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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

  Após o lançamento da primeira edição de nosso trabalho, em formato de CD-Livro, 
em 26 volumes, intitulado “Atlas de Neuroanatomia Morfo-Funcional”, editado pela 
Editora F.O.A, do Centro Universitário de Volta Redonda ( UniFOA ), da Fundação 
Oswaldo Aranha ( F.O.A. ), tivemos a oportunidade de endereçar algumas unidades do 
trabalho para alguns colegas, professores do magistério, envolvidos com o ensino e a 
aprendizagem da mesma Disciplina, ou seja, a “Neuroanatomia  Moedo-Funcional”. 
          Como resultado, recebemos de alguns dos referidos professores, sugestões para 
realizar o “pinçamento” de alguns assuntos do referido trabalho, realizando, assim, uma 
“coletânea” de “Monografias Neuranatômicas Morfo-funcionais, com conteúdo 
voltado, também,  para os Cursos de Pós-graduação.  

Considerei as referidas sugestões totalmente válidas, surgindo, assim, a atual 
“Coletânea: Monografias Neuroanatômicas Morfo-Funcionais”, à qual, neste momento 
estamos acrescentando o presente trabalho, ou seja: “Medula Segmentar e Medula 
Intersegmentar”. 

O ensino e aprendizagem da Neuroanatomia Funcional deve, naturalmente,  
envolver o estudo do “Sistema Nervoso Central” e do “Sistema Nervoso Periférico”. 
Entretanto, na grande maioria dos textos e Cursos, o ensino da Neuroanatomia Funcional 
Periférica é tratado juntamente na exposição do texto da anatomia geral ficando, de certa 
forma, alijado do estudo da neuroanatomia central.  

Considerando o critério anatômico utilizado para a divisão do Sistema Nervoso, 
em: Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico, observamos que o sistema 
nervoso central recebe esta denominação, pelo fato de se encontrar localizado no interior 
do esqueleto axial, formado pelas cavidades craniana e do canal vertebral, enquanto o 
sistema nervoso periférico receberia esta denominação, por se encontrar localizado fora 
do esqueleto axial, ou seja, fora das cavidades craniana e do canal vertebral.  

Entretanto, em realidade, o Sistema nervoso é um “Todo”, pois os nervos 
periféricos, para que sejam capazes e estabelecer conexões com este sistema nervoso 
central, necessitam penetrar na cavidade craniana e no canal vertebral ( as cavidades 
axiais ).  

Assim, esta divisão do sistema nervoso, segundo este critério anatômico, tem o 
adequado amparo científico, pois ambas as partes ( Sistema nervoso central e Sistema 
nervoso periférico ), encontram-se absolutamente integradas e relacionadas, não apenas 
sob o ponto de vista morfológico, como também funcional.  

Além do mais, diversos gânglios pertencentes ao sistema nervoso periférico 
encontram-se dentro do esqueleto axial, ou seja: no crânio ou no canal vertebral.  

O fato de se utilizar tal divisão do sistema nervoso, oferece ajuda ao alunato, sem 
prejudicar a integração total de ambas as divisões como “Sistema Nervoso”, integrado 
nos sentidos: horizontal e vertical.  



 

Assim, proponho que, nós Professores da Neuroanatomia Humana, encontremos os 
meios mais cientificamente adequados e práticos  para a exposição de nossos cursos. 

Por este motivo, acrescentamos no primeiro número da “Coletânea de Monografias 
Neuroanatômicas Morfo-Funcionais” , o estudo deste sistema nervos periférico, 
apresentando inclusive, desenhos realizados pelo autor e obtidos diretamente das peças 
anatômicas dissecadas por nós, com o objetivo de facilitar o estudo prático e integrado da 
Neuroanatomia  Morfo-Funcional Periférica, envolvendo os doze ( 12 ) nervos 
cranianos e os nervos periféricos medulares e respectivos plexos nervosos.  

Assim, iniciamos uma pequena integração e ambos os sistemas, estudando nesta 
integração, também as raízes nervosas, o início do estudo dos nervos cranianos, dos 
nervos medulares, seus respectivos plexos, terminando com o estudo da distribuição 
periférica dos plexos nervosos medulares: Cervical, Braquial, Lombossacral e 
Coccigeano. 

Finalizando esta apresentação, externamos nossa  gratidão ao nosso neto: Dr. Bruno 
Cardoso Moreira Garcia, à nossa Filha: Dra. Sônia Cardoso Moreira Garcia, à minha 
Esposa: Loyde Cardoso Moreira, pelo incansável espirito de servir ao próximo e a  todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a concretização deste trabalho.  

