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LISTA DE FIGURAS 
 

Fig. 1. Figura representativa das estruturas que compõem o STC. Através do estímulo luminoso 

(light) informações fóticas seguem através do TRH em direção ao NSQ e FIG. O FIG envia 

informações modulatórias ao NSQ através do TGH. Por sua vez, núcleos medianos da rafe 

participam da modulação da atividade do NSQ e FIG. Siglas: DRN, núcleo dorsal da rafe; 

GABA, ácido gama-aminobutírico; GHT, tracto geniculohipotalâmico; Glu, glutamato; IGL, 

folheto intergeniculado; MRN, núcleo mediano da rafe; NPY, neuropeptídio Y;PACAP, 

polipeptídeo ativador da adenilatociclase pituitária; RHT, tracto retinohipotalâmico; SCN: 

núcleo supraquiasmático; 5-HT, 5-hidroxitriptamina (modificada de Saper, 2013). 

 

Fig. 2. Fotomicrografias do NSQ e ZSPV de roedor diurno (imagens superiores) e roedor 

noturno (imagens inferiores). Siglas: 3V, terceiro ventrículo; OCX, quiasma óptico; ZT, 

Zeitgeber time (modificado de Schwartz, Nuñez, & Smale, 2004). 

 

Fig. 3. Fotomicrografia de corte frontal do hipotálamo de rato apresentando marcação através do 

método de Nissl. As áreas hachuradas representam a ZSPV. O retângulo em “a” visa representar 

o contorno que a ZSPV assume em direção ao NVMH e NDMH. Siglas em “a”: SCh, núcleo 

supraquiasmático; POA, área pré-óptica anterior. Siglas em “b”: AHN, núcleo anterior do 

hipotálamo; PVH, núcleo paraventricular do hipotálamo (modificado de Watts, 1991). 

 

Fig. 4. Fotomicrografia de corte frontal do hipotálamo de rato apresentando marcação através do 

método de Nissl. As áreas hachuradas representam a ZSPV. Siglas em “c”: AHN, núcleo 

anterior do hipotálamo; PVH, núcleo paraventricular do hipotálamo; VMH, núcleo 

ventromedial do hipotálamo. Siglas em “d”: ARH, núcleo arqueado do hipotálamo; VMH, 

núcleo ventromedial do hipotálamo (modificado de Watts, 1991). 

 

Fig. 5. Fotomicrografia de corte frontal ao nível do NPVH de rato apresentando organização 

citoarquitetônica através da coloração de Nissl. Siglas: 3V, terceiro ventrículo; AHN, núcleo 

hipotalâmico anterior; fx, fórnix; LHA, área hipotalâmica lateral; mp, parte parvicelular medial 

do núcleo paraventricular do hipotálamo; ot, quiasma óptico; pm, parte magnocelular posterior 

do núcleo paraventricular do hipotálamo; pv, parte periventricular do núcleo paraventricular do 

hipotálamo; SBPV, zona subparaventricular; vp, parte parvicelular ventral do núcleo 

paraventricular do hipotálamo; ZI, zona incerta (modificado de Watts & Khan, 2013). 

 

Fig. 6. Figura esquemática representando as principais aferências e eferências da ZSPV. 

Asterisco (*) representa a principal via de aferências à ZSPV. Ver lista de abreviações. 

 

Fig. 7. Representação esquemática das regiões que recebem eferências das sub-regiões da zona 

subparaventricular. Ver lista de abreviações. 

 

Fig. 8. Representação esquemática de modelo computacional para a interação NSQ-ZSPV-

NDMH e áreas relacionadas com o controle do sono e da vigília. Siglas: SCN, núcleo 

supraquiasmático; SPZ, zona subparaventricular; DMH, núcleo dorsomedial do hipotálamo; 

VLPO, núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo; LHA, hipotálamo lateral; MA, projeções 

provenientes de neurônios monoaminérgicos; ACh, acetilcolina (relacionada às áreas de 

projeções colinérgicas do tronco encefálico); H, controle homeostático (modificado de Phillips 

et al., 2013). 
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Fig. 9. Fotografia representativa de um grupo de saguis composto por dois adultos (dupla à 

direita com coloração de pelagem de cabeça, pescoço e parte do tronco escurecidas) e dois 

filhotes (dupla à esquerda com coloração de pelagem mais clara em relação aos adultos). 

Retirado de sítio da internet: 

http://canalpontoazul2.blogspot.com.br/2014/01/sagui-de-tufos-brancos-callithrix.html 

 

Fig. 10. Desenhos esquemáticos representando imunorreatividade a NeuN na ZSPV (região 

pontilhada) em cortes frontais nos níveis médio (A) e caudal (B) do NSQ e região 

retroquiasmática (C). Ver lista de abreviações. 

 

Fig. 11. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e nível caudal (B) do NSQ, mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. 

Linhas tracejadas em A delimitam a ZSPV. Asterisco em B posicionado na porção 

periventricular da ZSPV. Linhas tracejadas em B representam limite dorsal da ZSPV. Ver lista 

de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 

 

Fig. 12. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. Linhas tracejadas delimitam a 

ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A e B 100 µm. 

 

Fig. 13. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. Asterisco (*) em A posicionado na 

porção periventricular da ZSPV medial. Em B setas pretas apontam para neurônios e setas 

brancas apontam para células da glia. Ver lista de abreviações. Barra: A, 20 µm e B, 10 µm. 

 

Fig. 14. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da zona subparaventricular através da imunohistoquímica contra 

NeuN. Linhas tracejadas delimitam a ZSPV. A imagem C representa aumento de área na caixa 

em B (B’). Asterisco (*) em C aponta para a porção periventricular da ZSPV medial. Ver lista 

de abreviações. Barra: A, 100 µm, B, 40 µm e C, 20 µm. 

 

Fig. 15. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV através da imunohistoquímica contra NeuN. Linhas 

tracejadas representam limites da ZSPV. Asterisco (*) em A e B posicionado na porção 

periventricular da ZSPV medial. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 

 

Fig. 16. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

da porção ventral da ZSPV, mostrando detalhe da imunorreatividade contra GFAP. Setas pretas 

apontam para astrócitos. Ver lista de abreviações. Barra: A, 40 µm; B, 20 µm; C, 10 µm. 

 

Fig. 17. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando detalhe da imunorreatividade contra GFAP na porção dorsal da 

ZSPV. Setas pretas apontam para astrócitos nessa região. Ver lista de abreviações. Barra: A, 20 

µm; B, 10 µm. 

 

Fig. 18. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Linhas 

tracejadas representam limites da ZSPV. Caixa em A (A’) representada em B. Setas pretas 

http://canalpontoazul2.blogspot.com.br/2014/01/sagui-de-tufos-brancos-callithrix.html
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apontam para neurônio de posição ventral e setas brancas apontam para neurônios de 

localização lateral. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 

 

Fig. 19. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV. B representa a caixa 

destacada em A (A’). Setas pretas apontam para neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 

40 µm e B, 20 µm. 

 

Fig. 20. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Nessa figura 

observamos o detalhe da porção ventromedial da ZSPV (B). Em C detalhes de neurônios. Ver 

lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 20 µm, e C, 10 µm. 

 

Fig. 21. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Nessa figura 

observamos o detalhe da porção ventrolateral perisupraquiasmática da ZSPV (B). Em C 

detalhes de neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 20 µm, e C, 10 µm. 

 

Fig. 22. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calretinina (CR) na ZSPV. O retângulo em B 

objetiva mostrar em conjunto o limite dorsal do núcleo supraquiasmático (representado por 

asterisco *) e porção ventral da zona subparaventricular. Em C setas pretas apontam para 

pericário de neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm; e C, 20 µm. 

 

Fig. 23. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal 

(A) e retroquiasmático (B), mostrando o padrão de imunorreatividade contra calretinina (CR) na 

ZSPV. Linhas tracejadas representam limite ventral e dorsal da ZSPV. Ver lista de abreviações. 

Barra: A e B, 100 µm. 

 

Fig. 24. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui em nível médio, 

mostrando a ausência de padrão de imunorreatividade contra parvalbumina (PV) na ZSPV. Ver 

lista de abreviações. Barra: A e B, 100 µm. 

 

Fig. 25. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na ZSPV. Asterisco 

representa porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; e B, 40 

µm. 

 

Fig. 26. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na ZSPV. Em B 

representação de retângulo em A (A’), destacando a porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de 

abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm. 

 

Fig. 27. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na 

ZSPV. Em B representação de retângulo em A (A’), destacando aspecto caudal da porção 

ventromedial e periventricular da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm. 
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Fig. 28. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

de corte. Detalhe de fibras que apresentam padrão de imunorreatividade contra substância P 

(SP) na ZSPV são apontados por setas brancas. Em A e B setas brancas representam limite 

ventral da ZSPV. Caixa destacada em A (A’) está representada em B. Ver lista de abreviações. 

Barra: A, 40 µm; B, 20 µm. 

 

Fig. 29. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e retroquiasmático (B e C), mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra 5-HT 

na ZSPV. Em A, setas brancas apontam para fibras / terminais. Em C setas brancas representam 

limite da porção dorsal da ZSPV. A caixa destacada em B (B’) está representada em C. Ver lista 

de abreviações. Barra: A e B, 40 µm; C, 20 µm. 

 

Fig. 30. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra 5-HT em fibras e 

varicosidades na ZSPV dorsal. Caixa destacada em A (A’) está representada em B. Ver lista de 

abreviações. Barra: A, 20 µm; B, 10 µm. 

 

Fig. 31. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e caudal (B), mostrando padrão de imunorreatividade contra descarboxilase do ácido 

glutâmico (GAD) na ZSPV. Setas brancas representam limite ventral e dorsal em área de maior 

concentração de fibras na porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A e B, 

40 µm. 

 

Fig. 32. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e caudal (B), mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra o ácido gama-

aminobutírico (GABA) na ZSPV. Setas brancas apontam para neurônios em posição medial (M) 

e posição lateral (L) da ZSPV. A caixa destacada em B (B’) está representada em C. Ver lista de 

abreviações. Barra: A e B, 100 µm; C, 10 µm. 

 

Fig. 33. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando em detalhe o padrão de imunorreatividade à subunidade 1 do receptor de glutamato 

(GluR1) na ZSPV. A) Asteriscos representam os limites da porção dorsal da ZSPV. B) Seta 

preta aponta para corpo de neurônio e seta branca aponta para fibra. Ver lista de abreviações. 

Barra: A, 40 µm; B, 20 µm. 

 

Fig. 34. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando terminais imunorreativos contra CTb na ZSPV perisupraquiasmática. Retângulo em 

A (A’) está representado em detalhe em B. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 

µm. 

 

Fig. 35. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando terminais imunorreativos contra CTb na ZSPV. As setas brancas apontam para fibras 

/ terminais imunorreativos na porção ventral da zona subparaventricular. Ver lista de 

abreviações. Barra: 100 µm. 

 

Fig. 36. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui mostrando fibras 

e terminais imunorreativos contra CTb (seta branca em A) nos limites caudais da ZSPV ventral. 

Ver lista de abreviações. Barra: 40 µm. 
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Fig. 37. Desenhos representando a expressão de proteínas ligantes de cálcio calbindina (A) e 

calretinina (B) na ZSPV. Em A, estão representadas as porções ventromedial e ventrolateral 

perisupraquiasmática da ZSPV. Os pontos nas figuras representam neurônios visualizados. Ver 

lista de abreviações. 

 

Fig. 38. Desenhos representando no sentido do eixo rostrocaudal a imunorreatividade ao NPY, 

GAD, SP, GluR1, 5HT e GFAP na ZSPV. Os pontos representam maior ou menor concentração 

de fibras / terminais imunorreativos para NPY, GAD, SP e 5HT, bem como neurônios e fibras / 

terminais imunorreativos a GAD, e astrócitos imunorreativos a GFAP. Ver lista de abreviações. 
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LISTA DE TABELA 

Tabela 1: Lista de anticorpos 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

3V 

5-HT 

Terceiro ventrículo 

5-hidroxitriptamina (serotonina) 

ABC 

AHA 

APM 

Complexo avidina-biotina peroxidase 

Área hipotalâmica anterior 

Área pré-óptica medial 

AMPA Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico 

BDA Amina dextrana biotinilada 

Ca
+2

 Íon cálcio 

CB Calbindina 

CEUA Comitê de ética em uso de animais da UFRN 

CR Calretinina 

CRH Hormônio liberador de corticotropina 

CTb Subunidade b da toxina colérica 

DAB 3,3’,4,4’- tetrahidrocloreto-diaminobenzidina 

FIG Folheto intergeniculado 

GABA 

GAD 

GFAP 

Ácido gama-aminobutírico 

Descarboxilase do ácido glutâmico 

Proteína acídica fibrilar glial 

GluR 

GluR1 

Receptor de glutamato 

Subunidade 1 do receptor de glutamato 

GnRH Hormônio liberador de gonadotropina 

IBAMA Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis 

ipRGCs Células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis 

-IR Imunorreativo 

Ka Cainato 

NeuN Proteína nuclear neuronal 

NDMH Núcleo dorsomedial do hipotálamo 

NMDA 

NOS 

N-metil-D-aspartato 

Óxido nítrico sintase 

NSO Núcleo supraóptico 

NPOM Núcleo pré-óptico medial 

NPOVL Núcleo pré-óptico ventrolateral 

NPOVM Núcleo pré-óptico ventromedial 

NPVAV Núcleo periventricular anteroventral 

NPVH Núcleo paraventricular do hipotálamo 

NPVT Núcleo paraventricular do tálamo 

NPY Neuropeptídeo Y 

NSL Núcleo septal lateral 

NSM 

NSO 

Núcleo septal medial 

Núcleo supraóptico 

NSQ Núcleo supraquiasmático 

NSQdm Porção dorsomedial do núcleo supraquiasmático 
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NSQvl Porção ventrolateral do núcleo supraquiasmático 

NVMH Núcleo ventromedial do hipotálamo 

PB Tampão fosfato 

PHA-L Leucoaglutinina do Phaesolus vulgaris 

PLCa Proteína ligante de cálcio  

PV Parvalbumina 

QO Quiasma óptico 

SCP 

SP 

Substância cinzenta periaquedutal 

Substância P 

STC Sistema de temporização circadiano 

TGH 

TO 

Trato geniculohipotalâmico 

Trato óptico 

TRH Trato retinohipotalâmico 

VAChT Transportador vesicular de acetilcolina(vesicular acetylcoline transporter) 

VGLUT Transportador vesicular de glutamato(vesicular glutamate transporter) 

VIP Polipeptídeo intestinal vasoativo 

VP Vasopressina 

zPV Zona periventricular do hipotálamo anterior 

ZSPV 

ZSPVvm 

ZSPVvl 

ZSPVvlpsq 

ZSPVdm 

ZSPVdl 

Zona subparaventricular 

Zona subparaventricular ventromedial 

Zona subparaventricular ventrolateral 

Zona subparaventricular ventrolateral perisupraquiasmática 

Zona subparaventricular dorsomedial 

Zona subparaventricular dorsolateral 
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RESUMO 

O sistema de temporização circadiana (STC) é composto por um conjunto de estruturas 

neurais responsáveis pela geração e modulação dos ritmos circadianos dos seres vivos. 

O núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo é a estrutura geradora da ritmicidade 

circadiana, sendo o ciclo claro-escuro (CE) ambiental de 24h seu principal 

sincronizador. O NSQ gera a expressão de ritmos circadianos em diversas estruturas 

neurais diencefálicas, telencefálicas e do prosencéfalo basal. Recentemente, vem sendo 

proposto o conceito de “STC expandido”, considerando-se que existem 

aproximadamente 100 estruturas neurais que poderiam compor esse sistema. Das 

diversas regiões envolvidas nesse contexto, a zona subparaventricular (ZSPV), principal 

eferência do NSQ, vem recebendo destaque, apesar de ainda pouco estudada, sobretudo 

em espécies de primatas, como o sagui (Callithrix jacchus). O objetivo do nosso estudo 

é caracterizar sua citoarquitetura e composição neuroquímica, além de mapear 

aferências retinianas para a ZSPV de saguis. Para tanto, cortes frontais do encéfalo de 

saguis foram submetidos à coloração através do método de Nissl, bem como técnicas 

imunohistoquímicas. A partir dos nossos resultados, pudemos caracterizar a 

citoarquitetura da ZSPV nessa espécie através do método de Nissl e imunorreatividade 

para as proteínas nuclear neuronal específica (NeuN) e acídica fibrilar glial (GFAP). 

Identificamos a ZSPV no sagui localizada entre as porções dorsais e caudais do NSQ, 

desde o seu nível médio de corte, e porções ventrais do núcleo paraventricular do 

hipotálamo (NPVH), distribuindo-se lateralmente ao III ventrículo, ocupando porções 

periventriculares. O conteúdo neuroquímico de proteínas ligantes de cálcio demonstra 

uma presença mais acentuada de neurônios imunorreativos à calbindina (CB+), quando 

comparado aos neurônios imunorreativos à calretinina (CR) e a não marcação para a 

parvalbumina (PV). Os neurônios CB+ apresentam um trajeto dorsolateral e ocupam 

regiões ventromedial, ventrolateral e ventrolateral perisupraquiasmática da ZSPV. 

Também foi possível observar na porção ventromedial da ZSPV fibras neurais 

imunorreativas ao neuropeptídio Y (NPY), à enzima descarboxilase do ácido glutâmico 

(GAD) e à substância P (SP), ao passo que nas porções ventrais e dorsais da ZSPV 

observamos fibras imunorreativas a 5-HT. A subunidade 1 do receptor de glutamato 

(GluR1) está fortemente presente na ZSPV dorsal. Ainda observamos uma distribuição 

bilateral de terminais axônicos do trato retinohipotalâmico (TRH) imunorreativos para a 

subunidade b da toxina colérica (CTb), o que demonstra projeção da retina para a região 
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ventral e ventrolateral perisupraquiasmática. Apesar de não termos realizados 

experimentos funcionais, a clara presença de CB na ZSPV do sagui, sua relação íntima 

com o NSQ e NPVH, aliados aos dados disponíveis na literatura, coloca a ZSPV do 

sagui como uma importante região do STC expandido. 

 

Palavras chave: Sistema de temporização circadiana; Zona subparaventricular; Trato 

retinohipotalâmico; Citoarquitetura; Callithrix jacchus. 
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ABSTRACT 

The circadian timing system (CTS) is composed of a set of neural structures responsible 

for the generation and modulation of the circadian rhythms. The suprachiasmatic 

nucleus (SCN) of the hypothalamus is the structure that generates the circadian 

rhythmicity, with the 24h environmental light-dark cycle (LD) being its main 

synchronizer. SCN generates the expression of circadian rhythms in various 

diencephalic, telencephalic, and forebrain neural structures. Recently, the concept of 

"extended STC" has been proposed, considering that there are approximately 100 neural 

structures that could compose this system. Of the several regions involved in this 

context, the subparaventricular zone (SPVZ), that receives significant input from the 

SCN, has been highlighted, although not yet studied in primate species such as the 

Callithrix jacchus. The aim of our study is to characterize its cytoarchitecture and 

neurochemical composition, in addition to mapping retinal afferents to the SPVZ of 

marmosets. For this, frontal cuts of the marmoset brain were submitted to staining using 

the Nissl method, as well as immunohistochemical techniques. From our results, we 

could characterize the SPVZ cytoarchitecture in this species through the Nissl method 

and immunoreactivity for neuronal specific nuclear (NeuN) and glial fibrillary acid 

(GFAP) proteins. We identified SPVZ in the region located between the dorsal and 

caudal portions of the SCN, and ventral portions of the paraventricular nucleus of the 

hypothalamus (PVN), distributing laterally to the III ventricle, occupying 

periventricular portions. The neurochemical content of calcium-binding proteins 

demonstrates a more pronounced presence of calbindin (CB +) immunoreactive neurons 

when compared to the immunoreactive neurons to calretinin (CR), and non-marking to 

parvalbumin (PV). The CB + neurons present a dorsolateral, and occupy the 

ventromedial, ventrolateral and perisuprachiasmatic ventrolateral regions of the SPVZ. 

It was also possible to observe in the ventromedial portion of SPVZ immunoreactive 

neural fibers to neuropeptide Y (NPY), decarboxylase of glutamic acid (GAD) enzyme, 

and substance P (SP), whereas in the ventral and dorsal portions of SPVZ we observed 

5-HT immunoreactive fibers. The glutamate receptor subunit 1 (GluR1) is strongly 

present in the dorsal SPVZ. We also observed a bilateral distribution of immunoreactive 

retinohypothalamic tract axon terminals (RHT) to the b subunit of cholera toxin (CTb), 

which demonstrates the projection of the retina to the ventral and ventrolateral 

perisuprachiasmatic portion. Although we did not perform functional experiments, the 
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clear presence of CB in the SPVZ, its intimate relation with the SCN and PVN, together 

with the data available in the literature, places the SPVZ in marmosets as an important 

region of the extended CTS. 

 

Keywords: Circadian timing system; Subparaventricular zone; Retinohypothalamic 

tract; Cytoarchitecture; Callithrix jacchus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todos os organismos vivos, desde procariontes a eucariontes, podemos 

observar a presença de oscilações nas funções orgânicas e comportamentais. Essas 

oscilações não são meras variações ou respostas passivas aos estímulos ambientais, pois 

apresentam um padrão rítmico e periódico de expressão, atingindo valores mínimos e 

valores máximos, dependendo do momento do dia ou da noite. Assim, podemos 

considerar o caráter rítmico dessas funções biológicas. Considerando-se a ecologia 

comportamental de uma determinada espécie, alocar temporalmente um comportamento 

ou uma função a um determinado momento do dia ou da noite (como a vigília, o sono, o 

forrageio, a socialização ou a busca por parceiro reprodutivo), significa otimizar sua 

expressão, potencializando-a, pois esse evento biológico estaria ocorrendo num horário 

mais propício para sua ocorrência (Golombek & Rosenstein, 2010; Tomotani & Oda, 

2012). 

Os ritmos biológicos são gerados endogenamente por estruturas que funcionam 

como osciladores biológicos, mas também apresentam modulação a partir de pistas 

ambientais que tendem a promover uma sincronização entre a expressão da função 

biológica e o estímulo ambiental. Para as diversas espécies estudadas, o principal 

sincronizador ambiental é o ciclo claro-escuro, de modo que diversas funções biológicas 

apresentam um ritmo de expressão que oscila com períodos de aproximadamente 24 

horas, sendo então considerados como ritmos circadianos. Outros períodos rítmicos 

podem ser observados, como os ritmos ultradianos, nos quais os ciclos oscilam com 

períodos inferiores a 24 horas, e ritmos infradianos que se apresentam em ciclos que 

oscilam com período maior que 24 horas. No entanto, para que uma função seja 

considerada como ritmo biológico (e não “apenas” uma oscilação) é necessário que se 

expresse ritmicamente em condições ambientais constantes, ou seja, na ausência de 

pistas ambientais sincronizadoras (Golombek & Rosenstein, 2010; Golombek, Bussi, & 

Agostine, 2014). 

