peroxidases endógenas. Os demais passos dos protocolos seguem abaixo. 

 

CB 

Soro normal Rb       30’ 
Anticorpo 1º (CB 28K α ms 1:1000)    48h 
Lavagem PB 0,1 M  + Triton    5x5’ 
Anticorpo 2º (Rb α ms 1:200)     30’ 
Lavagem PB 0,1 M  + Triton    5x5’ 
ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%    overnight 
Lavagem PB 0,1 M      5x5’ 
Revelação DAB + H2O2      controle visual 
Lavagem PB 0,1 M      3x5’ 
Montagem e secagem das lâminas   
Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 
 
PV 
Soro normal Gt       30’ 
Anticorpo 1º (PV α Rb 1:5000)     48h 
Lavagem PB 0,1 M  + Triton    5x5’ 
Anticorpo 2º (Gt α Rb 1:200)     30’ 
Lavagem PB 0,1 M  + Triton    5x5’ 
ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%    overnight 
Lavagem PB 0,1 M      5x5’ 
Revelação DAB + H2O2      controle visual 
Lavagem PB 0,1 M      3x5’ 
Montagem e secagem das lâminas   
Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 
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4.5.4 Transportador vesicular de glutamato tipo 2 (VGlut2) 

A expressão do transportador vesicular de glutamato tipo 1 e tipo 2 na via visual 

em primatas do velho mundo apresentam uma distribuição diferencial no complexo 

pulvinar, sobretudo na divisão inferior (Balaram et al, 2013), de maneira que auxilia a 

delimitação dos limites da divisão com maiores discordâncias e variações na literatura. 

Por isso, realizamos esse procedimento no sagui (primata do novo mundo – protocolo 

abaixo). 

 

1. Lavagem PB 0,1 M      72h 

2. Inativação Peroxidase endógena   20’ 

3. Lavagem PB 0,1 M      3x5’ 

4. Soro normal goat (5%)    30’ 

5. Anticorpo 1º (VGlut2 α guinnea pig 1:2000) 12h 

6. Lavagem PB 0,1 M  + Triton   5x5’ 

7. Anticorpo 2º (goat α guinnea pig 1:200)  2h 

8. Lavagem PB 0,1 M  + Triton   5x5’ 

9. ABC em PB 0,1 M + triton x-100 1%  overnight 

10. Lavagem PB 0,1 M     5x5’ 

11. Revelação DAB + glicose oxidase + H2O2 controle visual 

12. Lavagem PB 0,1 M     3x5’ 

13. Montagem e secagem das lâminas   

14. Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 
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. 4.5.5 Acetilcolinesterase (AChE) 

Esta técnica consiste na incubação dos cortes em uma solução de acetilcolina, 

sulfato de cobre, glicina e ectopracina, seguindo o protocolo desenvolvido por Geneser-

Jensen e Blackstad (1971). A acetilcolina é o substrato da enzima, que desencadeia a 

reação no tecido, e a ectopracina é um inibidor de colinesterases inespecíficas. Uma vez 

que os cortes estão incubados por tempo suficiente para revelar da atividade da enzima 

por meio de uma dissolução de ferricianuro potássico. Posteriormente se montaram em 

lâminas gelatinizadas, desidratados em uma bateria com concentrações crescentes de 

álcool, depois em concentrações crescentes de xilol e cobertos com DPX (Protocolo e 

soluções abaixo).  

1. Lavagem Água destilada    3 rápidas 

2. Incubação      7h 

3. Lavagem Água destilada    3 rápidas 

4. Sulfuro de sódio     1’  

5. Lavagem Água destilada    3 rápidas 

6. Solução Nitrato de Prata    1’ 

7. Lavagem Água destilada    3 rápidas 

8. Tiosulfato de sódio     2x5’ 

9. Lavagem Água destilada    3 rápidas 

10. Montagem e secagem das lâminas   

11. Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 

 

Solução de Incubação (pH 5)   Sulfuro de sódio (1,25%) 

       600ml água destilada    600ml água destilada 

       300mg sulfato cobre    7,5g sulfuro de sódio 

       450mg glicina 

       0,5ml ác. Acético glacial   Solução Nitrato Prata (1%) 

       2,8g acetato de sódio    600ml água destilada 

                   696mg acetilcolina iodada   2,5g Nitrato de Prata 

       36mg ectopracina     

       Tiosulfato sódio (5%) 

       600ml água destilada 

       30g tiossulfato de sódio 
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4.5.6 Coloração de Nissl  

O método Nissl está baseado na afinidade de corantes básicos por sustâncias 

ácidas (DNA e RNA) dos somas neuronais. São marcados núcleos, polirribosomos e o 

retículo endoplasmático, revelando a citoarquitetura do tecido. Os cortes, já montados 

nas lâminas logo após a microtomia, foram colocados em etanol 70% por 12 horas. 

Depois foram lavados e incubados com cresil violeta no banho-maria a 45º em agitação, 

e em seguida foram desidratados. Em seguida os cortes foram incubados em um 

diferenciador, que melhora o contraste e diminuir o background. Posteriormente as 

lâminas foram incubadas em etanol 100%, finalizando a desidratação, e em seguida no 

xilol e a montagem de lamínulas com DPX (Protocolo e solução abaixo).   

. 

1. Etanol 70%      overnight 

2. Lavagem Água destilada    lavagem rápida 

3. Cresil Violeta      20’ 

4. Lavagem Água destilada    2 lavagens rápidas 

5. Etanol 70%      1’     

6. Etanol 96%      1’ 

7. Triclorometano     10’ 

8. Etanol 96%      lavagem rápida 

9. Diferenciação     controle visual do tecido 

10. Etanol 100%      1’ 

11. Xilol       1h 

12. Montagem lamínulas e secagem   

     Diferenciador 

980ml Etanol 96% 

20ml Ác. Acético glacial 

 

 

4.5.7 Coloração de Nissl + Histoquímica para AChE 

 

Em uma das séries extras realizamos uma nova coloração para AChE e em 

seguida, fizemos a coloração de nissl. Para realizar esta combinação de colorações, 

primeiro montamos os cortes já corados com AChE (processo igual ao descrito no ponto 

4.5.4) em lâminas gelatinizadas e secar por um dia a temperatura ambiente. A seguir, 

continuou-se com a coloração de nissl (igual ao anteriormente descrito no ponto 4.5.5). 
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4.5.8 Coloração de Gallyas 

Para visualizar as fibras mielínicas realizou-se a coloração de Gallyas em uma 

das series de cortes adjacentes à série corada por Nissl e AChE. Esta técnica está 

baseada na impregnação das fibras mielínicas como produto da precipitação de sais de 

nitrato de prata devido à capacidade redutora da mielina. Todas as etapas do protocolo 

foram realizadas em agitação e na capela de exaustão (Gallyas, 1979). (Protocolo e 

soluções abaixo).  

 

1. Lavagem Água destilada    1x3’ 

2. Piridina + ácido acético    30’ 

3. Lavagem Água destilada    2x2’ 

4. Impregnação      45’ (escuro) 

5. Lavagem Ác. acético 1%    3x3’ 

6. Desenvolvimento     1h 

7. Lavagem Ác. acético 1%    1x3’ 

8. Lavagem Água destilada    1 rápida 

9. Diferenciação     controle visual do tecido 

10. Lavagem Ác. acético 1%    1x3’ 

11. Lavagem Água destilada    1 rápida 

12. Fixação em Tiosulfato de Sódio 5%  2x5’ 

13. Lavagem Água destilada    2 rápidas 

14. Montagem e secagem das lâminas   

15. Desidratação, diafanização e montagem lamínulas 

 

Piridina + ácido acético  Impregnação (pH 7,5)     Diferenciação 
400ml piridina  600ml água destilada      Kodak Bleach E-6 

200ml ác.a acético  0,6g nitrato de amônio 

     0,6g nitrato de prata 

 

Solução A  + Solução B + Solução C =    Desenvolvimento 

1L água destilada        1L água destilada  Sol. B 

50g carbonato sódio          2g nitrato amônio          7,5ml paraformaldeído 

          2g nitrato prata             

          10g ác. silicotúngstico 
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4.6 Análise dos dados 

Delimitação dos núcleos do tálamo e localização dos depósitos. 

A delimitação dos núcleos talâmicos de interesse foi feita a partir das técnicas 

descritas anteriormente. A delimitação criteriosa das estruturas é fundamental para a 

análise correta dos dados obtidos e para delimitação exata dos locais das injeções no 

tálamo e de suas projeções para o estriado, e para isso usamos as técnicas mais 

indicadas para cada núcleo ou complexo nuclear. 

 Sobre as fotografias, desenhamos os limites do tecido e fizemos a sobreposição 

de uma foto de uma secção adjacente processada com o Nissl, AChE, VGlut2 ou 

Gallyas para desenhar os limites dos núcleos reconhecidos por cada técnica. Para 

delimitar o lugar do depósito utilizávamos a revelação de BDA. Utilizamos vasos e 

outros acidentes para enquadrar as imagens.  