Nossos agradecimentos às Autoridades da Fundação Oswaldo Aranha, do Centro 
Universitário de Volta Redonda da Fundação Oswaldo Aranha ( UniFOA ), pelo apoio 
recebido nestes quase cinqüenta  anos de trabalho e de convivência, nesta missão de ensino 
e de orientação do aprendizado destes conhecimentos Anatômicos e Neuroanatômicos 
aos nossos alunos. 
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                                                                                                                                  O autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDULA  SEGMENTAR  E  MEDULA 
INTERSEGMENTAR. 

 
 

1º)  -  MEDULA  SEGMENTAR 
 

 
     Sob o ponto de vista morfo-funcional,  o ser humano pode ser 
considerado como uma “superposição metamérica visceral e somática, no sentido 
crânio-caudal”,  resultante de seu desenvolvimento ontogenético  e  evolução  
filogenético.  
    Essa metamerização é, morfologicamente, visível na região torácica, na qual, 
cada metâmero medular, com seus pares de raízes sensitivas, raízes efetoras  e centros  
operacionais da substância cinzenta medular, é facilmente identificável. Neste nível, a 
metamerização começa a perder seus detalhes morfológicos, em virtude do 
aparecimento  dos esboços primordiais dos membros superiores, seguidos, pouco 
depois, pelo surgimento,  no nível dos metâmeros lombo-sacrais, dos esboços  para os 
membros inferiores.  
   Além disso, na extremidade  cefálica ( faríngea ) do embrião, na 4ª ( quarta ) 
semana do desenvolvimento, em virtude do aparecimento de seu “aparelho 
branquial,” durante o processo de seu desenvolvimento embriológico,  essa 
superposição metamérica se torna, significativamente, mais alterada, em virtude do 
aparecimento  dos quatro arcos branquiais, ou seja: Primeiro arco ( ou mandibular, 
relacionado ao nervo Trigêmeo ), Segundo arco, ou “Arco Hióideo”, relacionado ao 
nervo Facial,   Terceiro arco,, relacionado ao nervo glossofaríngeo e Quarto arco, 
relacionado ao  Nervo  Vago.    
   O “metâmero”, concebido dentro dos conceitos puramente anatômicos, com 
seus pares de raízes raquideas sensitivas e motoras e respectivos centros operacionais  
localizados em sua substância cinzenta, isolado dos demais metâmeros, situados acima 
e abaixo do mesmo, no máximo desempenharia, funcionalmente, o papel de um “super  
centro primitivo” de um reflexo primário ( figs.: 1, 2, 3 ). Esses metâmeros, portanto,  
teriam apenas concepção “ideal” ( fig.: 25 ). Haveria apenas um centro operacional,  
em  sua substância cinzenta, que representaria o “centro reflexo primário    
elementar”, ao qual  chegariam influxos conduzidos por  neurônios sensitivos 
mielópetos, através de suas raizes medulares posteriores ( sensitivas ) e, desse centro, 
como respostas, outros influxos de natureza medulófuga o abandonariam, através de 
sua raizes ventrais,  como raiz funcionalmente: motoras ou secretoras ou ambas. Com 
tal estrutura metamérica, não é difícil nos vermos, como “simples arcos reflexos 
elementares” ( fig.: 25 ). Dessa forma surge a primeira estrutura anatômica, 
concebida, no sentido de associarem-se diversas formações anatômicas de naturezas 
diversas. Aparece, assim, o “arco reflexo simples ou elementar”, no qual encontramos 
um protoneurônio sensitivo medulópeto, um neurônio motor ou secretor medulófugo e 
um  centro  operacional  de  substância  cinzenta,  para  cada  metâmero  (  fig.: 1  ).  
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FIG.01 

FIG.02 

FIG.03 

FIG.04 

FIG.05 

FIG.06 FIG.07 

MEDULA  ESPINHAL:  SEUS REFLEXOS,  CENTROS  OPERACIONAIS,  E NEURÔNIOS 
MEDULÓPETOS:   EXTEROCEPTIVO,   PROPRIOCEPTIVO   E   VISCEROCEPTIVO  

Reflexo medular 
simples 

Reflexos medulares  com neurônios conectores. 

Neurônio medulópeto  exteroceptivo:  + - 70 %  

Centros ou colunas operacionais sensitivas e 
motoras da Substância cinzenta medular. 