Se um ritmo circadiano é gerado endogenamente sem a presença de um estímulo 

externo, podemos considerar a necessidade de uma estrutura osciladora responsável pela 

geração do ritmo expresso. A maquinaria morfofuncional subjacente à geração 

endógena dos ritmos circadianos e sua sincronização com os ciclos ambientais é o 

Sistema de temporização circadiana (STC). O STC é composto por estruturas neurais 

especializadas que possuem o papel de transportar informações do ambiente externo e 
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interno (vias de aferência) que se dirigem a um marca-passo central e, deste marca-

passo, vias neurais partem levando informações (vias de eferência) às estruturas 

consideradas efetores comportamentais. Em todas as espécies estudadas, o núcleo 

supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo é considerado o marca-passo central, ou seja, a 

principal estrutura para geração dos ritmos circadianos. O NSQ localiza-se no 

hipotálamo anterior, bilateralmente à porção anterior do III ventrículo, acima do 

quiasma óptico. Classicamente considera-se que o NSQ recebe informações 

sincronizadoras e moduladoras através 1) do tracto retinohipotalâmico (TRH), que parte 

da retina em direção direta ao NSQ, 2) do tracto geniculohipotalâmico (TGH), que parte 

do folheto intergeniculado do tálamo (FIG), e 3) de vias provenientes de núcleos da rafe 

mesencefálica (Fig. 1) (Moore, Speh, & Leak, 2002; Cavalcante, Alves, Costa, & Britto, 

2002; Golombek & Rosenstein, 2010; Cavalcante et al., 2011; Tomotani & Oda, 2012). 

 

 

 

Fig. 1. Figura representativa das estruturas que compõem o STC. Através do estímulo luminoso 

(light) informações fóticas seguem através do TRH em direção ao NSQ e FIG. O FIG envia 

informações modulatórias ao NSQ através do TGH. Por sua vez, núcleos medianos da rafe 

participam da modulação da atividade do NSQ e FIG. Siglas: DRN, núcleo dorsal da rafe; 

GABA, ácido gama-aminobutírico; GHT, tracto geniculohipotalâmico; Glu, glutamato; IGL, 

folheto intergeniculado; MRN, núcleo mediano da rafe; NPY, neuropeptídio Y;PACAP, 

polipeptídeo ativador da adenilatociclase pituitária; RHT, tracto retinohipotalâmico; SCN: 

núcleo supraquiasmático; 5-HT, 5-hidroxitriptamina (modificada de Saper,2013). 
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1.1. A ZONA SUBPARAVENTRICULAR (ZSPV) 

 

Apesar de ainda pouco estudada, sobretudo em espécies de primatas humanos e 

não-humanos, como o sagui, a zona subparaventricular (ZSPV) tem sido implicada 

morfofuncionalmente ao STC por ser a principal região de eferências do NSQ 

(Golombek & Rosenstein, 2010; Moore, Speh, & Leak, 2002). Além disso, como o 

NSQ possui poucas projeções para áreas que estão localizadas fora do hipotálamo, é 

provável que sua modulação circadiana sobre determinadas regiões extra-hipotalâmicas 

se dê de forma indireta através de outras instâncias neuroanatômicas do hipotálamo, 

como a ZSPV (Elmquist, Ahima, Elias, Flier, & Saper, 1998; Schwartz, Urbanski, 

Nuñez, & Smale, 2011). 

Outro aspecto da importância da ZSPV para o STC se dá por esta projetar 

informações de volta ao NSQ, mas sobretudo por projetar-se em direção a quase todas 

as estruturas que recebem projeções do NSQ (Leak & Moore, 2001), tanto em espécies 

de hábitos diurnos, como naquelas de hábitos noturnos(Schwartz et al., 2011). Dessa 

forma, originalmente, a descrição dessa região como sendo uma “zona 

subparaventricular” não se deu a partir de sua característica citoarquitetônica ou 

neuroquímica, mas sim a partir da observação do trajeto característico que axônios do 

NSQ assumem atravessando essa região em direção às porções ventrais do núcleo 

paraventricular do hipotálamo (NPVH), onde essas fibras axonais tendem a se 

concentrar sem, no entanto, penetrar nesse núcleo (Lu et al., 2001; Watts et al., 1987; 

Watts, 1991). 

Lu et al. (2001)  discordam da descrição clássica de Watts et al. (1987) na qual a 

ZSPV foi definida a partir das projeções do NSQ para o NPVH, e apontam que 

possivelmente a nomenclatura zona “subparaventricular” não descreveria totalmente 

essa região, se sobrepondo às regiões perisupraquiasmáticas. Os autores descrevem a 

porção ventral da ZSPV como estando localizada medialmente na área hipotalâmica 

anterior, se estendendo 1 mm dorsal e caudal ao NSQ, e a porção dorsal da ZSPV 

ocupando o aspecto mais caudal da ZSPV imediatamente ventral ao NPVH. 

Por ser considerada morfologicamente como a principal via de eferência do 

NSQ, alguns estudos propõem que a ZSPV seja reconhecida funcionalmente como uma 

região amplificadora e / ou moduladora das informações provenientes do NSQ 

(Schwartz, Nuñez, & Smale, 2009). Nos resultados obtidos de estudos realizados em 

ratos, nos quais se provocou lesões em porções específicas da ZSPV, é possível se 
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observar que a perda da ritmicidade circadiana da atividade locomotora, da temperatura 

e do ciclo sono-vigília, ocorre dependendo da porção da ZSPV que foi lesada 

(Abrahamson & Moore, 2006; Lu et al., 2001). Além disso, a resposta à lesão química 

da ZSPV parece diferir entre espécie de hábito diurno e de hábito noturno (Gall, 

Shuboni, Yan, Nunez, & Smale, 2016). 

 

 Organização topográfica 

 

Topograficamente, a ZSPV está localizada na área hipotalâmica anterior, lateral 

ao terceiro ventrículo (região periventricular), entre o NSQ que a limita anteriormente, e 

o NPVH que a limita posteriormente, medialmente ao fórnix (Watts et al., 1987; Watts, 

1991). A partir desses limites rostrocaudais e de suas relações topográficas, a ZSPV é 

classicamente compreendida como uma região que possui porções ou subdivisões 

ventral e dorsal. A porção ventral está imediatamente relacionada às porções 

perinucleares dorsais do NSQ (Fig. 2), onde pode ser observada uma coluna formada 

por axônios e arborização de terminais axônicos de neurônios do NSQ, num trajeto 

dorsal e caudal (Lu et al., 2001). 

 

 

Fig. 2. Fotomicrografias do NSQ e ZSPV de roedor diurno (imagens superiores) e roedor 

noturno (imagens inferiores). Siglas: 3V, terceiro ventrículo; OCX, quiasma óptico; ZT, 

Zeitgeber time (modificado de Schwartz, Nuñez, & Smale, 2004). 

NSQ

ZSPV
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Já a porção dorsal da ZSPV ocupa seu aspecto mais dorsocaudal e está 

relacionada topograficamente com uma área imediatamente ventral ao núcleo 

paraventricular do hipotálamo (NPHV), podendo margear lateralmente esse núcleo 

(Abrahamson & Moore, 2001; Watts et al., 1987; Watts, 1991). Levando-se em 

consideração seu limite medial, o III ventrículo, ainda pode ser apontado no sentido 

dorsal um contingente de células localizadas mais lateral ou mais medial a essa 

cavidade ventricular (Watts et al., 1987; Watts, 1991). 

Além da distribuição rostrocaudal, fibras da ZSPV ocorrem no sentido 

dorsolateral, mantendo uma relação com o limite anterior da porção parvicelular e 

magnocelular do NPVH, mas também projetando-se mais lateralmente através de um 

plexo de fibras em direção ao núcleo ventromedial do hipotálamo (NVMH) e o núcleo 

dorsomedial do hipotálamo (NDMH), este último sendo sua principal região de 

eferência (Elmquist et al., 1998; Leak & Moore, 2001; Morin, Goodless-Sanchez, 

Smale, & Moore, 1994; Schwartz et al., 2011; Vujovic, Gooley, Jhou, & Saper, 2015; 

Watts et al., 1987; Watts, 1991). Nesse nível, a ZSPV ocupa uma área entre a margem 

medial do NVMH e o terceiro ventrículo (Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5), dirigindo-se para a 

porção anterior do NDMH, assumindo um contorno dorsocaudal, semelhante ao “U” 

invertido, quando vista em corte sagital (Watts et al., 1987; Watts, 1991), como 

sugerido no retângulo apresentado na imagem em “a” da figura 2. 

 

 

Fig. 3. Fotomicrografia de corte frontal do hipotálamo de rato apresentando marcação através do 

método de Nissl. As áreas hachuradas representam a ZSPV. O retângulo em “a” visa representar 

o contorno que a ZSPV assume em direção ao NVMH e NDMH. Siglas em “a”: SCh, núcleo 
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supraquiasmático; POA, área pré-óptica anterior. Siglas em “b”: AHN, núcleo anterior do 

hipotálamo; PVH, núcleo paraventricular do hipotálamo (modificado de Watts, 1991). 

 

 

Fig. 4. Fotomicrografia de corte frontal do hipotálamo de rato apresentando marcação através do 

método de Nissl. As áreas hachuradas representam a ZSPV. Siglas em “c”: AHN, núcleo 

anterior do hipotálamo; PVH, núcleo paraventricular do hipotálamo; VMH, núcleo 

ventromedial do hipotálamo. Siglas em “d”: ARH, núcleo arqueado do hipotálamo; VMH, 

núcleo ventromedial do hipotálamo (modificado de Watts, 1991). 

 

 

 

Fig. 5. Fotomicrografia de corte frontal ao nível do NPVH de rato apresentando organização 

citoarquitetônica através da coloração de Nissl. Siglas: 3V, terceiro ventrículo; AHN, núcleo 
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hipotalâmico anterior; fx, fórnix; LHA, área hipotalâmica lateral; mp, parte parvicelular medial 

do núcleo paraventricular do hipotálamo; ot, quiasma óptico; pm, parte magnocelular posterior 

do núcleo paraventricular do hipotálamo; pv, parte periventricular do núcleo paraventricular do 

hipotálamo; SBPV, zona subparaventricular; vp, parte parvicelular ventral do núcleo 

paraventricular do hipotálamo; ZI, zona incerta (modificado de Watt s& Khan, 2013). 

 

Recentemente, considerando-se características neuroanatômicas, neuroquímicas 

e funcionais, Vujovic et al. (2015) propuseram que além das porções lateral e medial a 

ZSPV possui subdivisões ou sub-regiões ventrolateral, dorsolateral, ventromedial e 

dorsomedial. Nesse estudo realizado em ratos, a ZSPV foi descrita como sendo uma 

área que se estende dorsalmente e caudalmente a partir do NSQ, ao longo do III 

ventrículo. Essa descrição possui semelhança ao que é apresentado classicamente, no 

que diz respeito à localização da ZSPV (Watts et al. 1987; Watts, 1991). 

 

 Aferências 

 

As principais aferências à ZSPV se originam a partir do NSQ. São projeções 

predominantemente ipsilaterais e caminham no sentido dorsocaudal através da ZSPV, 

em direção às porções ventrais do NPVH de ratos (Abrahamson & Moore, 

2001;Horvath 1997; Leak & Moore, 2001; Watts et al., 1987; Watts, 1991– Fig.6) e 

hamster (Kalsbeek, Fliers, Hofman, Swaab, & Buijs, 2010; Morin et al., 1994). 

Schwartz et al. (2011), estudando o niloticus, um roedor diurno, utilizaram um traçador 

neuronal anterógrado (amina dextrana biotinilada ou BDA, biotinylated dextran amines) 

no NSQ, e observaram que suas projeções à ZSPV são semelhantes ao que se vê em 

roedores noturnos: a predominância de projeção ipsilateral que se dão no sentido 

dorsocaudal na forma de um plexo de fibras e varicosidades, distribuindo-se por toda a 

ZSPV até as porções ventrais do NPVH. 

Utilizando-se a leucoaglutinina do Phaesolus vulgaris (PHA-L) como traçador 

anterógrado, foi possível caracterizar a morfologia das fibras eferentes do NSQ, e seus 

terminais e varicosidades na ZSPV. A distribuição dessas projeções do NSQ em direção 

à ZSPV se dá a partir das subdivisões do NSQ (Watts, 1991). O NSQ pode ser 

subdividido topograficamente em uma porção ventrolateral (NSQvl) e uma porção 

dorsomedial (NSQdl), considerando sua organização citoarquitetônica, sua hodologia 

neural, seu conteúdo neuroquímico (Moga & Moore, 1997; Moore et al., 2002) e a 
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expressão de “genes relógio” ou dos genes controlados pelo relógio (Iglesia, Cambras, 

Schwartz, & Díez-Noguera, 2004). 

Classicamente, a porção ventrolateral do NSQ pode ser caracterizada pela 

presença de neurônios imunorreativos (
+
) para o peptídeo intestinal vasoativo (VIP), ao 

passo que na porção dorsomedial prevalece neurônios imunorreativos para a 

vasopressina (VP) (Moore & Speh, 1993). Essa distribuição topográfica do conteúdo 

neuroquímico no NSQ pode variar entre espécies, como pode ser visto nos marsupiais, 

que apresentam marcação para VIP em porções dorsais do NSQ (Cassone, Speh, Card, 

& Moore 1988), e no sagui em região dorsolateral (Costa, Moreira, Alones, Lu, & 

Santee, 1998). No mocó, foi observada uma distribuição ventromedial de VIP nos níveis 

médio e caudal do NSQ, e dorsomedial de VP(Nascimento et al., 2010). No rato (van 

den Pol e Tsujimoto, 1985) e no degus (Goel, Lee, & Smale, 1999), neurônios 

imunorreativos para VP podem ser encontrados numa distribuição ventral, enquanto que 

em camundongos esses neurônios se distribuem em um contorno lateral do 

NSQ(Abrahamson & Moore, 2001; Cassone et al., 1988), e no sagui não foram 

observados neurônios imunorreativos para VP (Costa et al., 1998). 

O padrão de distribuição de VIP e VP nas subdivisões ventrolateral e 

dorsomedial do NSQ possui importância para os estudos sobre as aferências que a 

ZSPV recebe dessa estrutura. Alguns trabalhos clássicos, que utilizam o rato como 

modelo experimental, mostram que as projeções da porção ventrolateral do NSQ que 

são VIP
+
 se projetam para a porção lateral da ZSPV, ao passo que as projeções da 

porção dorsomedial que são VP
+
 se projetam para a porção medial da ZSPV 

(Abrahamson& Moore, 2001; Deurveilher & Semba, 2005; Vujovicet al., 2015). Esses 

dados têm sido corroborados com estudos recentes realizados no Sapajus apella, um 

primata não-humano (Campos, Cruz-Rizzolo, Watanabe, Pinato, & Nogueira, 2014). 

A ZSPV é uma região que preenche critérios para ocupar o papel de modulador 

colinérgico da função circadiana, tanto por emitir projeções diretas para o NSQ 

(Schwartz et al., 2011), como também devido aos diversos dados que mostram seu 

papel na modulação de ritmos circadianos (Kramer et al., 2001; Lu et al., 2001). Sabe-se 

que a injeção intracerebroventricular de agonista colinérgico promove mudanças de fase 

de ritmos circadianos. Uma mudança de fase circadiana também ocorre se a injeção do 

agente colinérgico for feita diretamente no NSQ, e essa mudança é dependente de qual 

subdivisão do NSQ recebe a substância colinérgica. No entanto, a principal via de 

aferência ao NSQ é o TRH, e este não possui neurônios colinérgicos. Além disso, a 
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mudança de fase observada não promove a expressão de fos no NSQ, o que faz alguns 

autores proporem que outra região envolvida com o STC pode ser a responsável pela 

mudança de fase que ocorre nesses casos (Buchanan & Gillette, 2005). 

Castillo-Ruiz & Nuñez (2007), através da identificação imunohistoquímica do 

transportador de vesículas sinápticas contendo acetilcolina (transportador vesicular de 

acetilcolina – VAChT ou vesicular acetylcoline transporter), analisaram a presença de 

fibras colinérgicas na ZSPV do rato e do niloticus. Comparando as duas espécies, os 

autores observaram diferenças quanto à distribuição e densidade do número de fibras 

VAChT+. No rato a presença dessas fibras se distribui de maneira uniforme em toda 

extensão rostrocaudal da ZSPV, porém com maior densidade no nível caudal. No 

niloticus é muito baixa a presença de fibras VAChT+ em nível rostral e médio da 

ZSPV; o maior contingente dessas fibras foi observado no nível mais caudal da porção 

ventral da ZSPV. A distribuição das fibras VAChT+ no niloticus guarda relação 

morfológica com o que é observado também no NSQ dessa espécie, onde o maior 

contingente de fibras colinérgicas se concentra no nível mais caudal de seu limite 

dorsal, o que estabelece uma outra relação topográfica entre o NSQ e a ZSPV (Castillo-

Ruiz & Nuñez, 2007). 

Também é possível identificar na ZSPV projeções provenientes do folheto 

intergeniculado do tálamo (FIG), que também é um importante componente do STC. 

Essas projeções migram ventralmente e chegam em porções da ZSPV que fazem 

transição entre a área hipotalâmica anterior e a área retroquiasmática. Tais projeções 

podem ser observadas bilateralmente, porém na sua maioria são ipsilaterais e caminham 

lateralmente ao NPVH, fletindo-se anteriormente em direção à ZSPV (Moore, Weis, & 

Moga, 2000; Vrang, Mrosovsky, & Mikkelsen, 2003). 

Outra fonte importante de aferência à ZSPV é o tracto retinohipotalâmico 

(TRH), formado por axônios de células ganglionares da retina intrinsecamente 

fotossensíveis – ipRGCs (Canteras, Ribeiro-Barbosa, Goto, Cipolla-Neto, & Swanson, 

2011; Goel, Lee, & Smale 1999; Gooley, Lu, & Fischer, 2003; Hattar et al., 2006; 

Mikkelsen, 1992). No hamster as projeções do TRH para a ZSPV são observadas com 

predomínio ipsilateral, apesar de serem observadas projeções contralaterais. Para o 

hamster é proposto quatro tipos de fibras que compõem o TRH, e que se estendem além 

do NSQ, sendo a mais extensa aquela que se dirige ao hipotálamo anterior e que possui 

relação com a ZSPV, apresentando-se como um plexo. No nível mais rostral, esse plexo 

está localizado adjacente ao NSQ, podendo aparentar como uma extensão do NSQ, no 
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entanto grande parte dessas fibras emerge diretamente do quiasma óptico. Em um nível 

mais caudal, esse plexo se irradia amplamente, localizando-se dorsalmente e 

lateralmente ao NSQ, atingindo a região periventricular e a ZSPV (Johnson, Morin, & 

Moore, 1988). 

Também podem ser observadas projeções bilaterais do TRH para a ZSPV no 

rato, no entanto é claro o predomínio de projeções contralaterais. No niloticus, pode ser 

visto um padrão semelhante quanto à lateralidade da distribuição de fibras do TRH para 

a ZSPV, com predomínio contralateral e rostral. No entanto, tais projeções são esparsas 

ou mesmo ausentes (Gaillard, Karten, & Sauvé, 2013; Todd, Gall, Weiner, & Blumberg, 

2012). Em um único estudo que cita a ZSPV no Callithrix jacchus, os autores 

demonstram fibras do TRH que se projetam à ZSPV, com localização lateral, até seus 

limites com as porções anteriores do NPVH (Costa et al., 1999). 

Pelo fato dos neurônios do NSQ apresentarem mais atividade na fase de claro, 

tanto em animais diurnos como em animais noturnos, a característica de alocação 

temporal para diurnalidade e noturnalidade não poderia ser exercida apenas pelo NSQ 

(Ramanathan et al., 2008; Smale, Lee, & Nunez, 2003; Smale, Nunez, & Schwartz, 

2008). No animal noturno, a atividade neuronal do NSQ e da ZSPV apresentam uma 

relação de fase, ou seja, a atividade neuronal nessas duas regiões se dá na mesma fase 

do ciclo claro-escuro. Por outro lado, para o niloticus essa relação se dá em fases 

diferentes ou em antifase (Schwartz et al., 2004). 

 

 Eferências 

 

A ZSPV emite projeções para diversas regiões hipotalâmicas (o que inclui 

projeções robustas e diretas ao NSQ – Krout, Kawano, Mettenleiter, & Loewy, 2002 – 

Fig.6) e extra-hipotalâmicas, assumindo trajeto rostral, caudal, ventral e dorsal, com 

predomínio de distribuição ipsilateral. As regiões que recebem essas eferências 

coincidem substancialmente com as regiões de eferências do NSQ (Canteras et al., 

2011; Schwartz et al., 2011; Vujovic et al., 2015). Há duas principais diferenças entre o 

padrão de projeções do NSQ e da ZSPV para as mesmas áreas: as eferências da ZSPV 

são mais robustas do que as do NSQ, e assumem uma direção de medial para lateral, ao 

passo que projeções do NSQ tendem às regiões mediais e periventriculares (Canteras et 

al., 2011; Morin et al., 1994; Schwartz et al., 2011; Vujovic et al., 2015; Watts et al., 

1987). 
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Fig. 6. Figura esquemática representando as principais aferências e eferências da ZSPV. 

Asterisco (*) representa a principal via de aferências à ZSPV. Ver lista de abreviações. 

 

 

Tais projeções da ZSPV apresentam certa organização topográfica. A maioria 

das fibras que partem da porção ventral da ZSPV apresenta uma direção rostrocaudal, 

ou assumem uma orientação dorsolateral em direção às porções ventrolaterais da 

subdivisão posterior do NPVH. Essas projeções também se estendem dorsocaudalmente 

através de um plexo de fibras em direção ao NDMH (considerada como sua principal 

região de projeção axonal), ocupando uma posição entre este núcleo e o NVMH (Chou 

et al., 2003; Morin et al., 1994; Watts et al., 1987). 

Em ratos, as projeções da porção ventral da ZSPV estão mais concentradas em 

núcleos da região pré-óptica, como o núcleo pré-óptico medial (NPOM), núcleo pré-

óptico ventrolateral (NPOVL) e núcleo pré-óptico ventromedial (NPOVM), bem como 

há projeções para o núcleo supraóptico (NOS) e zona incerta (ZI), apesar de estas serem 

esparsas (Deurveilher & Semba, 2005; Morin et al., 1994; Schwartz et al., 2011; 

Vujovic et al., 2016; Watts et al., 1987). Ainda há projeções da porção ventral que se 

dirigem ipsilateralmente para a subdivisão ventrolateral do NSQ, e contralateralmente 

para a subdivisão dorsomedial desse núcleo, para a área dorsomedial do NVMH e para 

o NDMH (Chou et al., 2003; Deurveilher & Semba 2005; Elmquist et al., 1998; Krout 

et al., 2001). 

ZSPV

NSQ

NPVH NDMH

FIG

TRH

*



30 
 

Schwartz et al. (2011) observaram que eferências ipsilaterais da porção ventral 

da ZSPV migram num trajeto rostrocaudal em direção a regiões com neurônios 

secretores do hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH, Gonadotropin-releasing 

hormone), estando mais densamente distribuídas no órgão vascular da lâmina terminal 

(órgão circunventricular) na região pré-óptica. Nesse estudo também é apresentada a 

distribuição de neurônios eferentes da ZSPV para áreas com neurônios secretores de 

orexina / hipocretina, no hipotálamo lateral, corroborando com resultados obtidos por 

Deurveilher & Semba (2005), quando estudaram projeções indiretas do NSQ às áreas 

relacionadas com a vigília. 