 

Figura 13: Exemplo ilustrativo do método utilizado para a delimitação de núcleos e 

localização dos depósitos de BDA. A (Nissl), B (AChE) e C (BDA) são fotos de secções adjacentes do 

tálamo. D é o esquema resultante do enquadramento das secções. Dependendo da necessidade e 

especificidade de cada estrutura ou objetivo do estudo, diferentes colorações podem ser adicionadas ou 

excluídas do enquadramento das imagens, que serão especificadas nos resultados. Barra: 1000µm.  
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4.7 Fibras de projeção tálamo estriatais 

Para a representação das projeções tálamo-estriatal todas as secções do estriado 

foram analisadas em uma lente de câmara clara (Nikon Y-IDT) acoplada a um 

microscópio Nikon Eclipse E400, utilizando um lápis de 0,5 mm buscando obter um 

traço mais homogêneo possível.  Em menor aumento (2x), foi desenhado o contorno do 

estriado. A seguir, em maior aumento (40x), foram desenhados os axônios marcados 

naquela secção. Em seguida os desenhos foram escaneados em alta resolução (Scanner 

Epson Stylus BX610) e redesenhadas no Canvas XV, obtendo o desenho final do alvo 

da projeção. 

 

4.8 Tamanho e distribuição dos botões sinápticos 

A observação visual do material marcado com BDA mostra varicosidades de 

distintos tamanhos. Medimos as áreas de cada botão sináptico encontrado no estriado. 

Desenhamos os perfis dos botões em câmara clara (Nikon Y-IDT) acoplada a um 

microscópio Nikon Eclipse E400, com aumento de 100x em óleo de imersão (Nikon 

100x 1.25), também utilizando um lápis de 0,5 mm. Os desenhos foram escaneados em 

alta resolução (Scanner Epson Stylus BX610) e redesenhadas no Canvas XV, onde se 

mediu o tamanho da área de cada botão em micrômetros quadrados (μm
2
).  

Estes dados foram ordenados em intervalos, e fizemos histogramas da 

distribuição do tamanho dos botões tálamo-estriatais produzidas por cada núcleo no 

estriado. Também representamos os dados de cada núcleo por box-plot, que nos permite 

visualizar as medianas, valores atípicos, máximo, mínimo e o intervalo interquartil. 

Utilizamos o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados de 

distribuição nas populações cujo resultado foi não paramétrica, de maneira que as 

populações não apresentam distribuição normal, sendo utilizando o teste H de Kruskal-

Wallis para comparar o tamanho das varicosidades. Também desenhamos as fibras 

coradas com BDA em cada compartimento estriatal, afim de analisar se há preferência 

dos núcleos por algum compartimento. Para isso, desenhamos e medimos toda a 

marcação dos axônios corados com BDA (em μm) nas secções utilizadas na revelação 

de CB+BDA (3 cortes de cada núcleo – MD, PM e IL) e calculamos a proporção 

presente em cada compartimento, dividindo o comprimento presente em cada 

compartimento dividido pelo comprimento total no corte.  
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 5. RESULTADOS 

 

Os experimentos realizados tiveram como finalidade o estudo anterógrado das 

conexões tálamo estriatais do sagui. Analisamos quanti e qualitativamente a distribuição 

dos axônios, relacionando com seus compartimentos matriz e estriossoma. 

 5.1 Delimitação dos núcleos Intralaminares, Medio dorsal, complexo 

Pulvinar e anatomia do estriado 

 

5.1.1 Nomenclatura e delimitação dos núcleos Médio dorsal e intralaminares 

Pelo fato destes núcleos serem anatomicamente vizinhos, faremos a descrição do 

MD e IL em conjunto. A citoarquitetura (Fig. 14 A, E, I e M), a  mieloarquitetura 

(Fig.14 B, F, J e N) e a atividade de AChE (Fig. 14 C, G, K e O) são ilustradas em 

quatro níveis coronais. A nomenclatura que adotamos para o MD segue a divisão 

proposta por Ray e Price (1993), mantendo parte da nomenclatura de Paxinos et al 

(2012). Identificamos quatro divisões: MD medial (MDM), central (MDC), 

caudodorsalis (MDcd) e lateral (MDL). A borda lateral é delimitada pelos 

intralaminares (IL) em todos os níveis, enquanto que a borda medial pelo núcleo 

paraventricular (PVA) no (Fig. 14) e pela habenula lateral (LHb) no nível mais caudal, 

ambos com maior atividade de AChE que MD. Os núcleos IL rostrais são compostos 

pelos núcleos Central lateral (CL), paracentral (PC) e central medial (CM). Os núcleos 

centromediano (Cm) e Parafascicular (Pf) formam o grupo posterior dos IL, presentes 

no níveis 3 e 4. No nível rostral, o MDM e o PVA são facilmente distinguidos já que o 

PVAcontém células mais compactadas (Fig 14 A, E, I), menor densidade de fibras (Fig 

14 B F e J) e maior atividade de AChE (Fig 14 C, G e K). Nas secções coradas com 

mielina o MDM pode ser dividida em pars fibrosa (MDMf), com base num plexo de 

fibras mielinizadas lateralmente; e a pars paramediana (MDMpm), pouco mielinizada e 

adjacente ao PVA (Figs 14 F e J). O MDcd está presente em todos os níveis, localizado 

superior à MDM. É uma divisão pobre em mielina e com moderada/baixa atividade de 

AChE. Em níveis médios, o MDC aparece com baixa quantidade de fibras, sendo 

possível delimitar as bordas entre os segmentos medial e lateral (Fig. 14 F e J). Sobre a 

atividade da AChE, o MDC e MDL são moderadamente corados, enquanto o MDM 

mostra quase nenhuma atividade. Nos níveis 3 e 4 o Cm e o Pf, ventrais ao MD, exibem 

alta atividade de AChE e o fascículo retroflexo (fr) separa o MD da habenula lateral 

(Fig 14 D). Demais observações e detalhes serão explicados nas legendas. 
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Figura 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas técnicas 

de coloração em cortes coronais (Nível 1). Neste nível é possível ver as divisões medial, lateral e 

caudodorsal do MD. A divisão entre MDM e MDL é evidente na marcação de AChE, enquanto o MDcd 

pode se distinguível pelas células amplamente compactadas (A) e pela menor concentração de mielina 

(B). Também pela mielina é possível visualizar as duas subdivisões do MDM (detalhes no texto). Os IL 

são claramente visualizados na coloração de mielina (B). A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é 

indicada no canto inferior direito. Barra: 500μm 
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Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 2). Observamos um aumento no tamanho do MD, 

agora também com o aparecimento da divisão central, caraterizada por um nível intermediário de mielina 

(F) e AChE (G). Na região dorsal e central dos IL é possível notar um aumento da compactação celular 

(E) e um aumento na reatividades de AChE (G). A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no 

canto inferior direito. Barra: 500μm 
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Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 3). Destaca-se o aparecimento dos dois núcleos IL 

caudais: Centromediano (Cm) e Parafascicular (Pf), este possuindo células mais compactadas e coradas 

no nissl (I) e maior nível de AChE (K), circundando o fascículo retroflexo (fr). MDM, MDC e MDL são 

mais facilmente identificados na coloração de mielina (J). A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é 

indicada em D. Barra: 500μm. 
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Cont. Fig 14: Delimitação dos núcleos MD e IL a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração em cortes coronais (Nível 4). O fr auxilia na separação do MD e dos IL posterior 

(Cm e Pf) com a habenula lateral (LHb). O MD e os IL rostrais tornam se pouco desenvolvidos nesse 

nível. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada em D. Barra: 500μm. 
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5.1.2 Nomenclatura e delimitação do núcleo pulvinar medial 

 
Na figura 15 mostramos fotomicrografias de três distintos níveis do PM coradas 

com uma combinação de Nissl + AChE (Fig. 15 A, D e G) e a 

imunohistoquímica para VGluT2 (Fig. 15 B, E e H). Tendo em vista que outros 

trabalhos executados por nosso grupo também estudam o PM, outros marcadores foram 

testados para delimitar todo o complexo pulvinar (Nissl e AChE em separado, 

citocromo oxidase, CB etc), nas quais as técnicas trazidas aqui resultaram como sendo 

as mais úteis para tal finalidade. Encontramos as 4 divisões do complexo pulvinar 

anteriormente descritas na introdução: Anterior, medial, lateral e inferior. O PM 

apresenta imunorreatividade frente a VGlut2 bastante escassa ou nula, o que permite 

diferencia-lo de outros núcleos vizinhos que apresentam maior reatividade. 

Anteriormente (Fig. 15 A-C) o PL está limitado pelo LD, ricos em clusters heterogêneos 

reativos ao VGlut2. Medial ao PL, encontramos o PM , com quase nula reatividade de 

AChE, e limitado inferiormente pelo PA, que apresenta uma pequena reatividade a 

AChE, útil para delimitá-los. O PL e o PI estão posicionados lateralmente, separados 

pelos feixes de fibras do ctt. O limite medial do PM é delimitado por uma elevada 

reatividade de VGlut2 no MD e CL. No segundo nível (Fig. 15 D-F) observamos a 

elevação da reatividade de AChE no PL, enquanto a VGlut é útil para delimitar o PI, 

que é subdivido em centromedial (PIcm) e posterior (PIp), regiões que recebem input do 

colículo superior e apresentam grande reatividade a VGlut2, enquanto a divisão medial 

do PI (PIm) exibe reatividade nula. A extensão dorsal do PIcm permite delimitar 

ventralmente, enquanto o Lim .limita medialmente o PM O PL é atravessado pelos 

feixes de fibras do ctt, dando o aspecto bandeado característico. No terceiro nível (Fig. 