Neurônio medulópeto  proprioceptivo  
+ -  28% 

Neurônio medulópeto visceroceptivo: 
+- 2% 

Neurônios Medulófugos 

Neurônios Medulófugos 
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            Entretanto, este “arco reflexo elementar”  assim estruturado,  é, 
absolutamente, insuficiente para filtrar ou modificar a intensidade dos estímulos 
conduzidos aos centros operacionais dos metâmeros e, conseqüentemente, 
biologicamente, seria impossível ou quase impossível, seres biológicos,  resistirem a 
tais  reflexos,  de  brutais  intensidades. 
   Surge, em função dessa necessidade de maior proteção, um novo tipo de 
neurônio, situado na substância cinzenta do metâmero, entre o término do neurônio 
aferente primário sensitivo ( posterior ) e o neurônio motor ( anterior ), como um 
“elo” de ligação, denominado “neurônio conector” ou neurônio ajustador e, mais 
recentemente,  denominado, também, por “interneurônio medular” ( fig.: 2 ). São 
neurônios de pequenas dimensões, que podem ser inibitórios ( glicinérgicos ou 
gabaérgicos ) ou excitatórios ( glutaminérgicos ou ácido aspartico ), que se ramificam 
próximo ao corpo celular, estruturando conexões, entre as fibras aferentes e os 
neurônios motores, interpondo-se, portanto, em vários arcos reflexos medulares. Os 
impulsos, provenientes dessas pequenas células neuronais,  inibem ou excitam os 
neurônios motores, com os quais, estabelecem sinapses. Nesse sentido, sabe-se, 
atualmente que, os axônios dos neurônios motores da medula espinhal, antes de 
abandonarem a medula, em sentido medulófugo,  emitem um “ramo colateral 
recorrente,” que retorna e termina, estabelecendo sinapses com uma célula ( 
conhecida por célula de Renshaw ). Essa, por sua vez, através, de seu pequeno axônio, 
realiza sinapses  com o próprio neurônio motor,  que lhe enviara o ramo colateral, 
possibilitando, assim,  a “inibição do neurônio motor” ( fonte ). sede da energia 
primitiva  motora ), através de,  seu próprio  ramo  colateral e da “célula de 
Renshaw” ( figs.: 8 e 9 ).  
  Este neurônio  ou “célula de Renshaw”, também, é encontrado, no nível do giro 
hipocampico da “formação hipocampal” onde, também, recebe a denominação de 
“células em cesto hipocampais”, quando será, novamente, mencionado, durante o 
estudo  do  “sistema  límbico”.  
   No “hipocampo”, a camada piramidal média, é formada por diversas sub- 
camadas de células piramidais, cujos dendritos, se localizam na camada molecular 
profunda, em sinapses com os ramos terminais dos axônios, oriundos da “via 
perfurante entorrinal”, dos quais recebem estímulos, através do “subículo” ( ou 
subiculum ). Nesta camada piramidal, também, encontramos as células de Renshaw ( 
ou células em cesto ), através das quais, no hipocampo, desencadeia-se o mecanismo 
morfo-funcional de “retro-alimentação”, envolvendo as células piramidais 
hipocampais desta camada piramidal. Com este mecanismo, quanto maior for a 
emissão de estímulos excitatórios pelas células piramidais hipocampais,  tanto maior 
será a ativação para a “inibição”dos mesmos neurônios piramidais, através do 
mecanismo de “retro-alimentação, desencadeado pelas” células em cesto” ( ou células 
de Renshaw ), com estímulos inibitórios, extremamente poderosos, que envolvem os 
corpos ( ou  somas )  das células piramidais, aglomerando-se, em torno de seus somas, 
através  de  suas  terminações  (  fig.: 09  ) . 
   Esse novo neurônio ( célula de Renshaw ),  capaz de receber o influxo,  de 
modera-lo e de modifica-lo, em sua intensidade, portanto, suficiente para modificar 
uma resposta motora,  ( inclusive em tratos motores descendentes significativos 
corticoespinhais ),  representa a primeira estrutura anatômica na composição do 
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esboço de um “cérebro elementar primitivo” que, por sinal, tem na estrutura do 