A porção dorsal da ZSPV projeta de forma mais dispersa e robusta, e inerva a 

área ventrolateral do NVMH, o NDMH, o núcleo arqueado, o núcleo paraventricular do 

tálamo (NPVT), núcleo septal lateral (NSL) e a substância cinzenta periaquedutal (SCP) 

(Elmquist et al., 1998; Leak et al., 1999; Morin et al., 1994; Schwartz et al., 2011; 

Vujovic et al., 2016; Watts et al., 1987; Watts, 1991). No trajeto em direção ao 

hipotálamo posterior, projeções caudais da ZSPV cursam ao longo das paredes laterais 

do III ventrículo, em direção a uma zona periventricular e núcleo arqueado, seguindo 

próximo às margens ventromediais e mediais do NVMH, emitindo fibras para um 

espaço entre o NVMH e o NDMH. 

Nesse sentido das fibras de projeção, tanto para a região periventricular como 

para o núcleo arqueado as fibras se distribuem através de suas margens laterais, com 

uma densidade maior de fibras nos níveis caudais do núcleo arqueado. O NDMH recebe 

essas projeções medialmente, na sua extensão rostrocaudal, podendo ser observadas 

projeções se dirigindo também lateralmente (Vujovic et al., 2015). 

Também são alvos da porção dorsal da ZSPV, a banda diagonal de Broca, a 

porção ventral do núcleo pálido, o núcleo cortical anterior e medial do complexo 

amigdaloide e a divisão medial do núcleo intersticial da estria terminal (Morin et al., 

1994; Vrang et al., 2003). É possível que essa circuitaria neural tenha a ZSPV como 

região-chave para uma ação moduladora circadiana para comportamentos motivacionais 

e afetivos, uma vez que o NPVT projeta informações para o complexo amigdaloide, 

hipocampo e núcleo accumbens, e o NSL projeta para o núcleo septal medial (NSM) e 

áreas hipotalâmicas (Vrang et al., 2003; Watts, 1991). 

Em um percurso mais caudal, fibras e botões terminais de neurônios da ZSPV 

são observados densamente na eminência mediana, distribuindo-se ipsilateralmente em 

suas lâminas interna e externa, e contralateralmente em sua lâmina externa. Seguindo 
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ainda um percurso caudal, fibras da ZSPV atingem bilateralmente os núcleos pré-

mamilar, mamilar medial e supramamilar, sendo que nesse último as projeções 

bilaterais são mais densas e simétricas (Vujovic et al., 2015). Algumas poucas fibras 

também podem ser observadas divergindo numa direção posterolateral ao nível do 

núcleo pré-mamilar em direção à porção ventral do núcleo tuberomamilar, no 

hipotálamo posterior (Deurveilher & Semba, 2005; Vujovic et al., 2015). Outras fibras 

se projetam a estruturas mesencefálicas, como o núcleo dorsal da rafe (fibras que 

divergem ao nível da SCP), os núcleos viscerais (de Edinger-Westphal) e o núcleo pré-

tectal olivar (transição mesodiencefálica), bem como para o núcleo parabraquial 

(transição mesopontina), e os núcleos pontinos pré-cerúleos e núcleo de Barrington 

(Vujovic et al., 2015). 

Uma vez considerando as sub-regiões (ou subdivisões) da ZSPV em 

ventromedial (ZSPVvm), ventrolateral (ZSPVvl), dorsomedial (ZSPVdm) e dorsolateral 

(ZSPVdl), Vujovic et al. (2015) realizaram uma série de experimentos utilizando 

traçadores anterógrados e retrógrados. Com base nesses estudos, pode ser feita a 

seguinte descrição das projeções da ZSPV (Fig. 7) (utilizarei o termo sub-região, uma 

vez que os autores intercalam o uso sub-região e subdivisão em seus trabalhos, e por 

estar o termo “região” associado a uma identidade espacial homogênea, e mesmo a algo 

que dirige, guia e governa): 

a) Sub-região ventromedial (ZSPVvm) – Parece ser a que apresenta uma maior 

robustez quanto às suas projeções. São observadas projeções dessa sub-região 

para regiões ventrais da área pré-óptica, próximo ao plano mediano, incluindo o 

órgão vascular da lâmina terminal, o núcleo periventricular anteroventral 

(NPVAV), o NPOM, NPOVM e NPOVL. Também ocorrem projeções dorsais 

bilaterais e simétricas para a porção rostral do NPVH (sobretudo para uma área 

anterior de sua porção parvicelular) e do NPVT. Essa sub-região ventromedial 

ainda emite projeções ipsilaterais para o NSQ, área hipotalâmica anterior e 

lateral, e NDMH (mais densamente numa porção rostral), porção dorsomedial 

do NVMH, bem como uma área entre este núcleo e o NDMH, e núcleo arqueado 

e a zona periventricular. A eminência mediana também é uma área que recebe 

uma inervação robusta dessa sub-região, apesar de não ser a principal eferência 

da ZSPV para a eminência mediana. 
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b) Sub-região ventrolateral (ZSPVvl) – Emite projeções ipsilaterais rostrais, 

caudais, ventrais e dorsais, mais do que qualquer outra sub-região da ZSPV. 

Inerva densamente e quase exclusivamente a porção ventrolateral do NVMH e 

áreas rostrais e mediais do NDMH. Projeções robustas são também observadas 

para o NSQ e para as sub-regiões ventromedial e dorsolateral da própria ZSPV, 

gerando conexões intrínsecas. Eferências menos evidentes dessa sub-região 

ocorrem para a eminência mediana, regiões mamilares e núcleo medial do 

complexo amigdaloide. É interessante a observação de que essa sub-região 

ventrolateral não emite projeções contralaterais. 

 

c) Sub-região dorsomedial (ZSPVdm) – A partir de suas eferências, pode-se 

considerar que a sub-região dorsomedial é a principal via de saída da ZSPV para 

regiões envolvidas com o controle neuroendócrino por parte do hipotálamo. 

Diferentemente das outras sub-regiões, suas projeções caudais e dorsais não são 

robustas, com exceção para o contingente de fibras que chegam à eminência 

mediana, núcleo arqueado, NDMH e corpos mamilares. Dentre as quatro sub-

regiões, é a que emite mais projeções para o NDMH, hipotálamo lateral e área 

retroquiasmática. Morfologicamente, é interessante apontar que o destino das 

projeções rostrais dessa sub-região é semelhante ao que é observado para a sub-

região ventrolateral, apesar de serem projeções menos densas. São identificadas 

ainda projeções para o núcleo central e medial do complexo amigdaloide e para 

o NPVH, sobretudo em sua porção parvicelular. Apesar de projetar menos 

densamente para a porção magnocelular do NPVH, essa sub-região dorsomedial 

é a que mais emite projeção para essa porção do NPVH. Compondo também as 

conexões intrínsecas da ZSPV, a sub-região dorsomedial projeta densamente 

para a sub-região ventromedial. 

d) Sub-região dorsolateral (ZSPVdl) – O núcleo intersticial da estria terminal, 

núcleos da banda diagonal (de Broca) e a substância inominada são as principais 

eferências rostrais dessa sub-região. Dorsalmente suas eferências se distribuem 

para a habênula e para o NPVT em sua extensão rostrocaudal. Lateralmente as 

projeções se distribuem para o hipotálamo lateral. Suas projeções caudais 

migram para o NVMH, distribuindo-se por toda a extensão desse núcleo, mais 

intensamente para sua poção dorsomedial, ao passo que para o NDMH as 

projeções são esparsas. Ainda num trajeto caudal, são áreas de inervação dessa 
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sub-região o núcleo arqueado e a eminência mediana. Dentre todas as sub-

regiões da ZSPV, a dorsolateral é a que emite mais projeções para áreas 

relacionadas com a vigília, alerta e comportamento de recompensa: hipotálamo 

posterior, núcleo tuberomamilar e área tegmental ventral. No que se refere às 

conexões intrínsecas da ZSPV, essa sub-região emite projeções que são 

ipsilaterais para as sub-regiões ventrolateral e ventromedial. 

 

 

 

 

Fig. 7. Representação esquemática das regiões que recebem eferências das sub-regiões da zona 

subparaventricular. Ver lista de abreviações. 

 

A partir da melhor compreensão sobre as relações que a ZSPV estabelece com o 

NDMH, sabe-se que tanto a ZSPV como o NDMH projetam densamente para grupos de 

neurônios envolvidos com a vigília, localizados no hipotálamo posterior (sobretudo o 

núcleo tuberomamilar) e no hipotálamo lateral (neurônios secretores de orexina  ̸ 

hipocretina). Além disso, o NDMH envia projeções para áreas do tronco encefálico 

também envolvidas com a vigília, bem como para o NPOVL, considerada a principal 
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estrutura responsável pelo início e manutenção do sono (Deurveilher & Semba, 2005; 

Sherin, Shiromani, McCarley,& Saper, 1996). Sendo assim, é proposto que o estudo da 

distribuição temporal da vigília e do sono pode ser um indicativo de como se dá a 

participação morfofuncional da ZSPV no STC, uma vez que o NSQ não emite projeções 

diretas (ou emite de forma esparsa) para as estruturas neurais relacionadas com a vigília 

e com o sono (Deurveilher, Burns, & Semba 2002; Deurveilher & Semba, 2003; 

Deurveilher & Semba, 2005). 

Nesse sentido, a ZSPV recebeu destaque em um modelo computacional que 

pretende simular o papel da estimulação fótica sobre o ritmo de atividade e repouso, e a 

modulação de efetores do sistema circadiano a partir do NSQ. As seguintes estruturas 

neuraisforam consideradas na construção do modelo: o TRH (principal via de entrada 

do estímulo fótico ao NSQ), o NSQ, a ZSPV, o NDMH, o NPOVL, o hipotálamo lateral 

e áreas do tronco encefálico e prosencéfalo basal envolvidas com a vigília. Como 

resultado dessa simulação, a relação estímulo fótico-TRH-NSQ-ZSPV-NDMH (Fig. 8) 

surge como o mais completo modelo para a expressão dos fenótipos diurno e noturno, 

apresentando similaridade com os padrões comportamentais circadianos de atividade-

repouso expressos nos modelos animais comumente estudados (Phillips, Fulcher, 

Robinson, & Klerman, 2013). 

 

 

 

Fig. 8. Representação esquemática de modelo computacional para a interação NSQ-ZSPV-

NDMH e áreas relacionadas com o controle do sono e da vigília. Siglas: SCN, núcleo 

supraquiasmático; SPZ, zona subparaventricular; DMH, núcleo dorsomedial do hipotálamo; 

VLPO, núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo; LHA, hipotálamo lateral; MA, projeções 

provenientes de neurônios monoaminérgicos; ACh, acetilcolina (relacionada às áreas de 

Fig. 17 – Representação esquemática de modelo computacional para a interação NSQ-ZSPV-DMH 

e áreas relacionadas com o sono e a vigília (modificado de Phillips et al., 2013)
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projeções colinérgicas do tronco encefálico); H, controle homeostático (modificado de Phillips 

et al., 2013). 

 

Em outros estudos, constatou-se que é possível encontrar diferenças funcionais 

entre espécies diurnas e noturnas quando consideramos a atividade da ZSPV (Nuñez, 

Bult, McElhinny, & Smale, 1999; Schwartz et al., 2004). O NSQ também apresenta 

diferenças estruturais e neuroquímicas entre espécies diurnas e noturnas, que podem ser 

observadas, por exemplo, no Callithrix jacchus (Cavalcante et al., 2002; Pinato et al., 

2007). Entretanto, algumas características funcionaisdo NSQ são preservadas entre 

espécies diurnas e noturnas, como por exemplo, o pico da atividade eletrofisiológica e 

metabólica que ocorre na fase de claro, tanto em espécies diurnas como em espécies 

noturnas, bem como o padrão de eferências que partem do NSQ (Novak, Harris, Smale, 

& Nuñez, 2000). Porém, não se sabe quais implicações funcionais resultam destas 

distinções, o que justifica a necessidade de mais estudos neuroanatômicos funcionais 

(Golombek & Rosenstein, 2010; Smale et al., 2003). 

Recentemente, Morin (2013) propôs o conceito de “STC expandido” quando 

aponta que aproximadamente 100 estruturas neurais poderiam compor o STC. Além do 

NSQ, TRH, FIG e TGH, o STC é composto por vias serotonérgicas provenientes de 

núcleos da rafe mesencefálica, que também modulam a atividade do NSQ (Cavalcante 

et al., 2002; Moore & Lenn, 1972; Moore et al., 2000; Morin & Allen, 2006; Saper, 

2013). A grande rede de possibilidades de comunicação entre o NSQ e estruturas outras 

do hipotálamo e fora do hipotálamo (extra-hipotalâmicas), fez surgir esse conceito de 

STC expandido. Para se compreender os aspectos morfofuncionais que envolvem o 

conceito de STC expandido, é preciso a compreensão das relações entre vias aferentes, 

eferentes e conexões intrínsecas do NSQ, bem como sua organização neuroquímica, o 

que configura uma grande dificuldade, ou mesmo um grande desafio. 

Das diversas regiões envolvidas nesse contexto, a ZSPV vem recebendo 

importante destaque devido às suas relações diretas com o NSQ, bem como às suas 

características funcionais, o que inclui seu papel na modulação rítmica de algumas 

funções biológicas até então estudadas (Nuñez et al., 1999; Ramanathan et al., 2008; 

Schwartz et al., 2009; Smale et al., 2003; Vujovic et al., 2015). 

No entanto, nem todas as relações conseguem ser estabelecidas 

morfologicamente e funcionalmente devido ao grande número de conexões e, 

possivelmente, às variações entre espécies, como uma provável distinção entre aquelas 
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de hábito diurno e de hábito noturno. Dessa forma, esse projeto propõe realizar uma 

descrição neuroanatômica e neuroquímica da ZSPV de saguis (Callithrix jacchus), pois 

não há dados suficientes disponíveis sobre a ZSPV de espécies diurnas e, sobretudo, de 

primatas não-humanos, como o sagui. 

 

 

1.2. O MODELO EXPERIMENTAL: Callithrix jacchus, O SAGUI 

 

 

Fig. 9.Fotografia representativa de um grupo de saguis composto por dois adultos (dupla à 

direita com coloração de pelagem de cabeça, pescoço e parte do tronco escurecidas) e dois 

filhotes (dupla à esquerda com coloração de pelagem mais clara em relação aos adultos). 

Retirado de sítio da internet: 

http://canalpontoazul2.blogspot.com.br/2014/01/sagui-de-tufos-brancos-callithrix.html 

 

O sagui (Callithrix jacchus) é um primata neotropical de pequeno porte, que 

mede aproximadamente 30 cm, pesando entre 230 e 420 g (Fig. 9). Dentro da escala 

evolutiva, essa espécie divergiu de um ancestral antropoide comum há cerca de 26 a 40 

milhões de anos atrás (Wildman, Jameson, Opazo, & Yi, 2009). No Brasil, essa espécie, 

que pertence à família Callitrichidae, é encontrada em ambiente natural em toda a região 

Nordeste, organizados em grupos familiares de 03 a 15 membros, apresentando hábitos 

diurnos. O manejo dos indivíduos dessa espécie é comumente considerado 

http://canalpontoazul2.blogspot.com.br/2014/01/sagui-de-tufos-brancos-callithrix.html
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relativamente fácil, pelo fato de serem animais de pequeno porte (Abbot et al., 2003; 

Menezes, Moreira, & Menna-Barreto, 1993). 

Os indivíduos dessa espécie chegam à idade adulta por volta dos 15 meses de 

vida, quando atingem a maturidade reprodutiva. A idade adulta se estende até os oito 

anos de vida; a partir de então sinais de envelhecimento começam a se tornar evidentes, 

tais como os tufos de pelo ao redor das orelhas que se tornam grisalhos e menos densos. 

Mesmo podendo viver até os 16 anos, esses animais começam a desenvolver, por volta 

dos 13 anos, doenças inflamatórias intestinais, e até osteoporose (Abbot et al., 2003). 

Por esses aspectos, o Callithrix jacchus tem sido experimentado em estudos que 

objetivam conhecer melhor a plasticidade morfológica e comportamental que ocorre 

durante o envelhecimento (Colman, 2017; Engelberth et al., 2014; Engelberth et al., 

2017; Gonçalves et al., 2016). 

Alguns autores incluem o Callithrix jacchus como um excelente modelo para 

diversos estudos comportamentais complexos (Prins et al., 2017) e em neurociências, o 

que inclui, por exemplo ,o mapeamento funcional (Okano & Mitra, 2015) e 

neuroquímico de diversas estruturas encefálicas. No que concerne aos grupos de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da UFRN, vários estudos 

são desenvolvidos envolvendo áreas talâmicas (Lima et al., 2012;Souza et al., 2013), 

hipotalâmicas (Cavalcante et al., 2011; Costa & Britto, 1997; Costa et al., 1998; Costa 

et al., 1999; Nascimento et al., 2010) e mesencefálicas (Cavalcanti et al., 2016), por 

exemplo. No decorrer do presente texto será possível identificar outros estudos que 

utilizaram o Callithrix jacchus como modelo animal, e que foram realizados por esses 

grupos de pesquisadores (sobretudo do Laboratório de Estudos Neuroquímicos do 

Departamento de Fisiologia da UFRN). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A zona subparaventricular é uma região pouco descrita do ponto de vista 

neuroanatômico funcional, o que inclui sua neuroquímica, e vem recebendo destaque 

nos últimos anos devido à crescente disponibilidade de dados funcionais, 

relacionando-a como possível área integradora do núcleo supraquiasmático e outras 

estruturas efetoras de ritmos circadianos. Nesse contexto, há uma escassez ainda 

maior de dados quanto a sua descrição em espécies diurnas, e sobretudo primatas 

não-humanos, considerando-se também que há apenas uma referência a essa região 

no Callithrix jacchus. A grande importância em se realizar estudos sobre a zona 

subparaventricular em espécies diurnas se dá por dois principais motivos: a maioria 

dos estudos são realizados em espécies noturnas e conhecer essa região em espécie 

diurna favorecerá possivelmente a melhor compreensão sobre as bases 

morfofuncionais envolvidas no comportamento de diurnalidade e noturnalidade. 

O programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, bem como o Laboratório de 

Estudos Neuroquímicos do Departamento de Fisiologia da UFRN, desenvolvem 

importantes estudos também com o Callithrix jacchus, de modo que proporcionar 

uma descrição da zona subparaventricular nessa espécie, oportuniza uma gama de 

possibilidade de outros estudos futuros, bem como de outras parcerias acadêmicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.GERAL 

 

Caracterizar a organização citoarquitetônica e neuroquímica da zona 

subparaventricular (ZSPV) do sagui (Callithrix jacchus), bem como estudar a 

distribuição da projeção de axônios e terminais axônicos do trato retinohipotalâmico 

para essa região. 

3.2.ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o padrão citoarquitetônico e morfologia de neurônios da ZSPV 

através do método de Nissl e da técnica imunohistoquímica utilizando a proteína 

nuclear neuronal específica (NeuN), bem como através da identificação de 

astrócitos imunorreativos a proteína acídica fibrilar glial (GFAP); 

 Identificar na ZSPV neurônios imunorreativos ao neuropeptídio Y (NPY), 

substância P (SP), a 5-HT, à descarboxilase do ácido glutâmico (GAD), à 

subunidade 1 de receptor ionotrópico de glutamato (GluR1), às proteínas 

ligantes de cálcio calbindina (CB), calretinina (CR) e parvalbumina (PV); 

 Mapear o padrão de projeção axonal e terminais axônicos do trato 

retinohipotalâmico para a ZSPV através da injeção intraocular da subunidade b 

da toxina colérica (CTb); 

 Identificar a região da ZSPV ventral e ZSPV dorsal, bem como suas sub-regiões 

ventrolateral, ventromedial, dorsolateral e dorsomedial. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. AMINAIS 

 

Neste estudo utilizamos cortes de encéfalos de saguis adultos jovens 

provenientes do Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN (Licença do IBAMA Nº 1/24/92/0039-0). No Núcleo de Primatologia da 

UFRN, os animais são mantidos em gaiolas de alvenaria e tela de arame, medindo 2,00 

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

naturais, com alimentação a base de frutas e água disponível continuamente em 

bebedouros. Foram utilizados dois animais, avaliados como o número mínimo para a 

obtenção dos resultados esperados. Todos os experimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Uso de Animais da UFRN (CEUAUFRN Nº 009.013/2017 – 

ANEXO A). 

É importante apontar que muitos dados deste projeto foram obtidos de lâminas 

preparadas durante o desenvolvimento de projeto de doutorado do Prof. Dr. Jeferson 

Cavalcante, que foi realizado no ano de 2002 na Universidade de São Paulo. Essas 

lâminas estão disponíveis no nosso laboratório; desta forma, é justificado o baixo 

número de animais utilizados. Esses mesmos animais também serão utilizados em 

outros projetos de pesquisa. Todos os cuidados foram tomados durante o manuseio dos 

animais, buscando sempre seu bem-estar, bem como minimizar ao máximo qualquer 

possível estresse e/ou sofrimento. Os procedimentos experimentais seguiram 

estritamente as normas estabelecidas pelo National Research Council of the National 

Academy, publicadas no livro “Guidelines for the Care and Use of Mammals in 

Neuroscience and Behavioral Research”. Uma versão em pdf está disponível 

gratuitamente no site da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento 

(SBNeC) – http:// www.sbnec.org.br/links.  

 

 

4.2.INJEÇÃO INTRAOCULAR DE TRAÇADOR 

 

Inicialmente, realizamos a investigação das projeções retinianas à ZSPV 

utilizando injeção intraocular da subunidade b da toxina colérica (CTb). Esse traçador 

neuronal é captado pelo corpo do neurônio e transportado via fluxo axoplasmático aos 

http://www.sbnec.org.br/links
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terminais, não possuindo propriedade transináptica. Os animais receberam como 

medicação pré-anestésica o sulfato de atropina na dose de 0,04 mg/kg, e 2mg/kg de 

tramadol ambos por via subcutânea. Após 15 minutos foi administrado como indutor da 

anestesia, por via intramuscular, ketamina e xilazina, misturadas na mesma seringa, na 

dose de 10mg/kg e 0,5mg/kg respectivamente, e para manutenção da anestesia foi 

utilizado isoflurano através de máscara e oxigênio 100%. Foi realizada então a injeção 

intraocular (olho esquerdo) de aproximadamente 70µL de uma solução aquosa de CTb 

(1mg/ml) em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 contendo dimetil-sufóxido a 10% por meio 

da introdução de uma agulha (calibre 30) na junção esclero-corneal, atingindo o corpo 

vítreo a um ângulo de aproximadamente 45 graus. A solução foi injetada por pressão 

com o auxílio de uma micro-bomba em uma velocidade de 1µL por minuto. Ao fim da 

injeção, a agulha permaneceu no local por 15 a 30 minutos a fim de evitar o refluxo da 

solução. Após a retirada da agulha foi administrada uma pomada cicatrizante no olho do 

animal. Encerrado o procedimento da injeção intraocular, os animais foram conduzidos 

à gaiola de isolamento no Núcleo de Primatologia, permanecendo em observação pelo 

período de sobrevida de 7 dias, tempo ideal para o transporte do traçador. Após o 

período de sobrevida, os animais passaram pelos procedimentos de perfusão, remoção 

do encéfalo e microtomia. 