15 G-I) o braço do coliculo superior (bsc) é o limite do PI, mantendo a reatividade a 

VGlut2 relatada no nível anterior. Mais informações estão descritas nas legendas da 

figura 15. 
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Figura 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas técnicas 

de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 1). Neste 

nível é possível ver as divisões anterior, lateral e medial do complexo pulvinar. A divisão lateral do PM e 

PA com o PL é evidente na marcação de Nissl+AChE, enquanto que as fibras do ctt dividem o PL e PI, 

ainda sem subdivisões claras nesse nível. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto 

inferior esquerdo. Barra: 500μm. 
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Cont. Fig 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 

2). Neste nível é possível ver as divisões lateral, medial e todas as subdivisões do PI. As fibras do ctt 

formam pequenos feixes, distribuindo-se por partes do PI. As divisões centromedial e posterior do PI e o 

Lim apresentam forte reatividade ao VGlut2. O aspecto estriado característico do PL torna-se mais 

evidente nesse nível. A distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto inferior esquerdo. 

Barra: 500μm. 
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Cont. Fig. 15: Delimitação do complexo pulvinar a partir da combinação de múltiplas 

técnicas de coloração (Nissl + AChE e imunohistoquímica para VGlut2) em cortes coronais (Nível 

3). Neste nível é possível perceber a diminuição do tamanho do complexo, com as fibras do bsc 

posicionadas ventralmente ao PI. Níveis distintos de AChE auxiliam na delimitação entre PM e PL. A 

distância caudal (+) ao bregma (em mm) é indicada no canto inferior esquerdo. Barra: 500μm. 
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5.1.3 Anatomia do estriado e compartimentalização 

O estriado ocupa uma grande extensão rostrocaudal do cérebro do sagui, onde 

nos 2/3 caudais dessa extensão é dividida pela ci, separando Cd, dorsomedialmente, e o 

Pu, mediolateralmente. Os compartimentos matriz e estriossoma foram claramente 

distinguidos através da histoquímica de AChE e imunohistoquímica para CB e PV, 

exibindo um aspecto de mosaico. A matriz é fortemente reativa a neurópila e células 

imunorreativas a CB (Fig. 16 A e B), a neurópila de PV (Fig. 16 C e D) e a AChE (Fig. 

16 E e F). As ilhas do estriossoma foram claramente delimitadas devido a uma evidente 

baixa reatividade dos três marcadores, sobretudo na parte dorsal do Cd (Fig. 16 B, D e 

F). Poucas células reativas a CB e PV são encontradas dentro do estriossoma (Fig. 16 B 

e D), sendo mais numerosas na matriz, sobre tudo as de CB. Considerando a atividade 

da AChE, o estriossoma possui muito menor atividade quando comparada com a matriz, 

que possui coloração negra intensa. Outros detalhes na legenda da Fig. 16. 
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Figura 16: Diversidade neuroquímica dos compartimentos estriatais. A e C são fotografias 

em campo escuro do estriado contra CB e PV, respectivamente. E é uma fotografia em campo claro e 

escala de cinza contra AChE. B, D e F são fotografias em maior aumento das caixas ilustradas nas fotos 

adjacentes, evidenciando o padrão neuroquímico distinto entre os compartimentos. Asteriscos negros 

indicam o estriossoma e os brancos a matriz. As cabeças de seta brancas mostram ilhas estriossomais 

claramente distinguíveis em cada técnica. Note como os perfis dessas ilhas são semelhantes mesmo 

quando coradas com distintas proteínas ligantes de cálcio, indicando continuidade através do eixo 

rostrocaudal. As cabeças de seta azuis indicam interneurônios reativos as CB e PV, localizados em ambos 

os compartimentos. Barras: 1000μm em A, C e E e 100μm em B, D e F. 

 



65 

 

5.2 Experimentos de injeções anterógradas de BDA 

Dos seis casos analisados, obtivemos dois depósitos em cada núcleo: PM, MD e 

IL. A marcação anterógrada dos axônios tálamo estriatais foi de grande 

qualidade, permitindo analisar detalhadamente os axônios e as varicosidades. Em todos 

os casos, axônios contendo varicosidades foram encontrados em ambos os 

compartimentos matriz e estriossoma, entrando no estriado através de ramificações na 

ci. Neste trabalho iremos nos focar na projeção ao estriado, mas é importante mencionar 

que esses depósitos também produzem importantes projeções para o córtex cerebral, 

distribuem ramos e marcam células de maneira retrógrada no núcleo reticular (rt), na 

amígdala entre outras, dados esses utilizados para outros estudos. Cada depósito será 

ilustrado junto com a descrição de sua projeção em cada caso isoladamente. 

 

5.2.1 Padrões morfológicos de arborização tálamo estriatal 

Após os depósitos de BDA no tálamo, as fibras oriundas de neurônios corados 

saem do tálamo, atravessam a ci e seguem rumo ao córtex cerebral. Quando chegam a ci 

os axônios se ramificam e entram no estriado (Figura 17). 

 

Figura 17: Fotografias de uma secção coronal do estriado após a revelação de BDA, 

detalhando o trajeto dos axônios em direção ao córtex cerebral. A: Fotografia em campo escuro do 

Pu, um dos núcleos do estriado que recebem projeções vindas do tálamo. B: fotografia em maior aumento 

da caixa em A. Os axônios se ramificam e entram no estriado via ci (cabeça de seta). Barra: 500μm em A 

e 100μm em B. 
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Encontramos dois tipos de padrões de arborização tálamo estriatal no sagui, que 

descreveremos a seguir. 

 

Tipo 1 

Consiste em axônios com comprimento e espessura variáveis, contendo 

varicosidades de diferentes tamanhos ao longo dos axônios (“en passant”). Esses 

axônios possuem terminação simples, são pouco ramificados, porém com cruzamentos 

frequentes, dando um aspecto de rede, contendo varicosidades ou não (Fig. 18). 

 

 

Figura 18: Arborização tálamo-estriatal do tipo 1. A: fotografia em campo escuro mostrando 

o padrão de terminação do tipo 1 no estriado (E). As cabeças de seta indicam neurônios retrogradamente 

marcados no núcleo reticular (rt), marcação típica após depósitos no tálamo. B e C são fotografias em 

campo claro da caixa de arborizações do tipo 1 no Cd. B: fotografia em maior aumento da caixa presente 

em A, ilustrando um grande ponto de terminação e outro menor no canto inferior direito. C: fotografias 

em grande aumento das terminações do tipo 1 representativas de diversos casos. D é uma coleção de 

desenhos em câmara clara mostrando a diversidade de axônios do tipo 1. Note as diferenças no tamanho 

dos botões e na espessura dos axônios. Barra: 1000μm em A, 100μm em B e 10μm no painel C e D.  
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Tipo 2 

A espessura ao longo de axônios é variável, exibem grande grau de ramificação, 

é rico em varicosidades e que formam os plexos semelhantes a cachos, principalmente 

nos segmentos finais (Fig.19). 

 

 

Figura 19: Arborização tálamo-estriatal do tipo 2. A é uma fotografia em campo escuro 

mostrando o padrão de terminação do tipo 2 no estriado. B e C são fotografias em campo claro da caixa 

de arborizações do tipo 2 no Pu. B é uma fotografia em maior aumento da caixa presente em A, ilustrando 

um grande ponto de terminação e outro menor no canto inferior direito. C são fotografias em grande 

aumento das terminações do tipo 2 de diversos casos. D é uma coleção de desenhos em câmara clara 

mostrando a diversidade de axônios do tipo 2. Note as diferenças no tamanho dos botões e na espessura 

dos axônios. Barra: 1000μm em A, 100μm em B e 10μm em nas fotos em C e D. 

 

 
 
 
 

 



68 

 

5.2.2 Projeção Pulvino estriatal 

Em dois casos (CJ11 e CJ12) os depósitos de BDA foram confinados ao núcleo 

PM, ocupando uma posição intermédia do núcleo nos eixos anteroposterior e 

mediolateral. A projeção proveniente do PM para o estriado é difusa, atingindo 

pequenas áreas que se distribuem em uma enorme extensão rostrocaudal formando 

poucos axônios de pequeno calibre tanto do Cd quanto do Pu, exclusivamente formado 

pelo padrão de tipo 1. 

Em CJ11, o depósito de BDA gerou uma projeção muito difusa, sem atingir 

seletivamente um núcleo ou região, mas com alguns pequenos axônios concentrando-se 

na região mais ventrolateral do Pu (Fig. 20). 