hipocampo,  sua  mais  primitiva  estrutura  encefálica. 
   Nessas condições, nosso “metâmero primitivo”, no qual, havia apenas o 
neurônio sensitivo primário aferencial, os centros operacionais da substância cinzenta 
e o neurônio motor, agora recebe,  para se completar, esse novo “interneurônio 
espinhal” , ( figs.: 8 e 9 ). Forma-se assim, a partir desse momento,  uma estrutura 
metamérica, na qual, se esboça um “aparelho morfo-funcional de controle e de 
reserva”  capaz,  inclusive,  de  funcionar,  de  forma  autônoma  (  figs.:  2  e  3  ).  
    Essa unidade primitiva de controle, no nível metamérico, durante o processo de 
desenvolvimento filogenético e ontogenético dos seres humanos, foi seguida a tal ponto 
que, contemporaneamente,  as superestruturas supra-segmentares, em realidade 
guardam, em principio,  a mesma estrutura primitiva, em sua essencia, ou seja,  
“neurônios aferentes, que relacionam o ser, com seu meio interno e com o meio em 
que vive, neurônio ventral ( motor ou secretor ), para conduzir as diversas variedades 
de respostas e, finalmente, entre ambas,  os neurônios de associações ( interneurônios 
espinhais ), entre os quais, se encontram interneurônios, exercendo suas ações: 
neurotransmissoras, neuromoduladoras, neurocoordenadoras, neuroinibitórias ou 
neuroexcitatórias, todas elas necessárias ao pleno desenvolvimento de nossas ações: 
motoras, secretoras, psíquicas e emocionais. Vê-se, portanto que,  na “medula 
segmentar ideal” aparece o esboço do reflexo elementar primitivo, grande inspirador 
das superestruturas telencefálicas, diencefálicas e cerebelares ( fig.: 1 ). Conforme 
poderemos constatar, progressivamente,  no desenvolvimento de nosso curso, o 
sistema nervoso central necessitará, constantemente, para seu perfeito funcionamento, 
de neurônios aferentes, para recepção e condução  de  sinais  ao  seu  córtex e a outros 
centros de fundamental importância. O córtex cerebral, não funciona, sem os 
necessários estímulos, sendo que, a quase totalidade dos mesmos, necessita passar, 
preliminarmente, através de núcleos talâmicos. Assim, o “Córtex cerebral”, sem o 
“tálamo”,  torna-se,  salvo  raríssimas  exceções,  inútil. 
   Estas exceções se relacionam, principalmente aos “Sistemas moduladores  
corticais extra-talâmicos, ou seja: Sistemas: colinérgico, serotoninérgico, 
noradrenérgico, dopaminérgico, gabaérgico e histaminérgico, a serem vistos, no final 
do capítulo.  
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           O córtex cerebral, necessitará de neurônios efetores para respostas reflexas ou   
não ( motoras e secretoras ). Necessitará de neurônios conectores ( interneurônios ) e 
de centros operacionais da substância cinzenta, todos eles, localizados desde a medula 
espinhal,  até  os  centros  mais  elevados   supra-segmentares. 
   Entretanto, os estímulos periféricos ( oriundos do meio interno e do meio 
externo ), tão necessários ao seu perfeito funcionamento, não são recebidos e 
conduzidos, indiferentemente, por todos os nervos sensitivos ( neurônios ) do sistema  
nervoso, sem que,  antes,  haja um estudo qualitativo dos diversos  tipos de  estímulos.  
   Assim, alguns estímulos são recebidos, por estruturas especiais, localizadas no 
nível dos tegumentos ou em músculos lisos ou estriados, no nível de tendões os mais 
diversos, nos ossos do esqueleto, articulações e no nível dos órgãos viscerais e 
especiais: ( visão, audição, paladar, olfato e equilíbrio ). São estes os 
“neurorreceptores  periféricos”,  que  transferem os estímulos, aos neurônios 
sensoriais  aferenciais   específicos. 
   Portanto, em toda estrutura metamérica, encontramos, segundo suas origens, 
nos   folhetos tridérmicos embrionários ( ectoderma, mesoderma e endoderma ),  três 
modalidades  de  influxos  centrípetos  básicos: 
 