 

 

4.3. PERFUSÃO 

 

Cada animal foi submetido a medicação pré-anestésica e anestesia seguindo os 

procedimentos descritos acima no item 4.2. Os animais foram colocados em decúbito 

dorsal sobre uma grade em uma capela de perfusão com ponto de água. Após certificar 

que os animais estavam profundamente anestesiados, foram iniciados os procedimentos 

cirúrgicos por volta das nove horas da manhã. Primeiramente, o processo xifoide do 

osso esterno foi pinçado com auxílio de uma pinça de Allis tracionando-o em direção 

cranial; enquanto isso a pele foi seccionada, bem como suas partes moles e costelas, a 

fim de ter acesso ao coração dentro da cavidade torácica. Exposto o coração, uma 

agulha conectada a uma bomba peristáltica (Masterflex, Cole-Parmer, Niles, IL) foi 

introduzida no ápice do ventrículo esquerdo em direção à aorta ascendente, e em 

seguida realizada uma pequena incisão no átrio direito objetivando o escoamento do 

líquido do leito vascular. Inicialmente foram impulsionados 400 ml de solução salina a 
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0,9% em tampão fosfato 0,1M e pH 7,4, com Heparina (Hipolabor Laboratories, 

5000UI/mL) na concentração de 2 ml/L de solução salina, em um fluxo de 100 mL por 

minuto em temperatura ambiente, objetivando lavar o leito vascular do animal, prevenir 

a formação de coágulos e uma melhor fixação dos tecidos. Posteriormente, foi 

impulsionado 700 mL de solução fixadora de paraformaldeído a 4% (Vetec Química 

Fina) em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4em duas velocidades: a metade da solução 

infundida em fluxo rápido (35 mL/min) e a outra metade em fluxo lento (17,5 mL/min), 

totalizando 30 minutos de infusão. 

 

 

4.4. REMOÇÃO DO ENCÉFALO E MICROTOMIA 

 

Passada a perfusão, os encéfalos foram removidos da cavidade craniana através 

da secção dos tecidos moles e dos ossos da calota craniana. Em seguida os encéfalos 

foram armazenados em solução de sacarose a 30% (Nuclear-CAQ) em tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4 a 4C, até a realização da microtomia. Na microtomia, os encéfalos foram 

congelados em gelo seco e seccionados através de um micrótomo de deslizamento. 

Obtivemos secções coronais de 30μm, coletadas em série de seis compartimentos 

contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Cada compartimento conteve um corte de cada 

sequência de seis, de modo que a distância entre uma secção e a seguinte no mesmo 

compartimento é de aproximadamente 180m. As secções são conservadas na solução 

supracitada a 4C para a realização dos procedimentos subsequentes, ou em solução 

anticongelante à base de etileno-glicol e tampão fosfato e conservados a 4ºC para as 

reações de imunoistoquímica ou de coloração posteriormente. 

 

 

4.5. TÉCNICA IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Os cortes foram submetidos a reações imunohistoquímicas seguindo o protocolo 

ABC (Complexo Avidina-Biotina-peroxidase), utilizando anticorpos (Tabela 1) para 

identificação da imunorreatividade dos neurônios para a calbindina, CB; calretinina, CR; 

parvalbumina, PV; proteína nuclear neuronal específica, NeuN; substância P, SP; 

descarboxilase do ácido glutâmico, GAD; subunidade 1 do receptor ionotrópico do 
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glutamato, GlutR1; 5-hidroxitriptamina, 5-HT; proteína acídica fibrilar glial, GFAP; e 

subunidade b da toxina colérica, CTb. Inicialmente os cortes foram submetidos a quatro 

lavagens, com duração de 10 minutos cada, em solução de tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,4. Em seguida, as secções foram submetidas a um pré-tratamento, a fim de inativar a 

peroxidase endógena do tecido, colocadas em contato com peróxido de hidrogênio a 

0,3% em tampão fosfato 1,0 M, pH 7,4 por 20 minutos. Logo, seguiram mais quatro 

lavagens com duração de 10 minutos cada, em solução 23 de tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,4. Todos os procedimentos supracitados foram realizados em agitador orbital. 

Após as etapas já mencionadas, as secções foram colocadas em tubos de ensaio e 

entraram em contato com o anticorpo primário diluído em Triton X-100 a 0,4% em 

tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, acrescido de soro normal a 5% para a solução com CTb 

a2% para demais substâncias (Sigma, St Louis, MO, USA) do animal correspondente à 

obtenção do anticorpo secundário. Em seguida os tubos contendo as secções foram 

postos em um rotor com velocidade lenta por um período de 18 horas em temperatura 

ambiente. Após isso, as secções foram submetidas a quatro lavagens, com duração de 

10 minutos cada, em agitador orbital e em seguida foram incubadas no anticorpo 

secundário diluído em Triton X-100 a 0,4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, 

permanecendo no rotor com velocidade lenta por duas horas em temperatura ambiente. 

Seguiram-se novamente quatro lavagens de 10 minutos em solução tampão 

fosfato 0,1 M, pH 7,4 e logo em seguida as secções foram colocadas em contato com o 

complexo avidina-biotina-peroxidase (Kit ABC Elite, Vector Labs, Burlingame, CA, 

USA) a uma diluição 1:100 μL em Triton X-100 a 0,4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 

7,4 contendo cloreto de sódio (NaCl) em rotor com velocidade lenta por duas horas em 

temperatura ambiente. Ao fim dessa etapa, as secções foram novamente submetidas a 

quatro lavagens de 10 minutos em solução de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. 

Em seguida, as secções foram colocadas em contato com o cromógeno 3,3’, 

4,4’-tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DABtetra) (Sigma, St Louis, MO, USA) a 

2,5% diluída em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. Na reação final adicionamos uma 

solução contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,003% como substrato, onde 

obtivemos na região marcada uma cor marrom resultante da oxidação da DAB. Esta 

última etapa foi realizada em uma capela de exaustão. Por fim, as seções foram 

submetidas novamente a quatro lavagens de 10 minutos com solução tampão fosfato 

0,1M, pH 7,4. Após a realização da técnica imunoistoquímica, as secções foram 

montadas em lâminas de vidro previamente gelatinizadas com gelatina-alúmen-cromo 
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(Vetec Química Fina) e postas para secar em temperatura ambiente. Após a secagem, as 

secções foram submetidas à intensificação da reação em uma solução de tetróxido de 

ósmio a 0,05% por 30 segundos. 

Posteriormente as secções passaram pelos processos de desidratação em álcoois 

(Cromato Produtos Químicos) e diafanização com xilol (Cromato Produtos Químicos). 

Após esse procedimento, as secções foram cobertas por lamínulas utilizando como meio 

de montagem DPX (Aldrich Milwaukee, WI). 

 

Tabela 1 – Lista de anticorpos e soro normal 

 

 

 

 

Antígeno Anticorpo

primário

Anticorpo secundário Soro normal

CB Camundongo

[1:1000] (Sigma)

Cabra

[1:200] (Vector Labs)

Cabra 2%

CR Cabra

[1:1000] (Chemicon)

Coelho

[1:1000] (Chemicon)

Coelho 2%

PV Camundongo

[1:1000] (Sigma)

Cabra

[1:200] (Vector Labs)

Cabra 2%

NeuN Camundongo

[1:1000] (Chemicon)

Cabra

[1:1000] (Jackson Labs)

Cabra 2%

CTb Cabra

[1:5000] (List Biological Labs)

Asno

[1:1000] (Jackson Labs)

Asno 5%

GFAP Camundongo

[1:1000] (Chemicon)

Cabra

[1:1000] (ImunoResearch)

Cabra 2%

5-HT Coelho

[1:5000] (Sigma)

Asno

[1:400] (Sigma)

Asno 2%

SP Rato

[1:1000] (Chemicon)

Cabra

[1:1000] (Jackson Labs)

Cabra 2%

NPY Coelho

[1:8000] (Sigma)

Asno

[1:400] (Sigma)

Asno 2%

GAD Camundongo

[1:1000] (Santa Cruz)

Asno

[1:1000] (Sigma)

Asno 2%

GluR Coelho

[1:250] (Chemicon)

Cabra

[1:200] (Chemicon)

Cabra 2%
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4.6. MÉTODO DE NISSL 

 

Para o estudo da citoarquitetura, utilizamos um compartimento de cada encéfalo, 

para a coloração pelo método de Nissl usando a tionina como corante. Esse método 

possibilita a visualização de neurônios e corpos celulares de células gliais. As secções 

foram lavadas em solução de tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, posteriormente montadas 

em lâminas previamente gelatinizadas e postas para secar em temperatura ambiente por 

48 horas. Após a secagem, as secções foram submetidas ao método de Nissl, que 

consiste na desidratação do tecido através da passagem deste em concentrações 

crescentes de álcoois etílicos (70%, 95% e 100%), sendo posteriormente 

deslipidificados em xilol. Em seguida o tecido é reidratado em concentrações 

decrescentes de álcoois e em água destilada e posteriormente submergido no corante 

Tionina a 0,25%. Após passar pelo corante as secções foram novamente desidratadas e 

deslipidificadas e em seguida cobertas com lamínulas utilizando como meio de 

montagem DPX (Aldrich Milwaukee, WI). 

 

 

4.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As seções foram analisadas através de um microscópio óptico (Olympus
®
, BX-

41) em campo claro. As imagens digitais da ZSPV foram obtidas através de uma câmera 

(Nikon
®
, DXM-1200) acoplada ao microscópio e conectada a um computador, sendo 

posteriormente operacionalizadas para ajuste de brilho e contraste utilizando o programa 

Adobe Photoshop
®
 CS6. Os desenhos presentes no texto foram construídos utilizando-

se o programa Adobe Illustrator
®
 CS6. 
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5. RESULTADOS 

 

A localização da ZSPV é necessariamente estabelecida a partir de suas relações 

topográficas com o NSQ ventralmente, o NPVH dorsalmente e o III ventrículo 

medialmente. Como essa região ainda não foi descrita em saguis, os resultados 

apresentados a seguir seguem como referência topográfica trabalhos anteriores 

realizados com saguis e com roedores, nos quais é possível identificar o NSQ e NPVH. 

Também utilizamos como referência periventricular os dados do trabalho de Vujovic et 

al. (2015). Os autores do atlas de sagui (Paxinos et al., 2012) descrevem a grande 

extensão rostrocaudal do NPVH do sagui quando comparado proporcionalmente ao que 

se é observado no rato e no camundongo, o que consideramos nesse estudo. As imagens 

histológicas a seguir representam cortes frontais nos níveis médio e caudal do NSQ, e 

área retroquiasmática. Os desenhos apresentados na Figura 10 abaixo representam o 

padrão de imunorreatividade contra NeuN de cortes frontais nos níveis médio, caudal e 

retroquiasmático. 
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Fig. 10. Desenhos esquemáticos representando imunorreatividade a NeuN na ZSPV (região 

pontilhada) em cortes frontais nos níveis médio (A) e caudal (B) do NSQ e região 

retroquiasmática (C).Ver lista de abreviações. 
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5.1. Citoarquitetura da zona subparaventricular – Nissl, NeuN e GFAP 

 

 5.5.1 – Método de Nissl 

  

 Através da coloração celular pelo método de Nissl, observamos nos cortes 

frontais dos encéfalos que a ZSPV ocupa uma área que se estende a partir das porções 

dorsais do NSQ até as porções ventrais, ventromediais e ventrolaterais do NPVH, 

margeando lateralmente o III ventrículo. Tomando-se como referência os dados de 

trabalhos anteriores, nos quais o NSQ do Callithrix jacchus já foi descrito, é possível se 

observar que no eixo rostral-médio-caudal a ZSPV se inicia a partir do nível médio do 

NSQ. Nesse nível a ZSPV assume uma posição justaposta às porções dorsais do NSQ, 

aparentemente margeando medialmente e lateralmente o NSQ, assumindo uma discreta 

posição perisupraquiasmática ventromedial e uma clara posição ventrolateral. Nos 

níveis mais caudais, dorsalmente, a ZSPV se limita às porções ventrais do NPVH 

(Figuras 11 e 12). Também é possível observar que as células na ZSPV se organizam 

espacialmente de forma mais dispersa, quando comparamos com grupamentos celulares 

circunvizinhos (Figuras 11 e 12). Esse padrão parece diferir em alguns cortes quando 

consideramos um arranjo celular periventricular. Há uma prevalência de células com 

formato arredondado e ovoide por toda a ZSPV analisada, que mostram coloração 

menos intensa quando comparamos com células de núcleos vizinhos (Figuras11 e12). 
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Fig. 11. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e nível caudal (B) do NSQ, mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. 

Linhas tracejadas em A delimitam a ZSPV. Asterisco em B posicionado na porção 

periventricular da ZSPV. Linhas tracejadas em B representam limite dorsal da ZSPV. Ver lista 

de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 
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Fig. 12. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. Linhas tracejadas delimitam a 

ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A e B 100 µm. 
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Fig. 13. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV pelo método de Nissl. Asterisco (*) em A posicionado na 

porção periventricular da ZSPV medial. Em B setas pretas apontam para neurônios e setas 

brancas apontam para células da glia. Ver lista de abreviações. Barra: A, 20 µm e B, 10 µm. 
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5.5.2 – Proteína nuclear neuronal específica (NeuN) 

 

 A imunorreatividade contra NeuN confirma o padrão citoarquitetônico 

observado através da coloração pelo método de Nissl, no que diz respeito a uma 

organização menos compacta das células que compõem a ZSPV e à morfologia celular, 

porém com prevalência de células com formato ovoide. No entanto, considerando-se 

uma zona periventricular da porção medial da ZSPV, a imunohistoquímica contra NeuN 

nos mostra uma menor densidade de neurônios imunorreativos comparando-se com a 

porção mais lateral da ZSPV o que discretamente difere do arranjo observado através da 

marcação pelo método de Nissl, e persiste até níveis caudal e retroquiasmático. Não 

observamos distinção no formato das células presentes numa zona periventricular ou 

numa porção mais lateral da ZSPV (Figura 14). Na área retroquiasmática são 

observados alguns neurônios da ZSPV que se distribuem num trajeto dorsolateral, 

posicionando-se entre o NVMH e o NDMH (Figura 15). 
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Fig. 14. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da zona subparaventricular através da imunohistoquímica contra 

NeuN. Linhas tracejadas delimitam a ZSPV. A imagem C representa aumento de área na caixa 

em B (B’). Asterisco (*) em C aponta para a porção periventricular da ZSPV medial. Ver lista 

de abreviações. Barra: A, 100 µm, B, 40 µm e C, 20 µm. 
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Fig. 15. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando a citoarquitetura da ZSPV através da imunohistoquímica contra NeuN. Linhas 

tracejadas representam limites da ZSPV. Asterisco (*) em A e B posicionado na porção 

periventricular da ZSPV medial. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 
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5.2.3 – Proteína acídica fibrilar glial (GFAP) 

 

Células gliais apresentaram imunorreatividade à GFAP na porção dorsal da 

ZSPV no nível retroquiasmático. É possível se observar astrócitos fibrosos – com sua 

característica morfológica estrelada – distribuídos de forma dispersa na ZSPV, estando 

mais agrupados na ZSPV dorsal (Figuras 16 e 17). 
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Fig. 16. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

da porção ventral da ZSPV, mostrando detalhe da imunorreatividade contra GFAP. Setas pretas 

apontam para astrócitos. Ver lista de abreviações. Barra: A, 40 µm; B, 20 µm; C, 10 µm. 
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Fig. 17. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando detalhe da imunorreatividade contra GFAP na porção dorsal da 

ZSPV. Setas pretas apontam para astrócitos nessa região. Ver lista de abreviações. Barra: A, 20 

µm; B, 10 µm. 
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5.2. Caracterização neuroquímica 

 

5.2.1 – Proteínas ligantes de cálcio: calbindina, calretinina e parvalbumina 

 

 Calbindina (CB) – Foi possível observar a presença robusta de neurônios 

imunorreativos para a CB nos níveis de corte médio e caudal da ZSPV ventral. Através 

desse padrão de imunorreatividade podemos identificar corpos de neurônios e fibras 

possivelmente assumindo um trajeto dorsolateral desde o nível médio. Nas Figuras 18 e 

19 (nível médio) percebe-se que há uma maior presença dessas células posicionadas 

imediatamente dorsal ao NSQ, na porção ventral da ZSPV. Em um trajeto 

periventricular (Fig. 18 e 19) vemos uma diminuição dessa densidade de neurônios, ao 

passo que nas porções laterais da ZSPV voltamos a ver novo volume de neurônios com 

trajeto em direção às porções ventrolaterais do NPVH. Na Figura 20vemos a região 

ventromedial, com prevalência de neurônios unipolares e bipolares com formato 

arredondado e piriforme. A Figura 21 representa a porção ventrolateral 

perisupraquiasmáticas da ZSPV. Vemos também em detalhes neurônios arredondados e 

piramidais unipolares com organização dendrítica ventrolateral. 
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Fig. 18. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Linhas 

tracejadas representam limites da ZSPV. Caixa em A (A’) representada em B. Setas pretas 

apontam para neurônio de posição ventral e setas brancas apontam para neurônios de 

localização lateral. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B, 40 µm. 
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Fig. 19. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV. B representa a caixa 

destacada em A (A’). Setas pretas apontam para neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 

40 µm e B, 20 µm. 
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Fig. 20. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Nessa figura 

observamos o detalhe da porção ventromedial da ZSPV (B).Em C detalhes de neurônios. Ver 

lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 20 µm, e C, 10 µm. 
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Fig. 21. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na ZSPV ventral. Nessa figura 

observamos o detalhe da porção ventrolateral perisupraquiasmática da ZSPV (B). Em C 

detalhes de neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 20 µm, e C, 10 µm. 
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Calretinina (CR) – A presença de células imunorreativas à CR na ZSPV é 

esparsa, porém pode ser observada nos níveis médio e caudal da ZSPV ventral. A 

organização espacial dos neurônios é caracteristicamente difusa. Os neurônios se 

mostram com forte marcação, sendo possível visualizar corpos de neurônios e fibras. 

Podemos identificar neurônios unipolares pequenos, intensamente corados, que 

apresentam morfologia ovoide e organização dendrítica dorsolateral. Sua população 

tende a reduzir no sentido rostrocaudal da porção ventral da ZSPV (Figura 22). A 

presença de células imunorreativas à CR tende a se apresentar mais dispersa nos níveis 

caudais e retroquiasmático da ZSPV (Figura 23). 
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Fig. 22. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calretinina (CR) na ZSPV. O retângulo em B 

objetiva mostrar em conjunto o limite dorsal do núcleo supraquiasmático (representado por 

asterisco *) e porção ventral da zona subparaventricular. Em C setas pretas apontam para 

pericário de neurônios. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm; e C, 20 µm. 
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Fig. 23. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal 

(A) e retroquiasmático (B), mostrando o padrão de imunorreatividade contra calretinina (CR) na 

ZSPV. Linhas tracejadas representam limite ventral e dorsal da ZSPV. Ver lista de abreviações. 

Barra: A e B, 100 µm. 
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Parvalbumina (PV) – Não foram observadas células imunorreativas para PV na ZSPV. 

A figura abaixo (Figura 24) representa um nível de corte da ZSPV. 

 

 

Fig. 24. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui em nível médio, 

mostrando a ausência de padrão de imunorreatividade contra parvalbumina (PV) na ZSPV. Ver 

lista de abreviações. Barra: A e B, 100 µm. 

 

 

 

5.2.2 – Neuropeptídio Y (NPY) 

 

 Observamos uma presença robusta de fibras / terminais imunorreativos ao NPY 

nos níveis de corte médio, caudal e retroquiasmático da ZSPV, imediatamente dorsal ao 

NSQ, gerando predominância periventricular na porção ventral, ventromedial e 

periventricular da ZSPV. No sentido lateral da ZSPV ocorre nítida redução de fibras / 

terminais imunorreativos para NPY (Figuras 25 – 27). 
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Fig. 25. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na ZSPV. Asterisco 

representa porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; e B, 40 

µm. 
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Fig. 26. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na ZSPV. Em B 

representação de retângulo em A (A’), destacando a porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de 

abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm. 
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Fig. 27. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando padrão de imunorreatividade contra neuropeptídio Y (NPY) na 

ZSPV. Em B representação de retângulo em A (A’), destacando aspecto caudal da porção 

ventromedial e periventricular da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm; B, 40 µm. 
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 A imunorreatividade à SP é observada no nível médio de corte da ZSPV ventral, 

com uma robusta marcação de fibras / terminais em forma de plexo, justaposto à porção 

dorsal do NSQ, sugerindo que essa característica é restrita à porção ventromedial da 

ZSPV (Figura 28). 
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Fig. 28. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

de corte. Detalhe de fibras que apresentam padrão de imunorreatividade contra substância P 

(SP) na ZSPV são apontados por setas brancas. Em A e B setas brancas representam limite 

ventral da ZSPV. Caixa destacada em A (A’) está representada em B. Ver lista de abreviações. 

Barra: A, 40 µm; B, 20 µm. 

 

 

 

5.2.3 – Serotonina (5-HT) 

 

Podemos observar a presença de fibras / terminais imunorreativos a 5-HT na 

porção ventral da ZSPV e dorsal da ZSPV na região retroquiasmática. São fibras / 

terminais e varicosidades esparsos que se distribuem no sentido de medial à lateral 

(Figuras 29 e 30). 
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Fig. 29. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e retroquiasmático (B e C), mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra 5-HT 

na ZSPV. Em A, setas brancas apontam para fibras / terminais. Em C setas brancas representam 

limite da porção dorsal da ZSPV. A caixa destacada em B (B’) está representada em C. Ver lista 

de abreviações. Barra: A e B, 40 µm; C, 20 µm. 
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Fig. 30. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível 

retroquiasmático, mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra 5-HT em fibras e 

varicosidades na ZSPV dorsal. Caixa destacada em A (A’) está representada em B. Ver lista de 

abreviações. Barra: A, 20 µm; B, 10 µm. 

 

 

 

 

5.2.4 – Descarboxilase do ácido glutâmico (GAD) 

 

Observamos a presença de fibras / terminais imunorreativos a GAD no nível 

médio na forma de um pequeno agregado medial justaposto à porção dorsal do NSQ. 

No nível mais caudal parece haver uma maior concentração desses elementos 

imunorreativos à GAD, de uma clara localização ventromedial (Figura 31). 
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Fig. 31. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e caudal (B), mostrando padrão de imunorreatividade contra descarboxilase do ácido 

glutâmico (GAD) na ZSPV. Setas brancas representam limite ventral e dorsal em área de maior 

concentração de fibras na porção ventromedial da ZSPV. Ver lista de abreviações. Barra: A e B, 

40 µm. 