 

Figura 20: Caso CJ11. A: Fotografia do depósito de BDA no PM, seguido de esquema 

ilustrativo. B: Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado). Barras: 1000μm em A 
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No caso CJ12 destaca-se a presença de axônios nos níveis caudais do Cd, mais 

precisamente na cauda do Cd e alguns pequenos axônios na região dorsal do Cd (Fig. 

21). 

 

Figura 21: Caso CJ12. A. Fotografia do depósito de BDA no PM, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado); C – Fotografia em campo escuro da 

cauda do Cd, destacado na caixa em B; D- fotografia em campo claro em maior aumento da caixa em C; 

E – Fotografia em maior aumento da caixa presente em D, onde encontramos pequenas fibras com 

varicosidades típicas do tipo 1. Barras: 1000μm em A e C, 100μm em D e 10μm em E. 
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5.2.3 Projeção Médiodorsal – estriado 

Obtivemos dois depósitos de BDA confinados no MD (CJ05 e CJ20). No 

primeiro, um pequeno depósito confinado no MDC apresentava uma pequena marcação 

em níveis rostrais, especificamente na cabeça do Cd. Os axônios são finos, com muitas 

varicosidades acumuladas nos ramos terminais, sendo, portanto, do tipo 2 (Fig. 22). 

 

Figura 22: Caso CJ05. A: Fotografia e esquema ilustrativo do depósito no MDC, com o nível 

estereotáxico de injeção e extensão rostrocaudal onde foram encontrados axônios com varicosidades no 

estriado. B: O caso CJ05 exibe pequena projeção focal à cabeça do Cd, com arborização de tipo 2. C: 

Fotografia em maior aumento da caixa presente em B. Barras: 1000μm em A e 250μm em C.  
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Já no CJ20, um depósito de maior tamanho, que se inicia no centro do eixo 

rostrocaudal e se estende até a região caudal, localizado no MDL. Neste caso a 

marcação no estriado ocupou uma maior extensão rostrocaudal atingindo 

preferencialmente a região medial do corpo do Cd, mas também com axônios e 

varicosidades presentes na região dorsolateral do Pu. Os axônios encontrados são do 

tipo 1, a maioria de fino calibre, com muitos botões en passant (Fig. 23). 

 

Figura 23: Caso CJ20. A: Fotografia e Esquema ilustrativo do depósito no MDL, com o nível 

estereotáxico de injeção. B: O caso CJ20 exibe projeção no Cd medial. C: Fotografia em maior aumento 

da caixa presente em B, detalhando a arborização de tipo 1 presente nesse caso. A figura 18, que descreve 

o tipo 1, também corresponde a este caso. Barras: 1000μm em A e 250μm em C.  
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5.2.4 Projeção Intralaminares - estriado 

Nos casos CJ03 e CJ24 encontramos depósitos presentes no complexo IL, 

ocupando principalmente o núcleo PC. A projeção dos IL é muito mais densa, com mais 

axônios, e restrita a uma pequena parte do eixo rostrocaudal, localizada principalmente 

na região laterodorsal do Pu. O depósito no caso CJ03 foi pequeno e confinado 

exatamente no centro do PC. A marcação ocupou a região dorsolateral do Pu de maneira 

homogênea, sem grandes acúmulos de varicosidades, característicos do padrão tipo 1 

(Fig. 24). 

 

Figura 24: Caso CJ03. A. Fotografia do depósito de BDA nos IL, seguido de esquema 

ilustrativo. B: Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado.); C: Fotografia em campo escuro do 

estriado, destacado na caixa em B. D – Fotografia em maior aumento da caixa presente em C; E: 

Fotografia em maior aumento da caixa em D, onde vemos fibras com varicosidades do tipo 1. 

Barras:1000μm em A e C, 100μm em D e 25μm em E. 
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A injeção no CJ24 foi realizada no mesmo nível estereotáxico do CJ03, porém 

com o depósito ocupando a região ventral. Contudo, diferentemente do caso CJ03, 

densas arborizações ocupam pequenas áreas restritas da região dorsolateral do Pu, 

esporadicamente ocupando a região mais medial e no Cd, próxima à ci. Neste caso 

detectamos o padrão tipo 2 de arborização (Fig. 25). 

 

Figura 25: Caso CJ24. A. Fotografia do depósito de BDA nos IL, seguido de esquema 

ilustrativo. B – Esquema ilustrativo da projeção ao estriado (nível estereotáxico da extensão rostrocaudal 

onde foram encontrados axônios com varicosidades no estriado.); C – Fotografia em campo escuro do 

estriado, destacado na caixa em B. D – Fotografia em maior aumento da caixa presente em C, onde 

encontramos o padrão de arborização do tipo 2. Barras: 1000μm em A e C, 100μm em D. 
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5.3 Relação entre as projeções tálamo estriatais não Cm/Pf e os 

compartimentos matriz e estriossoma 

Para verificar quais os compartimentos estriatais recebem aferentes vindos do 

tálamo, realizamos a revelação de BDA e em seguida uma imunohistoquímica contra 

CB na mesma serie de cortes em um caso de cada núcleo (CJ20 - MD, CJ11 - PM e 

CJ24 – IL – ver ponto 4.5.2 dos matériais e métodos). Detectamos axônios com 

varicosidades em ambos compartimentos em todos os casos analisados. Ao medir o 

comprimento dos axônios claramente reconhecidos, verificamos que no MD 94% dos 

axônios estão na matriz, enquanto que 6% estão no estriossoma. No PM, 96,5% foram 

encontrados na matriz e 3,5% no estriossoma. Já os IL projeta-se 79,4% para matriz e 

20,6% para estriossoma (Fig. 26). 

 

 

 

 

Figura 26: Axônios e varicosidades chegam a ambos os compartimentos estriatais. A: 

Desenho ilustrativo evidenciando os axônios com varicosidades dentro da matriz (azul) e estriossoma 

(vermelho). B: Fotomicrografia em maior aumento da caixa em A, evidenciando a presença de axônios 

em ambos o compartimentos em uma secção revelada com BDA + imunohistoquímica para CB. Barra: 

1000μm em A e 100μm em B. 
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5.4 Análise quantitativa - Comparação do tamanho das varicosidades entre 

os núcleos talâmicos 

O BDA permite visualizar em alta definição e resolução a marcação tálamo 

estriatal, com uma qualidade que nos permitiu quantificar o tamanho das varicosidades 

(n=350 de cada núcleo). Encontramos diferenças significativas entre as distribuições 

médias do tamanho das varicosidades do IL (área média 1,80 ± 1,04μm
2
) com as do MD 

(1,12 ± 0,51μm
2
) e PM (1,13 ± 0,53μm

2
). Utilizamos o teste de Shapiro-Wilk para 

analisar a normalidade de cada população, cujo resultado foi significativo (p = 0,00) em 

todas elas, o que significa que elas não apresentam distribuição normal. Por isso 

aplicamos o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis para comparar as medianas das 

populações entre si. Obtivemos diferenças significativas entre as distribuições das 

medianas do tamanho das varicosidades dos IL quando comparadas com o PM e MD 

(Chi quadrado=58,660, gl =2; p=0,00) (Fig. 27). 

 

 

Figura 27: Comparação do tamanho das varicosidades no estriado após depósitos em 

diferentes núcleos do tálamo. A - Gráfico de frequências dos tamanhos das varicosidades produzidas por 

cada núcleo. B - Box plot demonstrando as dispersões, medianas, valores máximos, mínimos e dados 

isolados (#) de cada núcleo. Os asteriscos indicam as comparações de medianas que foram significativas. 
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6. DISCUSSÃO 

Nosso estudo demonstrou que os núcleos MD, PM e IL apresentam diferenças 

quanto às projeções ao estriado no sagui. Por um lado, o MD e o PM projetam se de 

modo esparso, divergente e com botões de menor tamanho, enquanto que o input 

proveniente dos IL é mais massivo, mais focal e com varicosidades maiores. 

 

6.1 Considerações técnicas 

Diferentemente de outros primatas, a morfologia do crânio e cérebro do sagui é 

estável, inclusive entre machos e fêmeas, de maneira que o atlas estereotáxico utilizado 

em nosso estudo (Paxinos et al., 2012) é bastante preciso e confiável. A injeção por 

iontoforese e o transporte axonal de BDA de 10KDa é capaz de marcar com grande 

efetividade os axônios de um grupo relativamente limitado de neurônios, e também seus 

terminais (Lanciego e Wouterlood, 2011). 

Para definir os locais dos depósitos utilizamos a amplificação com ABC e 

revelação com Glicose-oxidase proporciona uma imagem limpa e contrastada dos 

axônios e seus elementos, configurando-se em um método ideal para visualizar 

conexões eferentes. No geral, o local da injeção consiste em (1) um núcleo central com 

um precipitado denso, (2) uma zona mais clara circundante na qual os elementos 

celulares corados são visíveis contra um fundo levemente corado, (3) uma zona 

periférica com estruturas ocasionalmente coradas contra um fundo claro. Em todas as 

injeções as duas primeiras zonas ocupam apenas parte do núcleo, o que confere 

seletividade em cada parte do núcleo que recebeu o depósito. Estas características dos 

depósitos são bastante similares ao de outros traçadores usados em outros estudos como 

o Horseradish peroxidase (HRP) ou phaseolus vulgaris, o que permite comparar com os 

resultados obtidos em outros primatas. É importante considerar que o BDA 10 KDa 

também se transporta, em muito menor proporção, de modo retrógrado, porém  

neurônios retrogradamente marcados não foram encontrados em nenhum dos casos.  