 

 

5.2.5 – Ácido gama-aminobutírico (GABA) 

 

 Podemos observar uma presença difusa de neurônios imunorreativos contra 

GABA nas porções ventrais e dorsais da ZSPV. É possível observar a marcação no 

corpo e fibras dessas células. Identifica-se neurônios com formato poligonal e piriforme 

(Figura 32). 
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Fig. 32. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A) e caudal (B), mostrando detalhe do padrão de imunorreatividade contra o ácido gama-

aminobutírico (GABA) na ZSPV. Setas brancas apontam para neurônios em posição medial (M) 

e posição lateral (L) da ZSPV. A caixa destacada em B (B’) está representada em C. Ver lista de 

abreviações. Barra: A e B, 100 µm; C, 10 µm. 
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5.2.6 – Subunidade 1 do receptor de glutamato (GluR1) 

 

 Observamos presença de uma densa marcação de neurônios imunorreativos à 

GluR1 distribuídos na porção dorsal da ZSPV, ventral ao NPVH. É possível também 

observar que a marcação se distribui em corpo de neurônios com formato piriforme com 

organização dendrítica médio-lateral e médio-dorsal(Figura 33). 

 

 

 

Fig. 33. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando em detalhe o padrão de imunorreatividade à subunidade 1 do receptor de glutamato 

(GluR1) na ZSPV. A) Asteriscos representam os limites da porção dorsal da ZSPV. B) Seta 

preta aponta para corpo de neurônio e seta branca aponta para fibra. Ver lista de abreviações. 

Barra: A, 40 µm; B, 20 µm. 
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5.2.8 – Projeções retinianas 

 

 Fibras e terminais retinianos imunorreativos a CTb foram observados 

bilateralmente na porção ventral da ZSPV, justapostos às porções dorsais do NSQ, 

assumindo uma posição ventrolateral perisupraquiasmática em porções mais rostrais 

(Figura 34). Também é possível observar bilateralmente um denso plexo de fibras / 

terminais retinianos em nível médio e caudal da ZSPV ventral (Figura 35 e 36). 

 

 

Fig. 34. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando terminais imunorreativos contra CTb na ZSPV perisupraquiasmática. Retângulo em 

A (A’) está representado em detalhe em B. Ver lista de abreviações. Barra: A, 100 µm e B,40 

µm. 
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Fig. 35. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio, 

mostrando terminais imunorreativos contra CTb na ZSPV. As setas brancas apontam para fibras 

/ terminais imunorreativos na porção ventral da zona subparaventricular. Ver lista de 

abreviações. Barra: 100 µm. 

 

 

 

Fig. 36. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui mostrando fibras 

e terminais imunorreativos contra CTb (seta branca em A) nos limites caudais da ZSPV ventral. 

Ver lista de abreviações. Barra: 40 µm. 
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Fig. 37. Desenhos representando a expressão de proteínas ligantes de cálcio calbindina (A) e 

calretinina (B) na ZSPV. Em A, estão representadas as porções ventromedial e ventrolateral 

perisupraquiasmática da ZSPV. Os pontos nas figuras representam neurônios visualizados. Ver 

lista de abreviações. 
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Fig. 38. Desenhos representando no sentido do eixo rostrocaudal a imunorreatividade ao NPY, 

GAD, SP, GluR1, 5HT e GFAP na ZSPV. Os pontos representam maior ou menor concentração 

de fibras / terminais imunorreativos para NPY, GAD, SP e 5HT, bem como neurônios e fibras / 

terminais imunorreativos a GAD, e astrócitos imunorreativos a GFAP. Ver lista de abreviações. 
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Fig. 39. Desenho representando a presença de fibras / terminais imunorreativos a CTb na porção 

ventrolateral perisupraquiasmática da ZSPV ventral. Ver lista de abreviações. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Paxinos& Watson (2014) discutem sobre alguns aspectos que devem ser 

considerados ao se classificar uma estrutura neuroanatômica, que por vezes sua 

classificação surge imprecisa, inconsistente, complexa ou confusa. Isso pode ser devido 

ao fato de que as estruturas encefálicas são mais complexas e menos conhecidas, 

quando comparamos com outras partes do corpo. Por isso, os autores enumeram alguns 

pontos que podem ser problemáticos ao se estabelecer a nomenclatura neuroanatômica: 

1) várias estruturas possuem sinônimos, 2) a mesma nomeação tem sido usada para 

estruturas distintas, 3) os limites neuroanatômicos de uma estrutura ou suas subdivisões 

variam dependendo do autor, ou mesmo para um mesmo autor em diferentes 

publicações, 4) duas estruturas podem ser incorretamente agrupadas como uma única 

estrutura. Entretanto, talvez esses fatores estejam inerentes ao estudo de estruturas tão 

complexas do ponto de vista morfológico e neuroquímico. 

A organização neuroanatômica, citoarquitetônica e neuroquímica da ZSPV tem 

sido pouco estudada desde as suas descrições iniciais, sobretudo em espécies diurnas e 

primatas não-humanos (Elmquist et al., 1998; Costa et al., 1999; Watts et al., 1991). O 

seu estudo vem recebendo destaque para a melhor compreensão da neuroanatomia do 

STC a partir de um referencial funcional, no qual se tenta compreender o que estaria 

subjacente à alocação temporal da diurnalidade e noturnalidade (Nuñez et al.,1999; 

Smale et al., 2003; Schwartz et al., 2004), mas sobretudo compreender o seu papel 

funcional no STC (Morin, 2013). 

Em vários trabalhos, a ZSPV é descrita morfologicamente como possuindo uma 

porção ventral e uma porção dorsal, bem como uma divisão medial e lateral, podendo 

ainda ser descrita por possuir sub-regiões ventrolateral, ventromedial, dorsolateral e 

dorsomedial (Vujovic et al., 2015). Essas descrições são possíveis a partir da 

observação da distribuição da proteína fos, além de CB, VIP e VP(Mahoney et al., 

2000; Rocha et al., 2014; Schwartz et al., 2011; Vujovic et al., 2015). Leak & Moore 

(2001) também apontam para uma descrição da ZSPV medial e ZSPV lateral a partir 

especificamente das aferências provenientes da divisão dorsomedial e ventrolateral do 

NSQ. Os nossos resultados reforçam essa descrição, uma vez que identificamos as 

porções ventral, dorsal, medial (com componente periventricular) e lateral, bem como 

subdivisões ventrolateral, ventromedial e ventromedial perisupraquiasmática. 
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Vujovic et al. (2015) ainda descrevem a existência de uma zona de sobreposição 

de fibras localizada no centro da ZSPV (considerando-se o sentido rostrocaudal), que 

possui uma área com cerca de 100 µm de largura na porção medial e 150 µm de largura 

na porção lateral da ZSPV, e que recebem projeção da porção medial ou lateral, 

respectivamente, podendo caracterizar conexões intrínsecas. Assim, considerando-se um 

estudo sobre projeções retinianas ao hipotálamo (Gooley, Lu, Fischer & Saper, 2003) e 

os dados funcionais observados no trabalho de Lu et al. (2001), no qual realizou-se 

lesões seletivas às porções ventral e dorsal da ZSPV, ela pode ser dividida em uma área 

ventral que se estende por aproximadamente 600 µm dorsal e caudalmente ao NSQ, e 

uma área dorsal estendendo-se cerca de 600 μm ventralmente e rostralmente à margem 

anterior do NPVH. Schwartz, Nunez, & Smale (2004), a partir da expressão de fos na 

ZSPV do niloticus, consideram que sua porção ventral se estende a 400µm dorsal e 

caudalmente ao NSQ. 

No entanto, a descrição de Vujovic et al. (2015) difere em alguns aspectos do 

que foi originalmente estabelecido por Watts et al., (1987) e Watts (1991) que, por 

exemplo, consideraram a área mais medial às projeções caudais do NSQ como sendo 

parte do núcleo periventricular (por sua relação ao III ventrículo), e não como sendo 

ZSPV. Vujovic et al. (2015) propõem que não há uma distinção no padrão de 

terminação axônica nessa região periventricular, considerando-a então como sendo 

ZSPV medial. 

Por outro lado, a ZSPV descrita por Watts (1991) se estende um pouco mais 

ventralmente e caudalmente, alcançando o limite medial e ventromedial do núcleo 

NVMH, bem como o limite anterior do NDMH. Watts (1991) também descreve que a 

ZSPV se prolonga lateralmente ao NSQ, o que não é considerado por Vujovic et al. 

(2015). No estudo realizado por Ramanathan, Nunez, & Smale (2008) os autores 

consideraram 3 regiões perinucleares ao NSQ (perisupraquiasmáticas): 1) uma região 

perisupraquiasmática dorsal ao NSQ como porção ventral da ZSPV, 2) uma região 

perisupraquiasmática dorsolateral e 3) uma região perisupraquiasmática ventrolateral. 

Foi observado que essas regiões apresentam ritmicidade circadiana distinta ao padrão de 

ritmicidade observado no NSQ, no entanto as porções ventrolateral e dorsolateral não 

foram citadas como pertencentes à ZSPV. 

A ZSPV do sagui localiza-se no hipotálamo anterior entre o NSQ e o NPVH, 

margeando dorsocaudalmente e lateralmente o NSQ, ventralmente o NPVH e 

medialmente o III ventrículo. Mostra-se ainda como uma região que assume um formato 
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ligeiramente retangular expandindo-se desde o III ventrículo medialmente aos limites 

mediais do núcleo hipotalâmico anterior. No seu eixo dorsocaudal segue as margens 

dorsomediais do NVMH e as ventromediais do NDMH. Ao analisarmos a marcação 

pelo método de Nissl e imunohistoquímica para NeuN, e comparamos sua organização 

celular com estruturas topograficamente relacionadas e limitantes, sobretudo com o 

NSQ e NPVH, observamos claramente um padrão menos compacto de grupamento 

celular. Quando consideramos a descrição de Paxinos et al. (2012) sobre a grande 

dimensão rostrocaudal do NPVH de sagui, este pode atingir 2,5 mm, com suas porções 

ventrais estando a apenas 0,10 mm de distância dorsocaudal ao NSQ, o que reforça a 

íntima relação topográfica entre a ZSPV e essas estruturas. 

É interessante observar no nosso estudo, que na ZSPV ventral, neurônios 

imunorreativos à CB assumem uma localização medial, ventromedial, lateral e 

ventrolateral perisupraquiasmática, sendo discretamente observados numa porção 

periventricular. Esse último achado também é possível de ser identificado através da 

imunorreatividade à NeuN, na qual nos mostra um padrão mais disperso de organização 

celular periventricular. Algo semelhante também pode ser observado com relação a 

células marcadas para o GABA, onde vemos uma maior concentração dessa marcação 

em uma porção lateral da ZSPV. 

Por outro lado, é possível observar que algumas marcações estão presentes 

apenas no componente periventricular da ZSPV, estando ausentes em suas porções 

dorsais, ventrais e laterais. Nesse sentido, podemos propor a presença de uma porção 

ventromedial e ventrolateral que se apresenta mais rostral quando comparada ao que é 

observado em ratos (Vujovic et al., 2015), ocupando uma porção perisupraquiasmática 

lateral, podendo aqui ser considerada como zona subparaventricular ventrolateral 

perisupraquiasmática, ficando menos claro, comparativamente, a possibilidade de 

propor porções dorsomediais e dorsolaterais. A hipótese de se estabelecer que regiões 

perisupraquiasmáticas compõem a ZSPV do sagui pode ser substanciada, por exemplo, 

pelos trabalhos que investigaram a relação NSQ – ZSPV através de uso de traçadores 

(Leak & Moore, 2001; Vujovic et al., 2005), expressão de genes-relógio (Ramanathan et 

al., 2006; Ramanathan et al., 2008), bem como a relação TRH – ZSPV (Canteras et al., 

2011). 

Podemos descrever algumas características da citoarquitetura da ZSPV do sagui. 

As possíveis classificações utilizadas para a descrição de um neurônio pode levar em 

conta características morfológicas, bioquímicas, histoquímicas, farmacológicas, 
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eletrofisiológicas e, finalmente, funcionais, que dependem da localização da célula e de 

suas determinações genéticas (Kriegstein & Dichter, 1983), bem como de sua hodologia 

e características moleculares. A dificuldade em se padronizar uma descrição 

morfofuncional do neurônio passa também pelo fato de que alguns pesquisadores 

mensuram várias características ao mesmo tempo, o que pode comprometer a 

uniformidade entre diferentes laboratórios (Bernard, Sorensen, & Lein, 2009). O 

International Neuroinformatics Coordinating Facility – INCS (www.incf.org) deu 

início ao programa “Neuron Registry”, com o intuito de difundir resultados de pesquisas 

que objetivam a descrição dos diversos tipos de neurônios (Bernard et al., 2009). 

 As principais características morfológicas dos neurônios da ZSPV do sagui 

foram descritas através do método de Nissl e imunohistoquímica para NeuN, GABA, 

Glu, CR e CB.A marcação através do método de Nissl revela uma prevalência de 

neurônios com formato arredondado, seguida pela presença de neurônios de aspecto 

ovoide. O citoplasma dessas células apresenta coloração discretamente menos intensa 

quando comparamos com as principais estruturas nucleares adjacentes, o NSQ e o 

NPVH. A imunohistoquímica para NeuN apresenta semelhança com o que é 

evidenciado através do Nissl quanto à morfologia neuronal, porém aparentemente 

prevalece a morfologia ovoide. No entanto, chama atenção que a porção periventricular 

da ZSPV medial apresenta uma nítida redução da intensidade da marcação e do 

agrupamento celular quando a percorremos no sentido do eixo rostrocaudal. 

O pericário dos neurônios imunorreativos ao GABA apresentam morfologia 

diversa, podendo ser encontrados neurônios com formato piriforme, poligonal e ovoide. 

Observa-se baixa densidade de fibras / terminais imunorreativos, com pouca 

organização dendrítica detectável. Neurônios imunorreativos ao Glu estão concentrados 

na região dorsal da ZSPV, e apresentam neurônios unipolares, com pericário de formato 

piriforme, com organização dendrítica médio-dorsal. 

As proteínas ligantes de cálcio que apresentaram imunorreatividade detectável 

foram a CR e CB. A CR foi expressa em neurônios localizados na porção ventral (com 

localização mais rostral) e retroquiasmática. Podemos identificar neurônios unipolares 

pequenos, intensamente corados, que apresentam morfologia ovoide e organização 

dendrítica dorsolateral. Sua população tende a reduzir no sentido rostrocaudal da porção 

ventral da ZSPV. No que se refere à CB, a sua marcação foi capaz de representar 

porções ventromedial, ventrolateral e ventrolateral perisupraquiasmática. 

http://www.incf.org/
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As três poções ventrais da ZSPV do sagui possuem neurônios grandes, que 

aparentam ser unicamente unipolares, com nítida predominância daqueles com pericário 

piriforme, apresentando organização dendrítica dorsolateral. Mahoney et al. (2000) 

identificaram a presença de células CB+ na região ventral da ZSPV do niloticus, 

circunscrita aos limites imediatamente dorsais do NSQ, considerando então que a 

presença de CB nessa espécie não descreve nenhuma região específica. Ainda nesse 

estudo de Mahoney et al. (2000) foi descrito que a densidade de células imunorreativas 

para CB aumentou na ZSPV ventral a partir do nível médio e caudal do NSQ, e 

diminuiu a uma distância de 300 µm dorsal ao NSQ, porém persistindo ao longo da 

borda do III ventrículo.   

Devido a importante relação morfofuncional entre a ZSPV e o NSQ, e como o 

NSQ possui papel funcional semelhante entre espécies diurnas e noturnas, alguns 

autores se dedicaram a investigar se entre essas espécies as estruturas neurais 

relacionadas com o NSQ (estruturas efetoras) apresentariam diferenças em sua atividade 

neuronal relacionada à fase do ciclo claro-escuro. Através da expressão da proteína 

fos(proteína utilizada para estudar atividade neuronal), foi possível observar que tanto 

no niloticus, como no rato novergicus mantidos em ciclo claro-escuro de 12:12 (ciclo 

com 12h de claro e 12h horas de escuro), a expressão de fos no NSQ foi abundante 

durante toda a fase de claro. De forma semelhante, na ZSPV ventral de ambas espécies 

a expressão de fos também foi evidente e sem diferença na primeira hora após as luzes 

ascenderem (considerado o início da fase de claro em condições experimentais de 

laboratório). No entanto, o que chama atenção é a expressão rítmica circadiana de fos na 

ZSPV do niloticus (em antifase com o NSQ), mas que não ocorre no novergicus, o que 

faz os autores propor que a modulação circadiana secundária à atividade do NSQ em 

espécies diurnas e noturnas, poderia estar relacionada com a atividade da ZSPV ventral 

(Nuñez et al., 1999). 

Em outro estudo realizado com o niloticus e o novergicus, foi observado um 

padrão rítmico de expressão da proteína fos na porção ventral da ZSPV e no NSQ do 

niloticus em condições de escuro-constante, o que não ocorreu com o novergicus. A 

presença de fos na porção ventral da ZSPV foi identificada no nível rostral, 

distribuindo-se dorsolateralmente em níveis caudais. A expressão rítmica de uma função 

em condições de escuro-constante indica uma modulação endógena dessa função, ou 

seja, na ausência de modulação a partir de pistas ambientais. Nesse mesmo estudo, 

também foi observado que apenas os neurônios da ZSPV que expressaram ritmicamente 
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a proteína fos na condição de escuro-constante, também foram imunorreativos para a 

CB, que também apresentou um padrão rítmico de expressão. Porém, não se sabe ainda 

o papel funcional dessa relação. Esses dados obtidos em condições de escuro-constante 

implicam que a ZSPV ventral possui a capacidade para gerar ritmo endogenamente 

(Schwartz et al., 2004). 

Nessa linha de abordagem funcional é possível investigar a circuitaria molecular 

que está subjacente à expressão do padrão rítmico endógeno. Isso é possível, por 

exemplo, com a análise da expressão dos genes PER1 e PER2 (PER, period), 

conhecidos como “genes controladores do relógio” – fazendo alusão ao seu papel de 

geradores do ritmo circadiano no NSQ (Kwon, Choe, Son, & Kim, 2011). Em um 

estudo que teve como objetivo caracterizar o padrão de expressão circadiana dos genes 

PER1 e PER2na ZSPV ventral e no NSQ do niloticus, e compará-lo com o que é 

observado em roedores noturnos, Ramanathan et al. (2008) observaram que a expressão 

de tais genes apresenta um padrão circadiano no NSQ do niloticus, como ocorre 

também com roedores noturnos. No entanto, a expressão rítmica observada na ZSPV só 

ocorre no niloticus. Esse padrão de expressão rítmica circadiana observado na ZSPV 

ventral do niloticus, é um padrão semelhante ao que foi anteriormente observado com 

relação a expressão das proteínas fos e CB (Schwartz et al., 2004). 

Recentemente, um estudo foi realizado com o niloticus e o camundongo, 

objetivando identificar como distintas regiões do encéfalo de roedor diurno e noturno 

respondem a um estímulo luminoso que incide durante a fase de escuro (um pulso de 

luz). Os resultados nos mostram que após um pulso de luz nas primeiras duas horas da 

fase de escuro, houve elevação significativa na expressão de fos no NSQ, na ZSPV 

ventral, no hipotálamo lateral, em núcleos dorsais da rafe e no locus ceruleus do 

niloticus, mas que no camundongo essa expressão foi visualizada apenas no NSQ. Com 

esses resultados, os autores implicam a ZSPV ventral como região que possui um papel 

funcional para esse tipo de resposta à luz nas espécies de roedores diurnos(Shuboni et 

al., 2015). 

Apesar da robustez dos resultados apresentados nesse estudo de Shuboni et al. 

(2015), há uma limitação que deve ser considerada: era esperado que houvesse 

expressão de fos na porção ventral da ZSPV dos camundongos estudados, por ser essa 

uma região que recebe projeções do TRH (Canteras et al., 2011; Hattar et al., 2006; 

Legates, Fernandez, & Hattar, 2014). Os autores não sabem explicar porquê não houve 

a expressão de fos na ZSPV dos camundongos, no entanto apontam que a cepa de 
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camundongos utilizados nesse estudo difere das utilizadas em outros estudos. No 

entanto, reforçam os resultados sugerindo que ao menos para essa cepa de camundongos 

a atividade da ZSPV ventral não foi necessária para a expressão do comportamento de 

ativação que é visto durante um estímulo de luz (fótico) na fase de escuro de um animal, 

seja este animal de espécie diurna ou noturna (Shuboni et al., 2015). 

Entretanto, o niloticus pode expressar um fenótipo comportamental de roedor de 

hábito noturno quando tem disponível na sua gaiola uma roda-de-atividade (Blanchong, 

McElhinny, Mahoney, & Smale, 1999). Levando-se em consideração essa característica 

comportamental, um estudo utilizou o niloticus com hábitos diurnos, o niloticus que 

expressa fenótipo de hábito noturno e o rato norvegicus, para se investigar possível 

ritmicidade no padrão de expressão de fos e CB na ZSPV ventral e no NSQ durante o 

ciclo claro-escuro de 12:12. Como resultado, entre o niloticus diurno e o norvegicus 

houve diferença na expressão de CB nos neurônios do NSQ, mas o mesmo não ocorreu 

quando comparados o niloticus diurno com o niloticus “noturno”. As células do NSQ 

que expressaram CB em ambos fenótipos do niloticus, também não expressaram 

ritmicidade na expressão de fos. No entanto, durante a fase de escuro, houve redução 

significativa do número de neurônios que expressaram CB na ZSPV ventral do niloticus 

diurno, envolvendo assim a CB em processos de alocação temporal do niloticus, que 

podem estar sediados na ZSPV ventral (Mahoney, Nuñez, & Smale, 2000). 

Mas como delimitar ou definir as porções ventral e dorsal da ZSPV? A descrição 

clássica da ZSPV se deu a partir das projeções do NSQ em direção ao NPVH de ratos 

(Watts et al., 1987). Em estudos mais recentes realizados também com ratos (Gooley et 

al., 2006; Lu et al., 2001), a porção ventral da ZSPV pode ser identificada como uma 

região que surge a partir das porções dorsocaudais do NSQ e se estende por uma 

extensão medial do hipotálamo anterior, ao passo que sua porção dorsal está mais 

caudal e imediatamente ventral ao NPVH, e estabelece relação com o NDMH e o 

NVMH. 

No trabalho de Vujovic et al. (2015), utilizando ratos Sprague-Dawley 

(linhagem do rato Wistar), é descrito que a injeção de traçador anterógrado na porção 

ventromedial da ZSPV segue um trajeto caudal e periventricular, projetando-se nas 

porções anteriores do NDMH. Entretanto, alguns autores apontam que a ZSPV é melhor 

definida topograficamente considerando-se as projeções de VIP e VP que partem do 

NSQ para suas porções ventral e dorsal, respectivamente (Lu et al., 2001; Vujovic et al., 

2015; Watts et al., 1987; Watts, 1991), o que reflete uma limitação do presente estudo. 
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Os neuropeptídios VIP e VP compõem um contingente importante de 

substâncias neuroativas observadas em fibras na ZSPV(Hermes et al., 2009; Mahoney 

& Smale, 2005; Moore et al., 2002; Vujovic et al., 2015). No Sapajus apella foi 

observado que na porção medial da ZSPV há uma distribuição densa de fibras VP
+
, 

além da presença de algumas fibras VIP
+
. O maior contingente de fibras VIP

+
 estava 

distribuído na porção lateral da ZSPV, em posição paralela e lateral à porção medial. Ao 

se comparar a morfologia e distribuição dessas fibras observadas na ZSPV com aquelas 

do NSQ, pode-se propor que as fibras VIP
+
 e VP

+
 na ZSPV são projeções de neurônios 

das subdivisões ventrolateral e dorsomedial do NSQ (Campos et al., 2014). 

Neurônios liberadores de VP do NSQ promovem informações excitatórias para 

neurônios GABAérgicos na ZSPV (Hermes et al., 2000). Essa parece ser uma 

importante via de controle neuroendócrino que tem a participação da ZSPV, pois o NSQ 

controla de forma inibitória neurônios secretores do fator liberador de corticotropina 

(CRH, corticotropin-releasing hormone) localizados no NPVH através da liberação de 

VP na ZSPV (Kalsbeek et al., 2008).A liberação de VP pelo NSQ ocorre na fase de 

claro, tanto em espécies diurnas como noturnas (Mahoney & Smale, 2005). Kalsbeek et 

al. (2008) propõem que no rato, a partir do efeito excitatório da VP sobre neurônios 

GABAérgicos na ZSPV e NDMH, ocorre a inibição de neurônios secretores de CRH 

localizados no NPVH. Por outro lado, em espécie diurna (nesse caso, Arvicanthis 

ansorgei) a liberação de VP na ZSPV excitaria neurônios glutamatérgicos que se 

projetam ao NPVH, o que promove a liberação do CRH. 

O GABA foi considerado como o principal neurotransmissor utilizado pelo STC, 

em um estudo que objetivou investigar a presença desse neurotransmissor no NSQ e no 

FIG. Nesse estudo foi observado que quase todos os neurônios do NSQ são 

GABAérgicos, o que implicaria que grande parte das eferências do NSQ, o que inclui a 

ZSPV, seriam inibitórias (Moore & Speh, 1993; Moore, Speh, & Leak, 2002). De fato, é 

possível se observar uma intensa imunorreatividade para os subtipos de receptores 

GABAA nas principais regiões de eferências do NSQ. Na ZSPV pode ser observado por 

toda sua extensão a presença das subunidades α1, α2, α3 e α5, bem como β2,β3 e γ2, 

sendo mais frequente a presença das subunidades α1 e γ2 no corpo dos neurônios e 

dendritos. Em neurópila se observa de forma abundante os subtipos α1 e β2,β3 (Gao et 

al., 1995). Nós observamos uma ampla distribuição de células imunorreativas ao GABA 

na ZSPV ventral, mais densamente observada em seus planos laterais. 
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A enzima GAD participa da síntese do GABA, e nesse estudo é possível 

observar um padrão de colocalização de fibras / terminais imunorreativos à GAD e SP 

na ZSPV ventral. Ambas marcações estão restritas às porções ventromediais da ZSPV, 

expressando-se na forma de plexos justapostos dorsalmente ao NSQ. Não há trabalhos 

que descrevam a presença de SP na ZSPV. No entanto, esse neuropeptídio está 

envolvido com mecanismos de sinalização fótica que ocorrem no NSQ, e manipulações 

neuroquímicas de seus receptores tendem a promover modificações no perfil de 

expressão circadiana da atividade neuronal no NSQ (Hamada & Shibata, 2010), de 

modo que é razoável supor que a colocalização da SP e da GAD na porção ventromedial 

da ZSPV do sagui pode estar relacionada com algum dos mecanismos rítmicos que 

compõem o STC, implicando a ZSPV mais uma vez como pertencente a um STC 

expandido (Morin, 2013). 

Projeções da ZSPV que assumem um percurso dorsolateral estabelecem relações 

funcionais com o NDMH, sua principal eferência (Morin, 2013). O NDMH tem sido 

considerado um núcleo importante para retransmitir as informações que partem do NSQ 

em direção a estruturas envolvidas com o comportamento do sono, vigília, 

comportamento alimentar e secreção neuroendócrina (Deurveilher & Semba, 

2005;Saper, Lu, Chou, & Gooley, 2005). Nesse aspecto, a ZSPV assume grande 

importância funcional uma vez que as aferências que chegam ao NDMH vindas da 

ZSPV são mais abundantes do que as que chegam do NSQ (Chou et al., 2003) e partem 

das suas quatro sub-regiões (Vujovic et al., 2015). 

Além disso, estudos que envolveram lesões neuroquímicas seletivas em porções 

ventrais e dorsais da ZSPV (preservando-se o NSQ e o NPVH) podem confirmar uma 

distinção funcional entre essas porções, pois a lesão seletiva promove déficits 

específicos, ou seja, comprometimento da modulação circadiana do ciclo sono-vigília e 

atividade locomotora em lesões ventrais, e comprometimento da regulação circadiana 

da temperatura corporal em lesões dorsais, o que implica a ZSPV como uma região 

complexa com subsistemas neuronais específicos (Lu et al., 2001). 

Até onde sabemos, não há estudo que descreva a ZSPV do sagui, nem aponte a 

descrição de sub-região a partir da presença de células imunorreativas à CB (CB+) 

nessa região, bem como nessa espécie. Quando comparamos nossos dados com o 

padrão de projeção de neurônios CB+ da ZSPV de outras espécies, vemos que tanto no 

sagui como no niloticus há uma distribuição de corpos de neurônios e fibras no sentido 

medial-lateral e ventral-dorsal, sendo mais numerosos na ZSPV do que nas porções 
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dorsais ao NSQ e na região medial periventricular. Outra semelhança pode ser 

observada no que diz respeito à relação topográfica entre o NSQ e a ZSPV, na qual os 

limites ventrais da ZSPV podem ser observados a partir do nível médio de corte do 

NSQ (Mahoney et al., 2000; Schwartz, 2004; Schwartz et al., 2011). No nosso estudo, 

considerando o sentido rostrocaudal, vemos esse padrão nas imagens que envolvem 

imunorreatividade à NeuN, NPY, CB, SP, bem como a marcação pelo método de Nissl. 

A distribuição e morfologia de neurônios CB+ pode variar entre espécies, apesar 

de não se saber ainda se tais distinções são “apenas” morfológicas ou morfofuncionais 

(Mahoney et al., 2000; Schwartz et al., 2004). No entanto, alguns estudos propõem que 

possa haver uma relação funcional entre a presença de neurônios CB+ na ZSPV ventral 

e o padrão de diurnalidade: neurônios da ZSPV ventral que apresentaram padrão 

circadiano na expressão de fos, também foram imunorreativos para CB, sendo que tal 

padrão circadiano foi observado apenas em roedor diurno (Schwartz et al., 2004). 

A CB juntamente com a parvalbumina (PV) e a calretinina (CR) compõem uma 

família de proteínas ligantes de cálcio (PLCa) intracelular, que participam da regulação 

citoplasmática do transporte e concentração desse íon (Andressen, Bliimcke, & Celio, 

1993; Bourne, Warner, Upton, Rosa, 2007). A importância em se investigar a expressão 

da CB em estudos neuroanatômicos dos centros circadianos, se dá pelo fato desta 

proteína poder ser usada como marcador neuronal do sistema nervoso central, podendo 

delinear regiões e núcleos, vias neurais e morfologia de neurônios (Andressen et al., 

1993; Bourne et al., 2007), inclusive em saguis (Costa & Britto, 1997). Além disso, a 

CB tem sido envolvida em processos neuroquímicos que participam da regulação de 

ritmos circadianos (Hamada et al., 2003). 

Devido a essas características, a presença de CB em estruturas do STC tem sido 

estudada em várias espécies (Cayetanot, Deprez, & Aujard, 2007; Cavalcante et al., 

2008; Costa & Britto, 1997;  Costa et al., 1998; Schwartz et al., 2004) e condições 

como, por exemplo, após um pulso de luz na fase de escuro (Mahoney et al., 2000), em 

condições de escuro-constante (Schwartz, 2004), bem como considerando-se a 

neuroplasticidade que ocorre durante o envelhecimento (Engelberth et al., 2014). Na 

ZSPV do niloticus, a expressão de CB é vista em toda sua dimensão rostrocaudal, não 

aparentando uma delimitação nuclear, sendo mais numerosa do que sua expressão no 

NSQ. O maior contingente de células que expressam a CB pode ser identificado 

dorsolateralmente ao limite dorsal e caudal do NSQ (Schwartz et al., 2004), projetando-
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se além dos limites da ZSPV, quando delimitados pela expressão de VIP e VP (Watts, 

1991). 

Podemos observar no nosso estudo que a presença de células CB+ e de terminais 

retinianos apresentam distribuição ventral e ventrolateral correspondentes entre si, e não 

possuem relação terminal com o núcleo anterior do hipotálamo, tampouco sua porção 

ventromedial (núcleo proporcionalmente menor no sagui, quando comparado com o 

rato, de acordo com Paxinos et al., 2012). O estudo de Canteras et al. (2011) realizado 

com roedores nos mostra claramente a distribuição de terminais retinianos para a porção 

ventromedial do núcleo anterior do hipotálamo e para a ZSPV. Os autores consideram a 

porção ventral da ZSPV imediatamente dorsal ao NSQ como sendo “ZSPV 

perisupraquiasmática”, não fazendo relação a uma possível região perisupraquiasmática 

lateral e ventrolateral, como pode ser observado no trabalho de Ramanathan et al. 

(2006). 

Ramanathan et al. (2006) realizaram um estudo que tinha como objetivo 

investigar a presença de perfil rítmico circadiano na expressão de PER1 e PER2 no 

NSQ e na ZSPV ventral do niloticus e no rato. Em alguns dos niloticus estudados, os 

autores observaram a presença de PER em uma área lateral à ZSPV ventral e outra 

lateral ao NSQ (perisupraquiasmática lateral); daí, decidiram investigar a expressão 

circadiana de PER1 e PER2 nessas áreas. Observaram que ao acender das luzes (do 

ciclo claro-escuro de 12:12) uma área perisupraquiasmática dorsolateral expressou picos 

de PER1 e PER2, e uma área perisupraquiasmática ventrolateral expressou pico de 

PER2. No entanto, não foi observado pico de PER no NSQ ou na ZSPV ventral nessa 

fase do ciclo, porém em outros momentos do ciclo claro-escuro a área 

perisupraquiasmática ventrolateral expressou PER2 em um padrão semelhante ao 

observado no NSQ. Os autores sugerem que nessa área perisupraquiasmática 

ventrolateral possa haver um contingente de células funcionalmente heterogêneas que 

possuem mecanismos rítmicos que diferem em alguns aspectos do NSQ e da ZSPV. 

Além disso, uma vez que os picos de PER1 e PER2 ocorreram ao ascender das luzes, 

isso sugere uma resposta dependente do efeito da luz, mediada pelas projeções do TRH 

para essas regiões. 

São poucos os estudos que se dedicam às projeções retinianas à ZSPV, apesar de 

serem descritas em algumas espécies. No entanto, a ZSPV é considerada como um dos 

principais alvos das aferências do TRH na maioria das espécies estudadas (Canteras et 

al., 2011; Hattar et al., 2006; Kramer et al., 2001; Leak & Moore, 1997; Todd et al., 
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2012). No sagui, há apenas 1 estudo que faz essa consideração (Costa et al., 1999). O 

TRH possui um componente medial e lateral de fibras, que podem se distribuir 

diferentemente em algumas estruturas e regiões hipotalâmicas. O contingente de fibras 

mediais se projeta tanto para a porção ventrolateral do NSQ, como para porções ventrais 

da ZSPV imediatamente justapostas às porções dorsais do NSQ (Watts et al., 1987; 

Abrahamson & Moore, 2001; Canteras et al., 2011) e de maneira esparsa para a porção 

dorsal da ZSPV, justaposta ao NPVH (Canteras et al., 2011). No hamster, o TRH se 

organiza em três componentes, que variam entre si considerando-se sua dimensão (área 

transversal) e alcance de suas fibras (Johnson et al., 1988). O maior contingente dessas 

fibras localiza-se no NSQ como um plexo; dai, projeções axonais desse plexo se 

estendem lateralmente e dorsalmente em direção às porções ventrais da ZSPV 

(Hannibal & Fahrenkrug, 2004). 

Dados recentes referentes à ontogenia das projeções do TRH ao NSQ e à ZSPV 

de espécies de hábito noturno (ratos Norway) e hábito diurno (niloticus), revelam que o 

padrão de tais projeções à porção ventral da ZSPV pode explicar a alocação temporal de 

comportamentos que caracterizariam o animal como sendo noturno ou diurno. Para 

ratos Norway, entre o oitavo e o décimo quinto dia de vida pós-natal, foi visto uma 

projeção robusta do TRH tanto para o NSQ como para a porção ventral da ZSPV. Por 

outro lado, para o niloticus, apesar de haver uma projeção bastante robusta dessa via 

para o NSQ desde as primeiras semanas de vida pós-natal, para a porção ventral da 

ZSPV há pouca ou nenhuma projeção do TRH nas primeiras semanas da fase pós-natal 

(Todd et al., 2012), como pode ser observado também no animal adulto (Smale & 

Boverhof, 1999). 

No estudo de Todd et al. (2012) sobre a ontogenia das projeções do TRH para a 

ZSPV e NSQ, é visto que na segunda semana de vida pós-natal do rato Norway a 

emergência do padrão de comportamento noturno está associada com a atividade 

neuronal do NSQ e da ZSPV, que apresentam uma relação de fase, e com a presença de 

fibras do TRH para essas regiões. Os autores propõem que o padrão de atividade 

neuronal observado se daria devido às projeções possivelmente excitatórias (mediadas 

pelo neurotransmissor glutamato) por parte do TRH para o NSQ e a ZSPV, o que não 

ocorreria com o niloticus, uma vez que não se observou projeções do TRH para a ZSPV 

nessa fase de vida pós-natal. Além disso, sabendo-se que o NSQ emite projeções 

inibitórias para a ZSPV (mediadas pelo ácido gama-aminobutírico, GABA, 

neurotransmissor inibitório), o aumento da atividade neuronal do NSQ a partir da 
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estimulação excitatória via TRH (Gao, Fritschy, & Moore, 1995; Hermes, Kolaj, 

Doroshenko, Coderre, & Renaud, 2009) promoveria uma redução da atividade neuronal 

na ZSPV (Todd et al., 2012). 

No clássico trabalho de Costa et al. (1999), as projeções retinianas ao NSQ são 

bilaterais, mais concentradas nas porções ventrais, contralateral à injeção intraocular do 

traçador (CTb). As projeções para a ZSPV se distribuem bilateralmente, de forma quase 

simétrica. Nos cortes avaliados no nosso estudo, observamos resultados semelhantes; é 

possível identificar uma projeção retinohipotalâmica densa nas porções mais ventrais do 

NSQ, bem como podemos observar cortes que evidenciam a projeção do TRH na 

ZSPV. 

Vimos anteriormente nesse texto, que alguns autores apontam que além de 

dividirmos a ZSPV em uma porção ventral e outra dorsal, há uma possibilidade de 

subdividir a ZSPV em uma região lateral e outra medial, e tal descrição pode ser 

possível também a partir das projeções do TRH. Considerando que no TRH os axônios 

das células ganglionares da retina que o compõem são organizados em um componente 

lateral e outro medial, seu componente medial tende a projetar-se para a divisão 

ventrolateral do NSQ e para a ZSPV lateral (Canteras et al., 2011). 

Essa distribuição do TRH também segue o que observamos no nosso estudo: 

uma concentração decrescente de projeções retinianas da porção ventral do NSQ à sua 

porção dorsal, e um plexo de fibras na ZSPV ventral (Canteras et al., 2011; Vujovic, 

2015). No entanto, podemos observar ainda que num nível mais ventral da ZSPV é 

possível distinguir uma projeção retiniana ventrolateral perisupraquiasmática, que 

parece possuir relação topográfica com células CB+ da porção perisupraquiasmática 

ventrolateral da ZSPV, que estamos descrevendo. 

Com relação ao glutamato, principal neurotransmissor excitatório do sistema 

nervoso central e particularmente do TRH, sua presença no tecido neural pode ser 

estudada através da análise de proteínas que atuam como “transportadores vesiculares 

de glutamato”, VGLUT1 e VGLUT2 (VGLUT, vesicular glutamate transporters), bem 

como através da análise da expressão de receptores para o glutamato (subunidades de 

receptores GluR, glutamate receptor, NMDA, N-metil-D-aspartato, , AMPA, ácido α-

amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônicoe Ka, kainato). Ziegler, Cullinan, & 

Herman (2002) não encontraram marcação imunohistoquímica para a presença de 

VGLUT1 ou VGLUT2 na ZSPV de ratos, apesar de haver uma distribuição difusa de 

VLUT2 em outras regiões do hipotálamo estudado. Por outro lado, podemos encontrar 
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subunidades de receptores NMDA, GluR e AMPA distribuídos nas porções dorsais da 

ZSPV de ratos, margeando anteriormente o NPVH (Herman, Eyigor, Ziegler, & Jennes, 

2000). 

No que observamos na ZSPV do sagui, parece não haver relação topográfica 

entre os terminais retinianos e as áreas imunorreativas para o Glu. Em nossos cortes 

anatômicos observamos uma forte marcação para GluR1 apenas na porção dorsal da 

ZSPV, ventral ao NPVH, e podemos propor que essa marcação provavelmente possui 

relação com a marcação intensa ao GluR1 que é observada na porção dorsomedial do 

NSQ do mesmo corte, lembrando da relação morfofuncional que a ZSPV dorsal possui 

com a porção dorsomedial do NSQ (Leak & Moore, 2001). Esse resultado é semelhante 

ao que foi observado por Herman et al. (2000), que descreveram o padrão de 

distribuição de células imunorreativas contra GluR1 na porção dorsal da ZSPV de ratos, 

imediatamente ventral a porções do NPVH. 

A ZSPV dorsal recebe projeções da porção dorsomedial do NSQ, e nos nossos 

resultados vemos essa porção do NSQ apresentar forte marcação para Glu. No trabalho 

de Kalsbeek et al. (2011) é proposto que em animais diurnos, a porção dorsal da ZSPV 

possivelmente emite projeções glutamatérgicas para o NPVH, permitindo a liberação do 

hormônio liberador de corticotropina, estando então a ZSPV envolvida na modulação 

do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, e na alocação temporal da atividade desse eixo, 

que difere entre animais diurnos e noturnos. Porém, a liberação dos hormônios desse 

eixo obedece também a uma modulação ultradiana. 

Ao passo que no estudo de Lu et al. (2001) lesões nas porções ventral e dorsal da 

ZSPV gerou o surgimento de ritmos ultradianos, no estudo recente de Wu et al. (2018) é 

justamente a relação ZSPV-NPVH que gera ritmos ultradianos do nível intracelular do 

cálcio (Ca
2+

), na ausência da influência do NSQ. Nesse estudo o Glu parece exercer 

outro papel importante na relação entre a ZSPV e o NPVH, uma vez que o bloqueio de 

receptores glutamatérgicos inibe o surgimento dos pulsos ultradianos. Esse é um estudo 

eletrofisiológico com 3 tipos de slices: do 1) NSQ + ZSPV + NPVH, 2) apenas do NSQ, 

e 3) da ZSPV + NPVH. A partir dos resultados os autores mostram que o NSQ 

isoladamente não expressa padrão ultradiano, sendo na verdade estimulado pela relação 

ZSPV-NPVH para que expresse esse tipo de ritmo biológico. 

Recentemente foi demonstrado que o ritmo circadiano da atividade de neurônios 

do NSQ é dependente da concentração extracelular do Glu nesse núcleo, que obedece 

também a um ritmo circadiano de liberação através dos astrócitos (Brancaccio, Patton, 
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Chesham, Maywood, &Hastings, 2017). Os astrócitos são importantes células que 

compõem o sistema nervoso central (SNC), desempenhando diversas e importantes 

funções estruturais, metabólicas, imunológicas, sinaptogênicas (gliotransmissão), por 

exemplo (Allen, 2014; Pérez-Albarez& Araque, 2013). Essas células também exercem 

importantes papeis no STC (Brancaccio et al., 2017; Chi-Castañeda & Ortega, 2017; 

Prolo, Takahashi, & Herzog, 2005), podendo ser identificadas através da expressão da 

proteína GFAP, que possui um padrão de expressão circadiana no NSQ (Santos et al., 

2005). Identificamos astrócitos fibrosos em toda extensão rostrocaudal da ZSPV, alguns 

dos quais ocupando posições perivasculares, organizados de forma dispersa na ZSPV 

ventrolateral e de forma mais organizada no seu nível caudal e retroquiasmático, 

aparentemente ocupando um aspecto dorsolateral. 

A presença de fibras / terminais axônicos imunorreativos para NPY foi 

observada fortemente no componente periventricular da porção medial da ZSPV em 

todo o seu trajeto rostrocaudal. É sabido que a presença de fibras / terminais axônicos 

NPY
+ 

no hipotálamo podem ser provenientes do FIG. Horvath (1998), utilizando como 

traçador o PHAL-L injetado no FIG de ratos, considerou a ZSPV como a região que 

mais recebeu suas projeções entre todas as áreas diencefálicas analisadas (excetuando as 

projeções que o FIG emite às porções ventrais do NSQ através do trato 

geniculohipotalâmico – TGH, importante componente do STC). Nesse seu estudo, as 

projeções foram observadas bilateralmente, com predominância contralateral. 

Em outros trabalhos utilizando-se ratos e hamster, foi descrito que as projeções 

do FIG chegam a uma área da ZSPV que faz transição entre a área hipotalâmica anterior 

e a área retroquiasmática (Moore, Weis, & Moga, 2000; Vrang, Mrosovsky, & 

Mikkelsen, 2003). No gerbil ou esquilo da Mongólia (Meriones ungiculatus), através do 

uso de um traçador retrógrado injetado no FIG, também foi possível identificar que 

fibras do FIG se projetam bilateralmente em direção às porções ventrais da ZSPV, 

distribuídas dorsolateralmente em relação às porções dorsais do NSQ (Mikkelsen, 

1990). 

No estudo de Cavalcante et al. (2002) utilizando como modelo animal o sagui, 

foi observado um padrão de imunorreatividade ao NPY na porção ventral do NSQ, 

coincidindo com as projeções do TRH, e poucas fibras / terminais imunorreativos em 

outras regiões do núcleo. Outro dado interessante desse estudo mostra que varicosidades 

das fibras / terminais imunorreativos ao NPY mantém uma relação topográfica com 

pericário e dendritos de neurônios CB
+
 de outras regiões do NSQ. Nós observamos que 
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a distribuição topográfica da imunorreatividade ao NPY na ZSPV do sagui está presente 

também numa porção ventromedial da ZSPV, imediatamente dorsal ao NSQ, e que 

parece guardar relação espacial com o componente de neurônios CB
+
 dessa porção. 

No NSQ a CB parece participar dos mecanismos que estão subjacentes às 

mudanças de fase do ritmo circadiano sob influência do estímulo fótico, e 

particularmente está envolvida na transmissão da informação fótica entre a porção 

ventrolateral e dorsomedial desse núcleo (Hamada et al., 2003). Além disso, a expressão 

de CB nas células do NSQ e da ZSPV de animais diurnos é maior na fase de claro do 

animal do que na fase de escuro (Mahoney et al., 2000). No nosso estudo a presença de 

neurônios CB
+
 pode ser melhor evidenciada na ZSPV ventral, que recebe projeções 

retinianas via TRH, distribuídas na ZSPV ventrolateral e em sua porção 

perisupraquiasmática ventrolateral. 