Os procedimentos de imunohistoquímica para revelar o conteúdo neuroquímico 

do estriado (CB e PV) foram feitos com finalidade de tornar evidente a visualização das 

células e dos compartimentos matriz e estriossoma, de maneira que, para tal finalidade, 

aumentamos os tempos de incubação dos anticorpos primários.   
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6.2 Anatomia do MD e IL 

O MD é considerado o maior complexo nuclear no tálamo medial e tem grande  

desenvolvimento em primatas. O aumento no tamanho do MD na evolução filogenética 

é semelhante e associado ao dos córtices pré-frontal, de associação e cingular (Mitchell 

e Chakraborty, 2013). Com base na citoarquitetura, na atividade da AChE e na 

mieloarquitetura, delimitamos quatro divisões do complexo MD, nomeadas de acordo 

com Ray e Price, (1993) e por Paxinos et al, 2012: MDM, MDC, MDL e MDcd. 

O MDM é equivalente à divisão MD magnocelular descrita por Olszewski 

(1952) e utilizada em várias outras descrições em diferentes primatas (Kievit e Kuypers, 

1977; Goldman-Rakic e Porrino, 1985, Ray e Price, 1993; Bachevalier et al, 1997; 

Cavada et al, 2000; Burman et al, 2011; Sousa et al, 2013), é notável pela baixa 

atividade de AChE. Considerando a coloração de gallyas, esta divisão pode ser 

subdividida, baseado em um plexo de fibras mielinizadas finas em sua parte lateral 

(Pars fibrosa), enquanto região mais medial é pouco mielinizada (Pars Paramediana), 

adjacente à linha média, também descrita anteriormente por Olszweski (1952). Em M 

fascicularis essas subdivisão tem um padrão específico de conexões com o córtex 

frontal em macacos: a pars fibrosa está reciprocamente interconectado com A11, A12 e 

A13, enquanto a pars paramediana está mais fortemente interconectada com as partes 

caudais de A13 e A14 (Goldman-Rakic e Porrino, 1985, Ray e Price, 1993). A 

concentração de fibras mielínicas também é uma característica fundamental para divisão 

entre MDL e MDC, onde MDL é mais rica em fibras que MDC.  Ambas as divisões são 

classicamente consideradas a divisão parvocelular em outros estudos (Kievit e Kuypers, 

1977; Goldman-Rakic e Porrino, 1985; Siwek e Pandya, 1991, Sousa et al, 2013), e 

equivalente à subdivisão ventrolateral em ratos (Groenewegen, 1988; Krettek e Price, 

1978). O MDcd é definida como uma pequena região pobre em mielina na parte dorsal e 

caudomedial do núcleo. Esta divisão é proposta para resultados de estudos retrógrados 

em saguis (Burman et al, 2011) e também apresenta projeções recíprocas com o córtex 

pré frontal medial (Goldman-Rakic e Porrino, 1985; Siwek e Pandya, 1991; Ray e Price, 

1993). No mapa de Olszewski (1952) essa divisão está restrita ao polo caudal do MD. 

 

IL 

Os IL possui uma estrutura extremamente similar em todos os primatas. O grupo 

anterior (CL, PC e CM) circunda o MD em toda a extensão rostrocaudal, enquanto que 

o grupo posterior (Cm e Pf) está ventral ao grupo anterior, com o Pf circundando o fr. 
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As características básicas quanto a citoarquitetura, mieloarquitetura e níveis de 

AChE e as posições anatômicas de ambos os grupos dos IL são iguais quando 

comparadas a outros primatas como o S Sciuerius. Os IL posteriores apresentam grande 

diversidade quanto a subdivisões, delimitadas tanto por características anatômicas 

(Nissl e AChE) e também pelas projeções massivas ao estriado (Sadikot et al, 1992; 

Smith e Parent, 1986). No sagui os IL rostrais possuem células maiores que nos núcleos 

do grupo caudal, além de diferentes níveis de atividade da enzima citocromo oxidase 

(Huffman e Krubitzer, 2001) 

 

6.3 Anatomia do PM 

Olszewski (1952) definiu quatro subdivisões no complexo pulvinar: os núcleos 

pulvinar medial (PM), pulvinar lateral (PL), pulvinar inferior (PI) e pulvinar oral ou 

anterior (PA). Nessa descrição o complexo pulvinar está composto por células com leve 

coloração de nissl, de tamanho médio e multipolares. Essas quatro subdivisões são 

facilmente reconhecidas em outros primates como S sciuerius (Cusick et al. 1993; 

Weller et al. 2002), M fascicularis (Stepniewska e Kaas 1997), aotus (Weller et al. 

2002) e cebus apella (Soares et al. 2001).  

Devido a enorme diversidade de suas conexões, o complexo pulvinar é 

considerado um núcleo talâmico associativo de alta ordem (Sherman e Guillery 1996), 

assim como o MD. Essas conexões abrangem desde os córtices visuais extraestriadas 

(secundárias - Dick et al. 1991), a áreas cognitivas como o córtex pré frontal e parietais 

associativas. Estas conexões parecem estar organizadas topograficamente, contendo um 

mapa completo da superfície cortical (Shipp, 2003).  De forma geral, os núcleos PI e PL 

recebem conexões da retina e de áreas visuais V1, e suas relações com a visão refletem 

em uma grande diversidade de subdivisões no PI (Dick et al. 1991). O PA é um núcleo 

com projeções restritas ao córtex somato-sensorial, enquanto que o PM inerva várias 

áreas corticais multissensoriais (Stepniewska, 2003). 

Em um estudo do nosso laboratório, viu-se que pequenos domínios do PM 

inervam conjuntos diversos e específicos de áreas corticais associativas. A região rostro-

lateral inerva áreas temporais inferior, frontal ventral e parietal posterior, enquanto que 

a região caudal do PM inerva apenas áreas temporais inferiores e ventrais. Isso mostra 

que, independentemente das características citoarquitetônicas, o PM mostra uma 

extrema heterogeneidade hodológica, com distintos padrões de inervação dependendo 

do grupo de neurônios analisados (Córdoba –Claros, em análise).  
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6.4 Aspectos neuroquímicos do estriado 

A distribuição de CB, PV e AChE no estriado revelam uma parte da grande 

heterogeneidade neuroquímica do estriado, e são de grande utilidade para distinguir a 

matriz do estriossoma. A distribuição de CB e PV no estriado do sagui é muito 

semelhante à de outros primatas, nos quais estão presentes em todo o estriado, com forte 

preferência pela matriz (Parent et al, 1996; Sidibe e Smith, 1999). Em uma analise mais 

detalhada em humanos, viu-se que a parte central dos “estriossomas” é sempre livre de 

CB, enquanto a região periférica apresenta imunoreatividade de CB cuja intensidade 

pode ser ligeiramente mais fraca, semelhante ou mais forte que a da matriz circundante 

(Prensa et al, 1999). No sagui detectamos poucas células dentro dos “estriossomas”, por 

vezes centralizadas e em outros contendo células mais periféricas, detectadas graças a 

uma clara distinção das bordas entre os compartimentos (Fig. 16 B e D). 

Interneurônios imunorreativos a PV também possuem intensa reatividade a 

GABA, que representam aproximadamente 1% da população de neurônios do estriado 

(Parent e Hazrati, 1995). Estes controlam e integram informações neurais de entrada e 

saída do estriado influenciando a atividade dos MSNs, principalmente em tarefas 

sensório-motoras. Já aos interneurônios positivos a CB integra tanto as informações 

sensório-motoras (quando presentes na matriz) e límbicas (quando presente no 

estriossoma) (Bérnacer et al, 2012).  

Com relação à acetilcolina, os interneurônios colinérgicos atuam sobre as MSNs 

da matriz, preferencialmente, estimulando a liberação de GABA (Brimblecombe e 

Cragg, 2017). Outros estudos recentes sugeriram que os inputs talâmicos podem ativar a 

transmissão córtico-estriatal por meio da regulação dos interneurônios colinérgicos do 

estriado, e que essa interação pode modular a mudança comportamental e a mudança de 

estados de atenção (Ding et al, 2010; Galvan e Smith, 2014). Em ratos, a 

neurotransmissão colinérgica do estriado mostra um aumento significativo de 

intensidade durante mudanças nos estados de atenção durante ações em tarefas e 

correlaciona-se positivamente com a aprendizagem e a memória. Quando essas ações se 

tornam mais estereotipadas e habituadas, a acetilcolina retorna aos níveis basais. 