A descrição da presença de fibras e terminais imunorreativos para 5HT em 

estruturas do STC comumente se apresentam na forma de plexos. A serotonina possui 

um papel modulador sobre os ritmos circadianos, agindo tanto na modulação fótica 

quanto na não-fótica, e as projeções serotonérgicas que chegam às estruturas do STC 

ascendem a partir dos núcleos da rafe mesencefálica medial e dorsal, em direção ao 

NSQ e FIG, respectivamente(Moore & Speh, 2004; Pontes et al., 2010). 

No sagui as projeções serotonérgicas são observadas concentrando-se nas 

porções dorsais do NSQ, não guardando relação topográfica com as projeções do TRH, 

que estão concentradas nas porções ventrais do NSQ(Cavalcante et al., 2002). No NSQ 

também foram observadas fibras / terminais imunorreativos ao subtipo de receptor de 

serotonina 5HT1B nas porções mediais do NSQ, margeando a parede do III ventrículo, 

nos limites dorsais desse núcleo (áreas com uma presença abundante de células CB
+
), 

bem como em outras regiões hipotalâmicas da área pré-óptica (Cavalcante et al., 2011). 

A presença de varicosidades e fibras / terminais imunorreativos 5HT na ZSPV do sagui 

tendem a se concentrar em porções dorsais, aparentemente em dois padrões: 

imediatamente ventral ao NPVH e na forma de plexo que emerge da porção 

periventricular no nível retroquiasmático. É interessante apontar que no nível de corte 

medial do NSQ podemos identificar um plexo de fibras / terminais e varicosidades 

concentrados na ZSPV ventromedial, guardando certa semelhança topográfica com um 

plexo imunorreativo à SP. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nesse nosso estudo, podemos concluir que a ZSPV do sagui pode ser 

apresentada a partir dos seguintes aspectos: 

01. Localiza-se entre as porções dorsais e caudais do NSQ e porções ventrais do 

NPVH, apresentando uma organização citoarquitetônica detectável por meio do método 

de Nissl e imunohistoquímica contra NeuN; 

02. Em alguns níveis no eixo rostrocaudal há relações topográficas 

ventromedial, ventrolateral e ventrolateral perisupraquiasmática com o NSQ, e relações 

ventrais com o NPVH;  

03. Possui uma distribuição espacial de aspecto retangular, prolongando-se mais 

lateralmente em relação ao III ventrículo, se compararmos com outras espécies; 

04. Possui componente periventricular; 

05. Apresenta forte marcação na sua extensão rostrocaudal para a CB e NPY; 

06. A marcação para CB permite a descrição morfológica de corpos de 

neurônios e fibras neurais, sugerindo um percurso dorsolateral; 

0.7. A marcação para CB permite a localização de sub-regiões ventromedial, 

ventrolateral e ventrolateral perisupraquiasmática; 

08. Possui células imunorreativas para a CR distribuídas esparsamente em sua 

porção ventral e dorsal; 

09. Não apresenta imunorreatividade para a PV; 

10. A sua porção ventral apresenta uma forte concentração de fibras e terminais 

imunorreativos para SP, GAD, bem como para CB e NPY; 

11. A sua porção dorsal pode ser identificada a partir da imunorreatividade à 5-

HT, GluR1, GABA e NOS; 

12. Recebe aferências bilaterais do TRH, distribuídas em sua porção ventral e 

ventrolateral e perisupraquiasmática ventrolateral, prolongando-se caudalmente nessa 

porção, e 

13. O NPY marca a porção medial da ZSPV, conferindo-lhe um componente 

periventricular e ventromedial. 

 

Esse é o primeiro trabalho que se dedica ao estudo da ZSPV em uma espécie de 

primata. Apesar de alguns dados serem preliminares, pudemos apontar como o ponto de 
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maior contribuição à literatura especializada, a descrição que a CB permitiu a proposta 

das sub-regiões ventromedial, ventrolateral e ventrolateral perisupraquiasmática da 

ZSPV. Outro dado que nos chama atenção está relacionado às projeções do TRH para a 

ZSPV, distribuindo-se também para uma porção ventrolateral perisupraquiasmática. 

Apesar de não termos realizados experimentos funcionais nesse nosso estudo, a clara 

presença de CB na ZSPV do sagui, sua relação íntima com o NSQ e NPVH, e a 

identificação de projeções do TRH, aliados aos dados disponíveis na literatura, colocam 

a ZSPV do sagui como uma importante região do STC expandido. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

Esse estudo pode ser considerado original, porém preliminar. Seria necessário 

uma análise neuroquímica mais detalhada considerando a utilização de 

imunohistoquímica contra VIP e VP. Uma das principais descrições recentes da zona 

subparaventricular apontam que a distribuição de fibras e terminais axônicos de 

neurônios do núcleo supraquiasmáticos imunorreativos para VIP e VP podem ser 

utilizadas para a descrição da zona subparaventricular e suas sub-regiões. 

Será necessário também que seja realizada uma descrição topográfica da zona 

subparaventricular a partir do plano sagital de corte, sobretudo para que possamos 

estabelecer com maior precisão suas relações com o núcleo paraventricular do 

hipotálamo, o que consubstancia a descrição de sua porção ventrolateral 

perisupraquiasmática. Uma descrição mais detalhada da relação dessas estruturas no 

encéfalo do sagui será fundamental para futuros estudos que utilizem traçadores 

anterógrados e retrógrados, uma vez que a proximidade rostrocaudal do núcleo 

supraquiasmático e do núcleo paraventricular do hipotálamo precisa ser levada em conta 

nos estudos da zona subparaventricular. 

Uma vez que o presente estudo é o primeiro que propõe a descrição da zona 

subparaventricular no sagui, seria interessante que seu aprofundamento considere a 

análise molecular de genes-relógio nessa região, o que pode configurar a possibilidade 

de interações acadêmicas com grupos que se dedicam a estudar a zona 

subparaventricular através de ferramentas moleculares. 
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MANUSCRITO 

 

Abaixo, texto estruturado como manuscrito preliminar em português, contendo 

introdução, material e métodos, resultados e discussão. A formatação para citações, bem 

como a organização dos tópicos desse manuscrito seguem o solicitado pela revista The 

Journal of Comparative Neurology. 

 

CONSIDERAÇÕES NEUROANATÔMICAS DA ZONA SUBPARAVENTRICULAR 

(ZSPV) DO PRIMATA NÃO-HUMANO, CALLITHRIX JACCHUS: A PRESENÇA 

DA CALBINDINA E PROJEÇÕES RETINIANAS 

 

1. Introdução 

 

O Sistema de Temporização Circadiana (STC) é composto por estruturas neurais 

especializadas em transportar informações do ambiente externo e interno em direção a 

um marca-passo central, que tem o papel de gerar endogenamente ritmos de 24h 

(circadianos) e, deste marca-passo, outras vias neurais partem levando informações a 

estruturas consideradas efetores comportamentais. Em todas as espécies estudadas, o 

núcleo supraquiasmático (NSQ) do hipotálamo é considerado a principal estrutura 

responsável pela geração dos ritmos circadianos. Classicamente considera-se que o 

NSQ recebe informações sincronizadoras e moduladoras através 1) do trato 

retinohipotalâmico (TRH), que parte da retina em direção direta ao NSQ, 2) do trato 

geniculohipotalâmico (TGH), que parte do folheto intergeniculado do tálamo (FIG), e 3) 

de vias provenientes de núcleos da rafe mesencefálica (Moore, Speh, & Leak, 2002; 

Cavalcante, Alves, Costa, & Britto, 2002; Golombek & Rosenstein, 2010; Cavalcante et 

al., 2011; Tomotani & Oda, 2012). 

Recentemente, Morin (2013) propôs o conceito de “STC expandido” quando 

aponta que aproximadamente 100 estruturas neurais poderiam compor o STC. Das 

diversas regiões envolvidas nesse contexto, a zona subparaventricular (ZSPV) vem 

recebendo importante destaque devido às suas relações diretas com o NSQ, bem como 

às suas características funcionais, o que inclui seu papel na modulação rítmica de 

algumas funções biológicas até então estudadas (Nuñez et al., 1999; Ramanathan et al., 

2008; Schwartz et al., 2009; Smale et al., 2003; Vujovic, Gooley, Jhou, & Saper, 2015; 
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Wu et al. 2018). Outro aspecto da importância da ZSPV para o STC se dá por esta 

projetar informações de volta ao NSQ, mas sobretudo por projetar-se em direção a 

quase todas as estruturas que recebem projeções do NSQ (Leak & Moore, 2001), tanto 

em espécies de hábitos diurnos, como naquelas de hábitos noturnos (Schwartz, 

Urbanski, Nuñez, & Smale, 2011). O NSQ possui poucas projeções para áreas que estão 

localizadas fora do hipotálamo, dessa forma é provável que seu papel modulador sobre 

os ritmos de determinadas regiões extra-hipotalâmicas se dê de forma indireta através de 

outras instâncias neuroanatômicas do hipotálamo, como a ZSPV (Elmquist, Ahima, 

Elias, Flier, & Saper, 1998;Schwartz et al., 2011). 

Originalmente, a descrição da ZSPV como sendo uma “zona 

subparaventricular” não se deu a partir de sua característica citoarquitetônica ou 

neuroquímica, mas sim a partir da observação do trajeto característico que axônios do 

NSQ assumem atravessando essa região em direção às porções ventrais do núcleo 

paraventricular do hipotálamo (NPVH), onde essas fibras axonais tendem a se 

concentrar sem, no entanto, penetrar nesse núcleo (Lu et al., 2001; Watts et al., 1987; 

Watts, 1991). A descrição clássica de Watts et al. (1987), na qual a nomenclatura 

“subparaventricular” foi definida a partir das projeções do NSQ para o NPVH, 

possivelmente não descreveria totalmente essa região, que se sobrepõe às regiões 

perisupraquiasmáticas (Lu et al., 2001). Recentemente, considerando-se características 

neuroanatômicas, neuroquímicas e funcionais, Vujovic et al.(2015) propuseram que no 

rato a ZSPV possui subdivisões ventrolateral, dorsolateral, ventromedial e dorsomedial, 

além das porções lateral e medial classicamente conhecidas (Watts et al., 1987). 

Por ser considerada morfologicamente como a principal via de eferência do 

NSQ, alguns estudos propõem que a ZSPV seja reconhecida funcionalmente como uma 

região amplificadora e / ou moduladora das informações provenientes do NSQ 

(Schwartz, Nuñez, & Smale, 2009). Nos resultados obtidos de estudos realizados em 

ratos, nos quais se provocou lesões em porções específicas da ZSPV, é possível se 

observar que a perda da ritmicidade circadiana da atividade locomotora, da temperatura 

e do ciclo sono-vigília, ocorre dependendo da porção da ZSPV que foi lesada 

(Abrahamson & Moore, 2006; Lu et al., 2001). Além disso, a resposta à lesão da ZSPV 

parece diferir entre espécie de hábito diurno e aquelas de hábito noturno (Gall, Shuboni, 

Yan, Nunez, & Smale, 2016). 

O objetivo desse estudo é realizar uma descrição citoarquitetônica da ZSPV do 

sagui (Callithrix jacchus), bem como uma caracterização morfológica de neurônios que 



110 
 

compõem essa região, estabelecendo sua relação topográfica com o NSQ, o NPVH e o 

TRH. Para tanto, nós avaliamos sua citoarquitetura por meio do método de Nissl e da 

proteína nuclear neuronal específica NeuN, além da presença da proteína ligante de 

cálcio calbindina (CB) e projeções do TRH para essa região. Como essa região ainda 

não está descrita para essa espécie, estamos propondo sub-regiões a partir de 

características neuroquímicas. O sagui (Callithrix jacchus) é um primata neotropical de 

pequeno porte. Dentro da escala evolutiva, essa espécie divergiu de um ancestral 

antropoide comum há cerca de 26 a 40 milhões de anos atrás (Wildman, Jameson, 

Opazo, & Yi, 2009). No Brasil, essa espécie, que pertence à família Callitrichidae, é 

encontrada em ambiente natural em toda a região Nordeste, organizados em grupos 

familiares de 03 a 15 membros, apresentando hábitos diurnos (Abbot et al., 2003; 

Menezes, Moreira, & Menna-Barreto, 1993). Vários estudos neuroanatômicos dessa 

espécie têm sido desenvolvidos nos últimos anos por nosso laboratório, de modo que o 

conhecimento do seu STC vem se avolumando (Cavalcante et al., 2011; Costa & Britto, 

1997; Costa et al., 1998; Costa et al., 1999; Nascimento et al., 2010), o que se inclui as 

modificações estruturais neuroanatômicas que ocorrem durante o seu envelhecimento 

(Engelberth et al., 2014; Engelberth et al., 2017). 

 

2. Material e métodos 

2.1. Animais 

Neste estudo utilizamos cortes de encéfalos de saguis adultos jovens provenientes do 

Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

(Licença do IBAMA Nº 1/24/92/0039-0). No Núcleo de Primatologia da UFRN, os 

animais são mantidos em gaiolas de alvenaria e tela de arame, medindo 2,00 x 1,00 x 

2,00m, estando expostos à condições de temperatura, umidade e iluminação naturais, 

com alimentação a base de frutas e água disponível continuamente em bebedouros. 

Foram utilizados dois animais, avaliados como o número mínimo para a obtenção dos 

resultados esperados. Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Uso de Animais da UFRN (CEUAUFRN Nº 009.013/2017). 

 

2.2. Injeção intraocular do traçador 

Inicialmente realizamos a investigação das projeções retinianas à ZSPV utilizando 

injeção intraocular da subunidade b da toxina colérica (CTb). Esse traçador neuronal é 

captado pelo corpo do neurônio e transportado via fluxo axoplasmático aos terminais, 
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não possuindo propriedade transináptica. Os animais receberam como medicação pré-

anestésica o sulfato de atropina na dose de 0,04 mg/kg, e 2mg/kg de tramadol ambos 

por via subcutânea. Após 15 minutos foi administrado como indutor da anestesia, por 

via intramuscular, ketamina e xilazina, misturadas na mesma seringa, na dose de 

10mg/kg e 0,5mg/kg respectivamente, e para manutenção da anestesia foi utilizado 

isoflurano através de máscara e oxigênio 100%. Foi realizada então a injeção intraocular 

(olho esquerdo) de aproximadamente 70µL de uma solução aquosa de CTb (1mg/ml) 

em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 contendo dimetil-sufóxido a 10% por meio da 

introdução de uma agulha (calibre 30) na junção esclero-corneal, atingindo o corpo 

vítreo a um ângulo de aproximadamente 45 graus. A solução foi injetada por pressão 

com o auxílio de uma micro-bomba em uma velocidade de 1µL por minuto. Ao fim da 

injeção, a agulha permaneceu no local por 15 a 30 minutos a fim de evitar o refluxo da 

solução. Após a retirada da agulha foi administrada uma pomada cicatrizante no olho do 

animal. Encerrado o procedimento da injeção intraocular, os animais foram conduzidos 

à gaiola de isolamento no Núcleo de Primatologia, permanecendo em observação pelo 

período de sobrevida de 7 dias, tempo ideal para o transporte do traçador. Após o 

período de sobrevida, os animais passaram pelos procedimentos de perfusão, remoção 

do encéfalo e microtomia. 

 

2.3. Perfusão 

Cada animal foi submetido a medicação pré-anestésica e anestesia seguindo os 

procedimentos descritos acima no item 4.2. Os animais foram colocados em decúbito 

dorsal sobre uma grade em uma capela de perfusão com ponto de água. Após certificar 

que os animais estavam profundamente anestesiados, foram iniciados os procedimentos 

cirúrgicos por volta das nove horas da manhã. Primeiramente, o processo xifoide do 

osso esterno foi pinçado com auxílio de uma pinça de Allis tracionando-o em direção 

cranial; enquanto isso a pele foi seccionada, bem como suas partes moles e costelas, a 

fim de ter acesso ao coração dentro da cavidade torácica. Exposto o coração, uma 

agulha conectada a uma bomba peristáltica (Masterflex, Cole-Parmer, Niles, IL) foi 

introduzida no ápice do ventrículo esquerdo em direção à aorta ascendente, e em 

seguida realizada uma pequena incisão no átrio direito objetivando o escoamento do 

líquido do leito vascular. Inicialmente foram impulsionados 400 ml de solução salina a 

0,9% em tampão fosfato 0,1M e pH 7,4, com Heparina (Hipolabor Laboratories, 

5000UI/mL) na concentração de 2 ml/L de solução salina, em um fluxo de 100 mL por 
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minuto em temperatura ambiente, objetivando lavar o leito vascular do animal, prevenir 

a formação de coágulos e uma melhor fixação dos tecidos. Posteriormente, foi 

impulsionado 700 mL de solução fixadora de paraformaldeído a 4% (Vetec Química 

Fina) em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4em duas velocidades: a metade da solução 

infundida em fluxo rápido (35 mL/min) e a outra metade em fluxo lento (17,5 mL/min), 

totalizando 30 minutos de infusão. 

 

2.4. Remoção do encéfalo e microtomia 

Passada a perfusão, os encéfalos foram removidos da cavidade craniana através da 

secção dos tecidos moles e dos ossos da calota craniana. Em seguida os encéfalos foram 

armazenados em solução de sacarose a 30% (Nuclear-CAQ) em tampão fosfato 0,1 M, 

pH 7,4 a 4C, até a realização da microtomia. Na microtomia, os encéfalos foram 

congelados em gelo seco e seccionados através de um micrótomo de deslizamento. 

Obtivemos secções coronais de 30μm, coletadas em série de seis compartimentos 

contendo tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Cada compartimento conteve um corte de cada 

sequência de seis, de modo que a distância entre uma secção e a seguinte no mesmo 

compartimento é de aproximadamente 180m. As secções são conservadas na solução 

supracitada a 4C para a realização dos procedimentos subsequentes, ou em solução 

anticongelante à base de etileno-glicol e tampão fosfato e conservados a 4ºC para as 

reações de imunoistoquímica ou de coloração posteriormente. 

 

2.5. Técnica imunohistoquímica 

Os cortes foram submetidos a reações imunohistoquímicas seguindo o protocolo ABC 

(Complexo Avidina-Biotina-peroxidase), utilizando anticorpos (Tabela 1) para 

identificação da imunorreatividade dos neurônios para a calbindina, CB; NeuN; proteína 

acídica fibrilar glial, GFAP; e subunidade b da toxina colérica, CTb. Inicialmente os 

cortes foram submetidos a quatro lavagens, com duração de 10 minutos cada, em 

solução de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Em seguida, as secções foram submetidas a 

um pré-tratamento, a fim de inativar a peroxidase endógena do tecido, colocadas em 

contato com peróxido de hidrogênio a 0,3% em tampão fosfato 1,0 M, pH 7,4 por 20 

minutos. Logo, seguiram mais quatro lavagens com duração de 10 minutos cada, em 

solução 23 de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Todos os procedimentos supracitados 

foram realizados em agitador orbital. Após as etapas já mencionadas, as secções foram 



113 
 

colocadas em tubos de ensaio e entraram em contato com o anticorpo primário diluído 

em Triton X-100 a 0,4% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, acrescido de soro normal a 

5% para a solução com CTb a 2% para demais substâncias (Sigma, St Louis, MO, USA) 

do animal correspondente à obtenção do anticorpo secundário. Em seguida os tubos 

contendo as secções foram postos em um rotor com velocidade lenta por um período de 

18 horas em temperatura ambiente. Após isso, as secções foram submetidas a quatro 

lavagens, com duração de 10 minutos cada, em agitador orbital e em seguida foram 

incubadas no anticorpo secundário diluído em Triton X-100 a 0,4% em tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4, permanecendo no rotor com velocidade lenta por duas horas em 

temperatura ambiente. Seguiram-se novamente quatro lavagens de 10 minutos em 

solução tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 e logo em seguida as secções foram colocadas em 

contato com o complexo avidina-biotina-peroxidase (Kit ABC Elite, Vector Labs, 

Burlingame, CA, USA) a uma diluição 1:100 μL em Triton X-100 a 0,4% em tampão 

fosfato 0,1 M, pH 7,4 contendo cloreto de sódio (NaCl) em rotor com velocidade lenta 

por duas horas em temperatura ambiente. Ao fim dessa etapa, as secções foram 

novamente submetidas a quatro lavagens de 10 minutos em solução de tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4. Em seguida, as secções foram colocadas em contato com o cromógeno 

3,3’, 4,4’-tetrahidrocloreto-diaminobenzidina (DABtetra) (Sigma, St Louis, MO, USA) 

a 2,5% diluída em tampão fosfato 0,1M, pH 7,4. Na reação final adicionamos uma 

solução contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) a 0,003% como substrato, onde 

obtivemos na região marcada uma cor marrom resultante da oxidação da DAB. Esta 

última etapa foi realizada em uma capela de exaustão. Por fim, as seções foram 

submetidas novamente a quatro lavagens de 10 minutos com solução tampão fosfato 

0,1M, pH 7,4. Após a realização da técnica imunoistoquímica, as secções foram 

montadas em lâminas de vidro previamente gelatinizadas com gelatina-alúmen-cromo 

(Vetec Química Fina) e postas para secar em temperatura ambiente. Após a secagem, as 

secções foram submetidas à intensificação da reação em uma solução de tetróxido de 

ósmio a 0,05% por 30 segundos. Posteriormente as secções passaram pelos processos de 

desidratação em álcoois (Cromato Produtos Químicos) e diafanização com xilol 

(Cromato Produtos Químicos). Após esse procedimento, as secções foram cobertas por 

lamínulas utilizando como meio de montagem DPX (Aldrich Milwaukee, WI). 
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Método de Nissl 

Para o estudo da citoarquitetura, utilizamos um compartimento de cada encéfalo, para a 

coloração pelo método de Nissl usando a tionina como corante. Esse método possibilita 

a visualização de neurônios e corpos celulares de células gliais. As secções foram 

lavadas em solução de tampão fosfato 0,1M, pH 7,4, posteriormente montadas em 

lâminas previamente gelatinizadas e postas para secar em temperatura ambiente por 48 

horas. Após a secagem, as secções foram submetidas ao método de Nissl, que consiste 

na desidratação do tecido através da passagem deste em concentrações crescentes de 

álcoois etílicos (70%, 95% e 100%), sendo posteriormente deslipidificados em xilol.Em 

seguida o tecido é reidratado em concentrações decrescentes de álcoois e em água 

destilada e posteriormente submergido no corante Tionina a 0,25%. Após passar pelo 

corante as secções foram novamente desidratadas e deslipidificadas e em seguida 

cobertas com lamínulas utilizando como meio de montagem DPX (Aldrich Milwaukee, 

WI). 

 

3. Análise dos resultados 

As seções foram analisadas através de um microscópio óptico (Olympus
®
, BX-41) em 

campo claro. As imagens digitais da ZSPV foram obtidas através de uma câmera 

(Nikon
®
, DXM-1200) acoplada ao microscópio e conectada a um computador, sendo 

posteriormente operacionalizadas para ajuste de brilho e contraste utilizando o programa 

Adobe Photoshop
®
 CS6. Os desenhos presentes no texto foram construídos utilizando-

se o programa Adobe Illustrator
®
 CS6. 