Consistentemente esses níveis elevados estão associados a dificuldades na atenção e na 

realização de tarefas cognitivas (Pych et al, 2005; Stephenson et al, 2017). 
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6.5 Tipos de arborização e projeções tálamo estriatais 

As pesquisas nas últimas décadas resultaram em uma compreensão muito 

melhor das propriedades sinápticas das projeções tálamo-estriatais e de suas possíveis 

funções. No nosso estudo analisamos a organização das vias tálamo-estriatais originadas 

no MD, IL e PM, bem como caracterizamos o padrão de arborização e quantificamos as 

varicosidades dessa projeção. São dados pioneiros de análise e quantificação através de 

depósitos de traçadores anterógrados em um modelo de primata, fornecendo mais 

evidências do alto grau de heterogeneidade e especificidade do sistema tálamo-estriatal 

de primatas (Smith et al, 2004).  

No S sciuerius, uma descrição mais detalhada dos terminais marcados 

anterogradamente foi realizada após depósitos de Phaseolus no Cm e Pf (Sadikot et al, 

1992). Os autores encontraram um padrão complementar entre os territórios do Cm e o 

território receptor Pf, de maneira que terminais densos (similar ao tipo 2) e heterogêneos 

ocorrem no território “sensório-motor” do estriado após depósitos no Cm, enquanto o Pf 

inerva o território associativo. A análise da ultraestrutura por microscopia eletrônica 

revelou que tanto as projeções de Cm quanto de Pf formam sinapses assimétricas sobre 

dendritos e espinhas de células estriatais. 

Descrevendo as projeções de um único neurônio do sistema Cm/Pf, Parent e 

Parent (2005) viram que a inervação estriatal de origem de Cm consiste em densos 

aglomerados de terminais em forma de cachos e formando bandas oblíquas no Pu 

dorsolateral (sensório-motor – Figura 10), mesmo setor ocupado pela projeção vinda 

dos IL rostrais. O mesmo tipo de inervação do estriado ocorre na cabeça do Cd 

(território associativo) em casos de neurônios marcados com Pf, setor ocupado pelas 

projeções oriundas do MD.  

Nossos resultados indicam a existência de dois tipos de arborização axonal no 

estriado do sagui muito similar ao descrito em rato. A grande quantidade de colaterais 

ricos em varicosidades do tipo 1 em áreas bem definidas do estriado podem exercer um 

input excitatório significativo, de maneira a otimizar o disparo sincronizado das células 

estriatais. O arranjo terminal do tipo 2 sugere que cada axônio estabelece múltiplos 

contatos com os dendritos de uma única célula estriatal e, conseqüentemente, o disparo 

de um único neurônio grande pode afetar significativamente a excitabilidade dos 

elementos pós-sinápticos (Deschênes et al, 1996). A exceção do PM, depósitos no MD e 

IL podem produzir uma projeção mais focada, com mais axônios e varicosidades em 

áreas menores do estriado, característica do tipo 2.   
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 Estudos do fim da década de 90 propuseram que existem relações entre o output 

dos núcleos da base e os neurônios tálamo-estriatais. Observaram que em ratos, gatos e 

macacos existem territórios talâmicos, regiões que contêm os neurônios tálamo 

estriatais, que recebem projeções dos centros saída dos núcleos basais (SNr e GPi). 

Postula-se que as informações que saem dos núcleos da base formam circuitos 

subcorticais de feedback através das projeções tálamo-estriatais, de maneira que o 

estriado pode influenciar, através do tálamo, áreas estriatais adicionais e, possivelmente, 

amplificar a resposta global dos núcleos da base ao córtex cerebral e/ou ao tronco 

encefálico (Mengual et al 1999; Gimenez-Amaya et al, 2000). Por esta razão é 

importante considerarmos relevante a posição exata dos depósitos, uma vez que é 

possível que existam diferentes populações neuronais com distintos padrões de projeção 

ao estriado. 

Em primatas, investigações das conexões entre o estriado e o sistema não-Cm/Pf 

se deu através de injeções de traçadores retrógrados, ainda que muitos dos objetivos 

específicos de cada trabalho não fosse um estudo detalhado para esta finalidade. Quanto 

ao MD, ocorre a presença de somas corados localizados em áreas laterais e ventrais do 

MD. No que se refere aos IL, tanto o grupo anterior quanto o posterior é densamente 

composto por células que se projetam ao estriado. No PM, esses neurônios estão 

localizados em poucos níveis rostrais, e em maior quantidade que as demais divisões do 

complexo (Parent et al, 1983; Smith e Parent, 1986; Nakano et al, 1990; Fenelon et al, 

1991;  McFarland e Haber, 2000). A seguir, esses dados serão descritos e comparados 

detalhadamente núcleo por núcleo.   
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6.5.1 Mediodorsal 

Análises anterógradas entre MD-estriado foram realizadas através do depósito de 

Phaseolus em ratos. Os aferentes do MD foram encontrados na parte medial do estriado 

dorsal, próximo ao ventrículo lateral e no estriado ventral (Groenewegen, 1988; Raju et 

al, 2006). Excetuando o estriado ventral, as posições são muito similares a encontradas 

no caso CJ20, correspondente ao setor funcional associativo. No gato, analisaram o 

padrão de distribuição de fibras no estriado a partir de depósitos localizados no MD 

medial atingiram sobre tudo no estriossoma da parte lateral do Pu e o estriado ventral. 

Esta divisão do MD é caracterizada por ter forte input sobre o córtex pré frontal medial 

e orbitofrontal, áreas envolvidas com o sistema límbico (Beckstead, 1984; Ragsdale e 

Graybiel, 1991). É importante considerar que esses estudos promoviam grandes 

depósitos no tálamo, que geram grande marcação no estriado.  

A marcação produzida pela coloração de um único neurônio do MD constatou 

que o estriado é uma das principais regiões alvo subcortical. O MD lateral deixa axônios 

colaterais na região medial do Cd em ratos (Kuramoto, et al, 2017), novamente numa 

posição semelhante a encontrada no caso CJ20, onde o depósito no MDL produziu 

marcação de axônios e varicosidades do tipo 1, sobretudo no Cd medial (Ver Figura 

23). No MDL, pequenos aglomerados de neurônios marcados retrogradamente são 

vistos nas após depósitos no estriado ventral em rhesus e M nemestrina (Giménez-

Amaya et al, 1995). Já no MDC encontramos axônios com varicosidades tipo 2 na 

cabeça do Cd, no pólo frontal. Em M fuscata (Macaco japonês), neurônios marcados 

retrogradamente foram encontrados nas regiões central e lateral do MD após depósitos 

na cabeça do Cd (Nakano et al, 1990). Injeções de HRP no Cd do S Sciuerius marca 

uma grande quantidade de neurônios uniformemente distribuídos no nível médio do 

MD, enquanto que, em depósitos no Pu, poucos neurônios estão concentrados em áreas 

ventrais nos níveis médio e caudal do MD (Smith e Parent, 1986). No sagui, neurônios 

retrogradamente na região lateral e caudal do MD marcados após depósitos na área 3a, 

área que recebe informações vindas dos fusos musculares vindos dos membros 

superiores (Huffman e Krubitzer, 2001). 
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6.5.2 Intralaminares 

Em nosso estudo encontramos que depósitos nos IL, assim como no MD, 

produzem arborização do tipo 1 e 2 no estriado do sagui, indicando diferenças 

morfológicas e possivelmente maiores efeitos excitatórios dentro do estriado vindos de 

diferentes populações neuronais, mesmo dentro do mesmo núcleo talâmico. Um recente 

estudo de marcação individual de neurônios nos IL em ratos descreveram que suas 

células produzem exclusivamente arborização do tipo 1, sendo o tipo 2 restrita a 

neurônios do núcleo Pf (o Cm é ausente em roedores). A forte preferência pelo 

compartimento matriz, observado no sagui, também é encontrado no rato (Unzai et al, 

2017). Os IL possuem mais axônios dentro do estriossoma (20,6%) que os demais 

núcleos (3,5% no PM e MD 6%), que nos permite reforçar a ideia de uma maior 

influência dos IL na atividade neuronal do estriossoma em comparação aos demais 

núcleos.  

Depósitos de traçadores anterógrados nos IL de ratos projetam se para a região 

dorsolateral do estriado, correspondente ao setor sensório motor (Raju et al, 2006; 

Deschênes et al, 1996) padrão semelhantes aos nossos 2 casos no sagui (CJ03 e CJ24). 

Em roedores, assim como em nosso estudo, os IL estão conectados com as regiões 

corticais sensório-motoras, que preferencialmente se projetam a matriz (Herkenham e 

Pert, 1981; Raju et al, 2006). Densas projeções ao estriado foram observadas após 

depósitos de aminoácidos radioativos nos IL do gato, sobretudo nos níveis rostrais do 

Cd dorsolateral. No Pu essa projeção é menor e restrita ao nível da comissura anterior 

(Ragsdale e Graybiel, 1991; Beckstead, 1984).  

Um número moderado de células marcadas retrogradamente é observado em 

ambos os núcleos CL e CM após depósitos no estriado ventral de rhesus e M nemestrina 

(Giménez-Amaya et al, 1995; McFarland e Haber, 2000) e em enorme quantidade no S 

sciuerius (Parent et al, 1983). No macaco japonês, neurônios marcados retrogradamente 

foram encontrados em toda a extensão rostrocaudal dos IL após depósitos no Pu dorsal, 

padrão novamente muito semelhante ao que encontramos no sagui. Depósitos na faixa 

central do Pu geram um menor número de neurônios em níveis rostrais dos IL, setores 

correspondentes ao Pu sensório motor (Nakano et al, 1990). No sagui, assim como no 

MD, são observados neurônios retrogradamente marcados após depósitos na área A3, 

também correspondente aos membros superiores (Huffman e Krubitzer, 2001). 
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6.5.3 Pulvinar medial 

O PM foi o núcleo com projeção mais difusa, sendo também o único em que 

encontramos apenas o tipo 1 de arborização. É importante considerar que foram feitos 

pequenos depósitos, que não abrangem a totalidade de tamanho. 

Um estudo semelhante, descrevendo a via entre PM-estriado relacionando com 

os compartimentos estriatais foi feito por Day-Brown et al, (2010). Utilizando coloração 

imunocitoquímica para substância P (estriossoma) e PV (matriz) para revelar a 

organização matriz/estriossoma do primata Tupaya belangeri, viu-se que a projeção 

inerva preferencialmente a matriz, similar ao nosso estudo (96,5%). Detectaram também 

que essa projeção chega exclusivamente aos dendritos das MSNs. Nesse estudo parte 

dos casos analisados receberam grandes depósitos e outra recebeu depósitos menores, o 

que gerou variações proporcionais das projeções no Cd e Pu, sem distinção de 

territórios funcionais. 

Através de estudos autorradiográficos em Sciurus carolinensis e em Tupaia glis, 

viu-se que as mesmas regiões do estriado que recebem projeções do pulvinar, que nesse 

caso ocupou o Cd caudal e Pu dorsolateral caudal, também recebem projeções de áreas 

corticais inervadas pelo pulvinar (Lin et al, 1984). Outros estudos prévios encontraram 

poucos neurônios marcados retrogradamente nos níveis rostrais do PM e em outras 

subdivisões do complexo pulvinar no S Sciuerius após depósitos no Cd (Smith e Parent, 

1986). Em nosso estudo o PM, apesar da projeção ao estriado ser muito escassa e 

dispersa, encontramos nos 2 casos um input consistente na cauda do Cd. Na literatura 

essa mesma projeção foi descrita no roedor chileno Octodon Degus, através da 

descrição de fibras degeneradas após lesão no PM caudal (Kuljis e Fernandez, 1982). 

Estudos da análise tálamo-cortical do PM do sagui do nosso laboratório revelam 

que existem diferentes domínios hodológicos dentro do núcleo, com áreas restritas do 

núcleo que se projetam para áreas frontais, outros setores para áreas parietais e outros 

para áreas do córtex temporal anterior. Considerando isso, os casos CJ11 e CJ12 foram 

depósitos localizados no setor que se projeta ao córtex pré frontal, e que casos com 

depósitos em distintos setores do PM nós não encontramos varicosidades no estriado, o 

que sugere que existem subsetores hodológicos específicos que colateralizam na ci para 

estruturas subcorticais.  
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6.6 Relação das projeções tálamo-estriatais com setores funcionais do estriado 

Diferentes funções podem ser mantidas e processadas por circuitos paralelos e 

separados em diferentes áreas do estriado (Hikosaka et al, 2018). Os dados obtidos em 

estudos de marcação retrógrada e anterógrada indicam que as projeções de tálamo-

estriatal do sistema não Cm/Pf em primatas exibem uma topografia funcional 

organizada de acordo com os setores funcionais do estriado (Sensório-motor, 

associativo e límbico), muito similar ao rato (Galvan e Smith, 2011; Smith et al, 2014). 

Em nosso estudo, verificamos uma relação entre as projeções dos núcleos associativos 

relacionadas a pontos específicos do estriado que são consistentes quanto ao local 

dentro dos setores funcionais (ver figura 9 para ver os setores funcionais).  

O MD apresenta mais projeções para a cabeça e corpo do Cd, sobretudo em 

posições mais mediais, ocupando o setor associativo. O Cd medial recebe projeções do 

córtex frontal (orbitofrontal, ventromedial e dorsal), além do cingulado anterior, áreas 

associadas à tomada de decisões, motivação, recompensa e vocalização (Stephenson et 

al, 2017).  

O PM contém uma pequena e esparsa projeção à cabeça e para a cauda do Cd, 

áreas equivalentes ao setor sensório motor e ocupam uma pequena área do Pu ventral 

caudal, com botões de tamanho semelhante aos do MD e apresentando apenas o padrão 

de arborização do tipo 1.  Os IL projetam-se densamente para o Pu dorsal, claramente 

ocupando o setor sensório-motor, com varicosidades de tamanho significativamente 

maiores que os do PM e MD, e com ambos os tipos de arborização (Resumo na figura 

28). Este setor recebe projeções das regiões corticais sensório-motoras correspondentes 

aos membros inferiores (Stephenson et al, 2017). 

Como dito anteriormente, os núcleos talâmicos do sistema não Cm/Pf, exceto os 

núcleos da linha média, têm forte preferencia pelo compartimento matriz, e em menor 

grau projetam-se para o estriossoma. Nossos dados estão de acordo com essa premissa, 

onde o MD e PM contém quase a totalidade de suas fibras e varicosidades contidas na 

matriz (94% e 96,5%, respectivamente). Os IL também exibem preferência pela matriz, 

embora com uma taxa menor dessa proporção (79,4%),  
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Figura 28: Esquema ilustrativo dos diferentes núcleos talâmicos projetando-se para setores 

funcionais específicos do estriado. O MD envia projeções predominantemente para o estriado 

associativo (fundo branco e listras negras) formando pequenas varicosidades (pontos menores), enquanto 

os IL para o estriado sensório motor (fundo negro e listras brancas). O PM não exibe uma preferencia 

clara para algum setor funcional específico, mas é destacável a projeção à cabeça e a cauda do Cd, 

formando apenas pequenas varicosidades. Outras características das projeções como o tamanho e os tipos 

de arborização estão apontados na figura, com destaque para o maior tamanho dos IL (pontos maiores) e 

que no PM apenas o tipo 1 é encontrado. R: rostral, C: caudal. 
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6.7 Análise quantitativa do tamanho das varicosidades tálamo estriatais 

Considerando o nosso método de medição, o aspecto mais importante é ser 

consistente na forma de delimitar os limites da área do botão e que o contorno fosse 

realizado seguindo o mesmo critério, desenhando no plano focal em que o botão fosse 

visto com as bordas nítidas e com sua maior área de projeção. 

Estudos recentes sobre a conectividade tálamo-cortical evidencia que algumas 

características estruturais e funcionais podem ser correlacionadas. Foi observado que o 

tamanho das varicosidades é associado com uma maior eficiência sináptica. As 

varicosidades de maior tamanho (classe 1) exerce um grande efeito pós sináptico 

(driver) enquanto que as vias com botões de menor tamanho (classe 2) exercem efeito 

pós sináptico menor, com função modulatória (modulator) (Sherman e Petrov, 2013). 

Outros estudos indicam a existência de uma correlação entre o tamanho das 

varicosidades glutamatérgicas, o número e o tamanho das sinapses com a eficiência pós-

sináptica (Viaene et al. 2011; Marion et al. 2013). 

É importante considerar que as varicosidades (botões sinápticos) visíveis com a 

técnica de revelação de BDA com glicose-oxidase não necessariamente indicam uma 

sinapse propriamente dita em 100% dos casos. Estudos que visualizaram as 

varicosidades através de microscopia óptica e eletrônica encontram uma relação positiva 

entre a presença destas serem, de fato, sinapses glutamatérgicas: 87,6% das sinapses se 

formam nas varicosidades e 67,2% forma uma sinapse por varicosidade (White et al. 

2004). Além disso, o trabalho de Smith et al. (2012) também concluiu que o número de 

varicosidades observados no tecido mediante microscopia óptica era coerente com o 

número de sinapses observadas com microscopia eletrônica. Sugere-se que a analise 

anatômica por microscopia óptica deve complementar-se com a microscopia eletrônica 

e funcionalmente com estudos eletrofisiológicos (da Costa e Martin 2011), porém é 

coerente considerar que as varicosidades indicam fortemente a presença de sinapses. 

São raros os estudos que analisaram quantitativamente os botões sinápticos 

tálamo estriatais em um primata. No Tupaia belangeri, a área dos botões sinápticos 

produzidos após depósitos no PM foi 0.47 ± 0.27 μm
2
, valor próximo da metade dos que 

encontramos no sagui (1,11μm
2
± 0,53µm).

. 
No S sciuerius, foi estimado o diâmetro das 

varicosidades coradas com PHA-L, variando de 0,2 µm a 1,5 µm (Sadikot et al 1992b). 
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Em ratos, os botões tálamo estriatais possuem diâmetro médio em torno de 0,6 

µm, calculados com microscopia eletrônica e identificados com imunohistoquímica para 

VGlut-2. Além disso, os botões analisados foram classificados em dois grupos, 

baseados em seus diâmetros: o primeiro grupo é formado por botões grandes (entre 0,8 

e 0,9µm) enquanto o segundo por botões pequenos (entre 0,5 e 0,6µm) (Liu et al, 2011). 