 

4. Resultados 

A localização da ZSPV é necessariamente estabelecida a partir de suas relações 

topográficas com o NSQ ventralmente, o NPVH dorsalmente e o III ventrículo 

medialmente. Como essa região ainda não foi descrita em saguis, os resultados 

apresentados nesse estudo seguem como referência topográfica trabalhos anteriores 

realizados com saguis e com roedores, nos quais é possível identificar o NSQ e o 

NPVH. Também utilizamos como referência periventricular os dados do trabalho de 

Vujovic et al. (2015). Os autores do atlas de sagui (Paxinos et al., 2012) descrevem a 

grande extensão rostrocaudal do NPVH do sagui quando comparado proporcionalmente 

ao que se é observado no rato e no camundongo, o que consideramos nesse estudo. As 
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imagens histológicas a seguir representam cortes frontais nos níveis médio e caudal do 

NSQ, e área retroquiasmática. 

 

4.1. Citoarquitetura – Nissl e NeuN 

Método de Nissl 

Através da coloração celular pelo método de Nissl, observamos nos cortes frontais dos 

encéfalos que a ZSPV ocupa uma área que se estende a partir das porções dorsais do 

NSQ até as porções ventrais, ventromediais e ventrolaterais do NPVH, margeando 

lateralmente o III ventrículo. Tomando-se como referência os dados de trabalhos 

anteriores, nos quais o NSQ do Callithrix jacchus já foi descrito, é possível se observar 

que no eixo rostral-médio-caudal a ZSPV se inicia a partir do nível médio do NSQ. 

Nesse nível a ZSPV assume uma posição justaposta às porções dorsais do NSQ, 

aparentemente margeando medialmente e lateralmente o NSQ, assumindo uma discreta 

posição perisupraquiasmática ventromedial e uma clara posição ventrolateral. Nos 

níveis mais caudais, dorsalmente, a ZSPV se limita às porções ventrais do NPVH. 

Também é possível observar que as células na ZSPV se organizam espacialmente de 

forma mais dispersa, quando comparamos com grupamentos celulares circunvizinhos. 

Esse padrão parece diferir em alguns cortes quando consideramos um arranjo celular 

periventricular. Há uma prevalência de células com formato arredondado e ovoide por 

toda a ZSPV analisada, que mostram coloração menos intensa quando comparamos com 

células de núcleos vizinhos (Figura 1). 

Proteína nuclear neuronal específica (NeuN) 

 A imunorreatividade contra NeuN confirma o padrão citoarquitetônico 

observado através da coloração pelo método de Nissl, no que diz respeito a organização 

espacial das células que compõem a ZSPV e à morfologia celular, porém com 

prevalência de células com formato ovoide. No entanto, considerando-se uma zona 

periventricular da porção medial da ZSPV, a imunohistoquímica contra NeuN nos 

mostra uma menor densidade de neurônios imunorreativos comparando-se com a porção 

mais lateral da ZSPV o que discretamente difere do arranjo observado através da 

marcação pelo método de Nissl. Não observamos distinção no formato das células 

presentes numa zona periventricular ou numa porção mais lateral da ZSPV (Figura 2). 
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Calbindina (CB) – Foi possível observar a presença robusta de neurônios 

imunorreativos para a CB nos níveis de corte médio e caudal da ZSPV ventral. Através 

desse padrão de imunorreatividade podemos identificar corpos de neurônios e fibras 

possivelmente assumindo um trajeto dorsolateral desde o nível médio. Na Figura 3 

(nível médio e caudal) percebe-se que há uma maior presença dessas células 

posicionadas imediatamente dorsal ao NSQ, e em regiões perisupraquiasmáticas 

ventrolateral e ventromedial. Num trajeto periventricular vemos uma diminuição dessa 

densidade de neurônios, ao passo que nas porções laterais da ZSPV voltamos a ver novo 

volume de neurônios com trajeto em direção às porções ventrolaterais do NPVH. 

Observamos a prevalência de neurônios unipolares e bipolares com formato 

arredondado e piriforme. A Figura 4 representa um corte no nível médio, no qual se 

observa a porção ventromedial da ZSPV. Vemos também em detalhes neurônios 

arredondados e piramidais unipolares com organização dendrítica dorsolateral. Ainda 

nesse nível de corte representamos a porção ventrolateral perisupraquiasmática da 

ZSPV e neurônios arredondados e piramidais unipolares com organização dendrítica 

ventrolateral. 

Projeções retinianas 

Fibras e terminais retinianos imunorreativos a CTb foram observados bilateralmente na 

porção ventral da ZSPV, justapostos às porções dorsais e laterais do NSQ, assumindo 

uma posição ventrolateral (Figura 5) e ventrolateral perisupraquiasmática em porções 

mais rostrais. Também é possível observar bilateralmente um denso plexo de fibras / 

terminais retinianos em nível mais caudal da ZSPV ventral (Figura 6). 

 

5. Discussão 

A organização neuroanatômica, citoarquitetônica e neuroquímica da ZSPV tem 

sido pouco estudada desde as suas descrições iniciais, sobretudo em espécies diurnas e 

primatas não-humanos (Elmquist et al., 1998; Costa et al., 1999; Watts et al., 1991). O 

seu estudo vem recebendo destaque para a melhor compreensão da neuroanatomia do 

STC a partir de um referencial funcional, no qual tenta-se compreender o que estaria 

subjacente à alocação temporal da diurnalidade e noturnalidade (Nuñez et al.,1999; 

Smale et al., 2003; Schwartz et al., 2004), mas sobretudo compreender o seu papel 

funcional no STC expandido (Morin, 2013). 
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Em vários trabalhos, a ZSPV é descrita morfologicamente como possuindo uma 

porção ventral e uma porção dorsal, bem como uma divisão medial e lateral, podendo 

ainda ser descrita por possuir sub-regiões ventrolateral, ventromedial, dorsolateral e 

dorsomedial (Vujovic et al., 2015). Essas descrições são possíveis a partir da 

observação da distribuição da proteína fos, além da proteína ligante de cálcio calbindina 

(CB), e do peptídeo intestinal vasoativo – VIP, e da vasopressina – VP (Mahoney et al., 

2000; Rocha et al., 2014; Schwartz et al., 2011; Vujovic et al., 2015). Leak & Moore 

(2001) também apontam para uma descrição de uma ZSPV medial e ZSPV lateral a 

partir especificamente das aferências provenientes da divisão dorsomedial e 

ventrolateral do NSQ para essa região. 

Apesar de não considerar que seja possível descrever as sub-regiões da ZSPV a 

partir da coloração pelo método de Nissl e imunorreatividade a NeuN, a ZSPV do sagui 

possui porções ventral, dorsal, lateral e medial (com componente periventricular). É 

interessante observar que em certos níveis mais rostrais de corte, neurônios 

imunorreativos à CB assumem uma localização ventromedial, lateral e 

perisupraquiasmática ventrolateral, sendo discretamente observados numa porção 

periventricular. Esse último achado também é possível de ser identificado através da 

imunorreatividade à NeuN, na qual observamos um padrão mais disperso de 

organização celular. Nesse sentido, podemos propor a presença de uma porção 

ventromedial e ventrolateral que se apresenta mais rostral quando comparada ao que é 

observado em ratos (Vujovic et al., 2015), ocupando uma porção perisupraquiasmática 

lateral, podendo aqui ser considerada como zona subparaventricular ventrolateral 

perisupraquiasmática, ficando menos claro, comparativamente, a possibilidade de 

propor porções dorsomediais e dorsolaterais. 

A hipótese de se estabelecer que regiões perisupraquiasmáticas compõem a 

ZSPV do sagui pode ser substanciada, por exemplo, pelos trabalhos que investigaram a 

relação NSQ – ZSPV através de uso de traçadores (Leak & Moore, 2001; Vujovic et al., 

2005), expressão de genes-relógio (Ramanathan et al., 2006), bem como a relação TRH 

– ZSPV (Canteras et al., 2011). As três poções ventrais da ZSPV do sagui possuem 

neurônios grandes, que aparentam ser unicamente unipolares, com nítida predominância 

daqueles com pericário piriforme, apresentando organização dendrítica dorsolateral. 

Mahoney et al. (2000) identificaram a presença de células imunorreativas para 

CB (CB+) na região ventral da ZSPV do niloticus, um roedor diurno, circunscrita aos 

limites imediatamente dorsais do NSQ, mas distribuídas através da porção ventral, com 
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aumento da densidade de células a partir do nível médio e caudal do NSQ, considerando 

então que a presença de CB nessa espécie não descreve nenhuma região específica da 

ZSPV. Neurônios imunorreativos para a CB na ZSPV ventral do niloticus expressam 

ritmo circadiano de expressão da proteína fos na condição de escuro-constante, o que 

pode implicar que a ZSPV possui a capacidade endógena para gerar ritmo (Schwartz et 

al., 2004). De modo semelhante, pode ser observada na ZSPV ventral do niloticus a 

expressão circadiana dos genes-relógio PER1 e PER2, o que não ocorre no rato 

(Ramanathan et al., 2008). 

Mas como delimitar ou definir as porções ventral e dorsal da ZSPV? A descrição 

clássica da ZSPV se deu a partir das projeções do NSQ em direção ao NPVH de ratos 

(Watts et al., 1987).Em estudos mais recentes realizados também com ratos (Gooley et 

al., 2006; Lu et al., 2001), a porção ventral da ZSPV pode ser identificada como uma 

região que surge a partir das porções dorsocaudais do NSQ e se estende por uma 

extensão medial do hipotálamo anterior, ao passo que sua porção dorsal está mais 

caudal e imediatamente ventral ao NPVH, e estabelece relação medial com o NVMH e 

o NDMH. No trabalho de Vujovic et al. (2015), utilizando ratos Sprague-Dawley 

(linhagem do rato Wistar), é descrito que a injeção de traçador anterógrado na porção 

ventromedial da ZSPV segue um trajeto caudal e periventricular, projetando-se nas 

porções anteriores do NDMH. 

Entretanto, alguns autores apontam que a ZSPV é melhor definida 

topograficamente considerando-se as projeções de VIP e VP que partem do NSQ para 

suas porções lateral e medial, respectivamente (Lu et al., 2001; Vujovic et al., 2015; 

Watts et al., 1987; Watts, 1991), o que reflete uma limitação do presente estudo. Os 

neuropeptídios VIP e VP compõem um contingente importante de substâncias 

neuroativas observadas em fibras na ZSPV(Hermes et al., 2009; Mahoney & Smale, 

2005; Moore et al., 2002; Vujovic et al., 2015). No primata Sapajus apella, foi 

observado que na porção medial da ZSPV há uma distribuição densa de fibras VP
+
, 

além da presença de algumas fibras VIP
+
. O maior contingente de fibras VIP

+
 está 

distribuído na porção lateral da ZSPV, em posição paralela à porção medial. Ao se 

comparar a morfologia e distribuição dessas fibras observadas na ZSPV com aquelas do 

NSQ, os autores propõem que as fibras VIP
+
 e VP

+
 na ZSPV são projeções de neurônios 

das subdivisões ventrolateral e dorsomedial do NSQ (Campos et al., 2014). 

Até onde sabemos, não há estudo que descreva a ZSPV do sagui, nem aponte 

uma descrição a partir da presença de células CB+ nessa região, bem como nessa 
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espécie. Quando comparamos nossos dados com o padrão de projeção de neurônios 

CB+ da ZSPV de outras espécies, vemos que tanto no sagui como no niloticus há uma 

distribuição de corpos de neurônios e fibras no sentido medial-lateral e ventral-dorsal, 

sendo mais numerosos na ZSPV do que nas porções dorsais ao NSQ e na região medial 

periventricular (Mahoney et al., 2000; Schwartz, 2004; Schwartz et al., 2011). 

A CB juntamente com a parvalbumina (PV) e a calretinina (CR) compõem uma 

família de proteínas ligantes de cálcio (PLCa) intracelular, que participam da regulação 

citoplasmática do transporte e concentração desse íon (Andressen, Bliimcke, & Celio, 

1993; Bourne, Warner, Upton, Rosa, 2007). A importância em se investigar a expressão 

da CB (calbindina D-28k) em estudos neuroanatômicos dos centros circadianos, se dá 

pelo fato desta proteína poder ser usada como marcador neuronal do sistema nervoso 

central, podendo delinear regiões e núcleos, vias neurais e morfologia de neurônios 

(Andressen et al., 1993; Bourne et al., 2007). Além disso, a CB tem sido envolvida em 

processos neuroquímicos que participam da regulação de ritmos circadianos (Hamada et 

al., 2003). 

Devido a essas características, a presença de CB em estruturas do STC tem sido 

estudada em várias espécies (Cayetanot, Deprez, & Aujard, 2007; Cavalcante et al., 

2008; Costa & Britto, 1997;  Costa et al., 1998; Schwartz et al., 2004) e condições 

como, por exemplo, após um pulso de luz na fase de escuro (Mahoney et al., 2000), em 

condições de escuro-constante (Schwartz, 2004), bem como considerando-se a 

neuroplasticidade que ocorre durante o envelhecimento (Engelberth et al., 2014). Na 

ZSPV do niloticus, a expressão de CB é vista em toda sua dimensão rostrocaudal, não 

aparentando uma delimitação nuclear, sendo mais numerosa do que sua expressão no 

NSQ. O maior contingente de células que expressam a CB pode ser identificado 

dorsolateralmente ao limite dorsal e caudal do NSQ (Schwartz et al., 2004), projetando-

se além dos limites da ZSPV delimitados pela expressão de VIP e VP (Watts, 1991). 

Podemos observar no nosso estudo que a presença de células CB+ e de terminais 

retinianos apresentam distribuição ventrolateral correspondentes entre si, e não possuem 

relação com o núcleo anterior do hipotálamo, tampouco sua porção ventromedial 

(núcleo proporcionalmente menor no sagui, quando comparado com o rato, de acordo 

com Paxinos et al., 2012). O estudo de Canteras et al. (2011) realizado com roedores 

nos mostra claramente a distribuição de terminais retinianos para a porção ventromedial 

do núcleo anterior do hipotálamo e para a ZSPV. Os autores consideram a porção 

ventral da ZSPV imediatamente dorsal ao NSQ como sendo “uma ZSPV 
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perisupraquiasmática”, não fazendo relação a uma possível região perisupraquiasmática 

lateral, como pôde ser observado no trabalho de Ramanathan et al. (2006), que sugerem 

que nessa área perisupraquiasmática ventrolateral possa haver um contingente de células 

funcionalmente heterogêneas que possuem mecanismos rítmicos que diferem em alguns 

aspectos do NSQ e da ZSPV ventral na espécie estudada. 

São poucos os estudos que se dedicam às projeções retinianas à ZSPV, apesar de 

serem descritas em algumas espécies. No entanto, a ZSPV é considerada como um dos 

principais alvos das aferências do TRH na maioria das espécies estudadas (Canteras et 

al., 2011; Hattar et al., 2006;Kramer et al., 2001; Leak & Moore, 1997; Todd et al., 

2012). No sagui, há apenas 1 estudo que faz essa descrição (Costa et al., 1999). O TRH 

possui um componente de fibras medial e um lateral, que podem se distribuir 

diferentemente em algumas estruturas e regiões hipotalâmicas. O contingente de fibras 

mediais se projeta tanto para a porção ventrolateral do NSQ, como para porções ventrais 

da ZSPV imediatamente justapostas às porções dorsais do NSQ (Watts et al., 1987; 

Abrahamson & Moore, 2001; Canteras et al., 2011) e de maneira esparsa para a porção 

dorsal da ZSPV, justaposta ao NPVH (Canteras et al., 2011). O maior contingente 

dessas fibras localiza-se no NSQ como um plexo; dai, projeções axonais desse plexo se 

estendem lateralmente e dorsalmente em direção às porções ventrais da ZSPV (Johnson 

et al., 1988; Hannibal & Fahrenkrug, 2004). 

Dados recentes referentes à ontogenia das projeções do TRH ao NSQ e à ZSPV 

de espécies de hábito noturno (ratos Norway) e hábito diurno (niloticus) revelam que o 

padrão de tais projeções à porção ventral da ZSPV pode explicar a alocação temporal de 

comportamentos que caracterizariam o animal como sendo noturno ou diurno 

(noturnalidade e diurnalidade). Para ratos Norway, entre o oitavo e o décimo quinto dia 

de vida pós-natal, foi visto uma projeção robusta do TRH tanto para o NSQ como para a 

porção ventral da ZSPV. Por outro lado, para o niloticus, apesar de haver uma projeção 

bastante robusta dessa via para o NSQ desde as primeiras semanas de vida pós-natal, 

para a porção ventral da ZSPV há pouca ou nenhuma projeção do TRH nas primeiras 

semanas da fase pós-natal (Todd et al., 2012), como pode ser observado também no 

animal adulto(Smale & Boverhof, 1999). Sabendo-se que o NSQ emite projeções 

inibitórias para a ZSPV (mediadas pelo ácido gama-aminobutírico, GABA, 

neurotransmissor inibitório), o aumento da atividade neuronal do NSQ a partir da 

estimulação excitatória via TRH (Gao, Fritschy, & Moore, 1995; Hermes, Kolaj, 
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Doroshenko, Coderre, & Renaud, 2009) promoveria uma redução da atividade neuronal 

na ZSPV (Todd et al., 2012). 

No entanto, no trabalho clássico de Costa et al. (1999), as projeções retinianas ao 

NSQ são bilaterais, mais concentradas nas porções ventrais, contralateral à injeção 

intraocular do traçador (CTb). As projeções para a ZSPV se distribuem bilateralmente, 

de forma quase simétrica. No nosso estudo, observamos resultados semelhantes: é 

possível identificar uma projeção retinohipotalâmica densa nas porções ventrais da 

ZSPV. Ainda observamos que num nível mais ventral da ZSPV é possível distinguir 

uma projeção retiniana ventrolateral perisupraquiasmática, que parece possuir relação 

topográfica com as células CB+ descritas nesse estudo, as quais se concentram numa 

porção ventrolateral perisupraquiasmática da ZSPV. 

Esse é o primeiro trabalho que se dedica ao estudo da ZSPV em uma espécie de 

primata. Apesar de alguns dados serem preliminares, pudemos apontar que a CB parece 

ter sido um bom marcador de regiões neurais, também nesse estudo, uma vez que 

identificamos sub-regiões ventromedial, ventrolateral e ventrolateral 

perisupraquiasmática da ZSPV. Outro dado que nos chama atenção está relacionado às 

projeções do TRH para a ZSPV, distribuindo-se também para uma porção 

perisupraquiasmática ventrolateral. Consideramos também importantes os estudos que 

se dedicam à descrição morfofuncional de estruturas que estejam relacionadas com o 

NSQ e que possivelmente possuam papel funcional no STC. Apesar de não termos 

realizados experimentos funcionais, a clara presença de CB na ZSPV do sagui, sua 

relação íntima com o NSQ e NPVH, aliados aos dados disponíveis na literatura, coloca 

a ZSPV do sagui como uma importante região do STC expandido, o que nos faz sugerir 

a necessidade de estudos futuros. 
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Fig. 1. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A e B) e nível caudal (C-F) mostrando a citoarquitetura da zona subparaventricular pelo 

método de Nissl. Linhas tracejadas delimitam a ZSPV. Asterisco (*) em B e C posicionado na 

porção periventricular da ZSPV medial. Em F setas pretas apontam para neurônios e setas 

brancas apontam para células da glia. Siglas: 3V, terceiro ventrículo; AHA, área hipotalâmica 

anterior; NPVH, núcleo paraventricular do hipotálamo; NOS, núcleo supraóptico; ZSPV, zona 

subparaventricular; Med, medial; Dors, dorsal; Ventr, ventral; Lat, lateral. Barra: A, C e D,100 

µm; B, 40 µm; E, 20µm; e F, 10µm. 
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Fig. 2. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A, B e C) e retroquiasmático (D e E) mostrando a citoarquitetura da zona subparaventricular 

através da imunohistoquímica contra NeuN. Linhas tracejadas delimitam a zona 

subparaventricular. A imagem C representa aumento de área na caixa em B (B’). Asterisco (*) 

em C, D e E apontam para a porção periventricular da ZSPV medial. Siglas: 3V, terceiro 

ventrículo; NDMH, núcleo dorsomedial do hipotálamo; NVMH, núcleo ventromedial do 

hipotálamo; QO, quiasma óptico; ZSPV, zona subparaventricular; Med, medial; Dors, dorsal; 

Ventr, ventral; Lat, lateral. Barra: A e D, 100 µm, B e E, 40 µm e C, 20 µm. 
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Fig. 3. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A, B, D, E, F) e caudal (C) mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) 

na zona subparaventricular. Linhas tracejadas representam limites da zona subparaventricular. 

Caixa em A (A’) representada em B. Setas pretas(B, E) apontam para neurônios de posição 

ventral e setas brancas (B) apontam para neurônios de localização lateral. Siglas: 3V, terceiro 

ventrículo; QO, quiasma óptico. Med, medial; Dors, dorsal; Ventr, ventral; Lat, lateral. Barra: 

A, 100 µm; B, C e D, 40 µm; E, 20µm; e F, 10µm. 
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Fig. 4. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível caudal, 

mostrando o padrão de imunorreatividade contra calbindina (CB) na zona subparaventricular 

ventral (A), ventromedial (B e C) e ventrolateral perisupraquiasmática (E e F).Siglas: ZSPVvm, 

zona subparaventricular ventromedial; NSQ, núcleo supraquiasmático; NPVH, núcleo 

paraventricular do hipotálamo; Med, medial; Dors, dorsal; Ventr, ventral; Lat, lateral. Barra: A e 

D, 20 µm; e C e F, 10 µm. 
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Fig. 5. Fotomicrografia em campo claro de corte frontal do encéfalo do sagui, em nível médio 

(A, B e C) e caudal (D) mostrando terminais imunorreativos contra CTb na zona 

subparaventricular. O retângulo em A (A’) está representado em B. As setas brancas (C e D) 

apontam para fibras / terminais imunorreativos nos limites caudais da porção ventral da zona 

subparaventricular. Siglas: 3V, terceiro ventrículo; ZSPVvlpsq, zona subparaventricular 

ventrolateral perisupraquiasmática; QO, quiasma óptico; Med, medial; Dors, dorsal; Ventr, 

ventral; Lat, lateral. Barra: A, 100 µm; B, 40µm; e C, 10µm. 

 

 

Fig. 6. Desenhos representando a expressão de proteínas ligantes de cálcio calbindina (A) e 

calretinina (B) na ZSPV. Em A, estão representadas as porções ventromedial e ventrolateral 

perisupraquiasmática da ZSPV. Os pontos nas figuras representam neurônios visualizados. Ver 

lista de abreviações. 
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Fig. 7. Desenhos representando no sentido do eixo rostrocaudal a imunorreatividade ao NPY, 

GAD, SP, GluR1, 5HT e GFAP na ZSPV. Os pontos representam maior ou menor concentração 

de fibras / terminais imunorreativos para NPY, GAD, SP e 5HT, bem como neurônios e fibras / 

terminais imunorreativos a GAD, e astrócitos imunorreativos a GFAP. Ver lista de abreviações. 
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