Com base em nossos resultados, calculamos as áreas das varicosidades do MD e PM, e 

vimos que possuem tamanho médio bastante similar (1,13 ± 0,51µm
2
 e 1,11 ± 0,53µm

2
, 

respectivamente), enquanto que os botões dos IL são significativamente maiores, 

independentemente do tipo de arborização (1,80 ± 1,04µm
2
).  

 

6.8 Considerações Funcionais 

Conhecer as principais características e as diferenças entre estruturas nos 

auxiliam a conhecer o papel funcional em indivíduos saudáveis, bem como os efeitos 

deletérios de enfermidades sobre esses sistemas. Viu-se, que o stress crônico altera a 

dinâmica do circuito estriossomal, levando a tomadas de decisões aberrantes (Friedman 

et al, 2017). O uso de drogas como a cocaína leva a alterações no recrutamento 

vesicular e maior liberação de dopamina no estriossoma (Salinas et al, 2016; 

Brimblecombre e Cragg, 2017). Alterações nos padrões anatômicos e no funcionamento 

dos compartimentos são frequentes em doenças neurodegenerativas. Nos estágios 

iniciais da doença de Huntington ocorre perda mais severa de neurônios e marcadores 

do estriossoma que na matriz, o que é associado às alterações emocionais característicos 

da doença. Além dos compartimentos, mudanças na inervação de diversos transmissores 

ao estriado explicam sua sintomatologia. O mais característico é a doença de Parkinson, 

onde a perda de neurônios dopaminérgicos da SNc consequentemente leva a uma 

diminuição do input ao estriado, progredindo para a  perda de volume inicial no Pu e em 

seguida no Cd (Crittenden e Graybiel, 2011). 
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Inputs talâmicos e corticais convergem para os neurônios estriatais, mas diferem 

em suas características eletrofisiológicas. Um campo de projeção córtico-estriatal, 

basicamente, se caracteriza por promover respostas supralimiares após disparos 

repetitivos. Já a projeção vinda pelo tálamo, para produzir o mesmo efeito, necessita da 

ativação simultânea de diferentes núcleos, como o Pf  e o CL, que separados produzem 

respostas próxima e distante do limiar, respectivamente. Isso sugere que existe 

convergência de projeções vindas de diferentes núcleos talâmicos às MSNs (Matsumoto 

et al, 2001; Arias-García et al, 2018). Entretanto, pulsos sucessivos de alta frequência 

realizados apenas no CM de M fascicularis são suficientes para provocar grande efeito 

excitatório ou inibitório nas MSN do estriado (Nanda et al, 2009), de maneira que mais 

estudos são necessários para detalhar o tipo de MSNs e interneurônios que recebem as 

projeções vindas do sistema não Cm/Pf e como elas podem regular a atividade do 

estriado em primatas. 

Nosso trabalho reforça a idéia de que os núcleos do tálamo podem possuir 

ambos os tipos de neurônios que geram ambos os padrões de arborização, como 

também é válida a especificidade estrutural e funcional. O PM e o MD são núcleos de 

alta ordem que projetam-se sobretudo para as áreas corticais, emitindo apenas pequenos 

colaterais para alvos subcorticais como o estriado, amigdala, núcleo reticular dentre 

outros. Já os IL são um conjunto de núcleos que se projetam predominantemente ao 

estriado, projetando-se pouco e difusamente para o córtex (Clascá et al, 2012; 2016). 

Especula-se que a informação rápida via tálamo para o estriado fornece uma resposta 

inicial para a ação rápida, e que é subsequentemente diminuída, enquanto a resposta via 

mais longa cortical levaria a uma resposta mais elaborada e, portanto, assumiria através 

das sinapses facilitadoras (Ding, et al, 2008; Grillner e Robertson, 2016).  

Nossos dados quantitativos mostram que núcleos talâmicos produzem 

varicosidades de tamanhos diferentes, de maneira que os botões produzidos pelos IL são 

significativamente maiores quando comparados aos do MD e PM, indicando uma maior 

capacidade de influenciar a atividade do estriado. Além disso, medimos os tamanhos 

dessas varicosidades considerando sua localização (matriz ou estriossoma) e vimos que 

não há diferenças significativas, sugerindo que os IL podem influenciar a atividade de 

ambos compartimentos com a mesma capacidade.   
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Como comentado na introdução e discussão (ver pontos 1.4.2 da introdução e 

6.2 da discussão) o MD projeta-se maciçamente ao córtex pré-frontal . Por sua vez, cada 

região do pré frontal projeta-se para uma posição distinta e bem definida dentro do Cd, 

mantendo essa posição em toda a extensão longitudinal do núcleo. Dentre as áreas, as 

divisões dorsal (A8aD) e lateral (A12/45) do córtex pré frontal projetam-se para o Cd 

medial, setor onde encontramos as projeções vindas do MD em nosso estudo. Essas 

áreas apresentam densas projeções para o córtex parietal posterior e temporal, áreas de 

processamento de integração visuoespacial e integração polimodal. Esse padrão de 

sobreposição também é visto no próprio MD, onde o pré frontal dorsal e lateral se 

projeta para áreas ventrais do MDC e MDL (Roberts et al, 2007).  

Principais alvos da projeção vinda do PM, a cabeça e a cauda do CD são partes 

do estriado fortemente conectadas ao colículo superior, que exerce forte controle sobre 

os movimentos sacádicos. A cabeça do Cd contém neurônios cuja resposta é aumentada 

se o objeto alvo move-se para o mesmo lado da sacada; caso vá para o lado contrário, a 

resposta é suprimida (populações neuronais com atividade contraria também existem). 

Já os MSNs da cauda do CD exibem respostas visuais relacionadas com a escolha de 

objetos, e as controla através da ativação das vias direta e indireta: a via direta se 

concentra em bons objetos e facilita as sacadas a eles, enquanto a via indireta se 

concentra em objetos ruins e suprime sacadas a eles (Hikosaka et al, 2018). Além disso, 

como dito na introdução, o pulvinar faz parte de um sistema de transmissão de 

informação visual distinto, com rápida integração de informações via estruturas 

subcorticais. O PM recebe informações visuais topográficas do coliculo superior, 

projetando-se a matriz estriatal para iniciar de sacadas e movimentos de orientação (Day 

Brown et al, 2010). 

Como enfatizado no ponto 6.5 da discussão, existe uma sobreposição de áreas do 

tálamo que contém neurônios que se projetam ao estriado e que também recebem 

projeção direta do SNr e GPi. Especula-se que esses circuitos de retroalimentação dos 

núcleos da base através do tálamo podem representar a continuação, em nível 

subcortical, dos circuitos paralelos que fecham o córtex-estriado-tálamo-córtex. As 

interações entre estes circuitos que atingem o tálamo também podem ocorrer no nível 

talâmico, por meio de interneurônios ou, mais provavelmente, através do rt. (Mengual, 

1999).  
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7. CONCLUSÕES 

O MD do sagui contém 4 divisões, identificadas com as colorações de Nissl, 

Gallyas e AChE, sendo o MD do sagui extremamente semelhante a de outros primatas;  

O PM do sagui contém as 4 divisões clássicas previamente descritas, 

identificadas com as colorações de Nissl+AChE e imunohistoquímica de VGlut2; o PI 

possui mais 4 subdivisões, com diferentes níveis de marcação para VGlut, indicando 

receber mais informações subcorticais; ao contrario do PM, com praticamente nula 

reatividade.   

Matriz e estriossoma possuem diferenças neuroquímicas marcantes, que nos 

permite identificá-las claramente. A matriz é muito rica em CB, PV e AChE enquanto o 

estriossoma apresenta pouquíssima marcação, conferindo o aspecto de mosaico 

neuroquímico característico e filogeneticamente preservado do estriado;  

Existem 2 tipos de arborização tálamo-estriatal, muito similar ao padrão 

observado em roedores: a de tipo 1 arboriza difusamente uma área mais extensa, com 

padrão morfológico simples de terminação, enquanto a de tipo 2 arboriza densa e 

especificamente uma pequena área do estriado.     

As projeções talâmicas do MD, IL e PM chegam a ambos os compartimentos 

estriatais, majoritariamente na matriz; 

O MD projeta-se majoritariamente ao Cd medial, estendendo por 2/3 rostrais da 

extensão total do estriado.       

A projeção PM-estriado é bastante pequena e difusa, sendo presente em uma 

grande extensão rostrocaudal, com input mais consistente na cauda do Cd 

Por sua vez os IL rostrais inervam densa e focalmente o Pu dorsolateral, de 

extensão rostrocaudal mais restrita. Ocasionalmente foram detectadas terminações do 

tipo 2  no Cd, próximas a ci.  

Os núcleos analisados também produziram projeções a outros alvos subcorticais 

como o núcleo reticular e diversas áreas corticais; 

As varicosidades dos IL são significativamente maiores que as do PM e MD, 

indicando que estas possuem maior capacidade em nível sináptico de influenciar a 

atividade estriatal. 
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