1. influxos exteroceptivos........................................70% 
2. influxos proprioceptivos......................................28% 
3. influxos visceroceptivos ou interoceptivos........ 02% 

 
  Para que um “neurônio sensitivo aferencial primário conduza estímulos” de 
qualquer natureza, necessitará estar articulado a uma “estrutura anatômica 
especializada na recepção de estímulos”. Estes, como já comentado acima e voltamos a 
enfatizar, são os “neurorreceptores  sensoriais  periféricos” ( figs.: 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17  e  18 ).  
 
 

 
 

NEURORRECEPTORES    SENSORIAIS   PERIFÉRICOS  E 
SEU  HISTÓRICO    EVOLUTIVO    FILOGENÉTICO. 

 
 
 

  Em conseqüência do surgimento, no processo da evolução filogenética dos 
“metazoários”, de estruturas anatômicas mais complexas, as “primitivas células 
musculares superficiais” migraram, em suas posições anatômicas, para localizações 
mais  profundas e, desta forma,  a  pouco e  pouco,  foram  perdendo  seus  contatos 
diretos,  com  o  “meio  externo”.  
  Naquela época surgiram, então, na superfície  dos “metazoários”, outras 
células, que se diferenciaram, para que pudessem receber os “estímulos oriundos do 
meio ambiente”, bem como, de transmitir tais estímulos,  posteriormente, em direção 
às   células   musculares,   agora,   localizadas,   anatomicamente,   profundamente.  
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  Estas células primitivas, sensíveis: à “irritabilidade”, “excitabilidade” e “      
condutibilidade”, foram, em realidade, os “primeiros neurônios”, extremamente      
primitivos,   na  evolução   filogenética,  tendo  surgido,  já,  nos “celenterados”.    
  Assim, por exemplo, nos tentáculos da “anêmona do mar”, existem células 
nervosas unipolares ( ou seja, axônios ), que entram em contato com as “células 
musculares profundas”. Entretanto, tais células, em sua extremidade superficial, 
desenvolvem uma “estrutura anatômica microscópica” especial, denominada, àquela 
época: “RECEPTOR”.  
  O “Receptor, transforma diversos tipos de estímulos ( físicos, químicos, 
etc...etc....), em “impulsos nervosos” que, nestas condições, podem ser transmitidos ao 
“componente  funcional   Efetuador”.  Este  “Efetuador”,  pode ser, tanto um 
“músculo   como   uma   glândula”.  
  Durante a evolução  filogenética das  espécies,  surgiram inúmeros 
“receptores”, extremamente, complexos e envolvidos, com os “mais variados tipos de 
estímulos” sendo, em “algumas espécies de  celenterados”, formados por uma “rede 
complexa de fibras nervosas”, que facilitam a difusão dos impulsos nervosos, em 
múltiplas   direções.  
  Este tipo de sistema nervoso, extremamente, primitivo, foi substituído, mais 
tarde, com o avanço da evolução filogenética, nos “platelmintos” e nos “anelídeos”, 
por um  sistema  nervoso  mais  avançado,  mais  agrupado  e “mais  centralizado”. 
   Assim, nos “anelídeos” ( como  acontece, por exemplo, nas minhocas ), o 
sistema nervoso já é segmentado, no qual, temos um “par de gânglios cerebróides”, 
unidos  por  uma  “corda  ventral,  de  transmissão  neural,” envolvendo  os  
segmentos  do  anelídeo   (  no  caso,  a  minhoca   ).  
  Vê-se que, nestes “anelídeos,” o dispositivo das estruturas nervosas é mais 
complexo  do  que  nos ”celenterados”. 
  Assim, os “neurônios primitivos”, localizados na superfície do animal, 
especializaram-se em “receber estímulos periféricos” e conduzi-los aos centros ( ou 
seja: “neurônios   aferenciais”.  
  Entretanto, outros neurônios primitivos, localizados nos “gânglios”, se 
especializaram na “condução de impulsos” do “Centro e em direção ao “Efetuador” ( 
músculo ), sendo, também, conhecido pela denominação de : “Neurônios eferenciais”.  
  No estado atual da evolução filogenética e do desenvolvimento, os “Receptores  
neurais” encontram-se distribuídos nos órgãos e sistemas anatômicos derivados das 
três camadas ou lâminas embrionárias, ou seja: “Ectoderma, Mesoderma e 
Endoderma”, nas quais, são conhecidos pelas denominações, respectivamente, de: 
“Neurorreceptores:   Exteroceptivos,   proprioceptivos  e  intero   ou   
visceroceptivos”.  
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NEURO-RECEPTORES   SENSORIAIS   PERIFÉRICOS 

(   DA   FIGURA   11   À   FIGURA   18   ) 
 
 
 

   Os prolongamentos periféricos dos neurônios aferenciais primários dos 
gânglios da medula espinhal, bem como dos nervos cranianos, estabelecem conexões 
com os diversos tecidos, órgãos e sistemas anatômicos, oriundos dos folhetos 
ectodérmico, mesodérmico e endodérmico embrionários, mediante arborizações 
estruturais morfológicas as mais diversas, classificadas, segundo critérios 
embriológicos, fisiológicos e mesmo morfológicos , denominados: “receptores 
sensoriais    periféricos”  ( figs.: 11,12,13, 14, 15, 16, 17  e  18 ). 
   Estas são estruturas anatômicas morfológicas, microscópicas de diversos tipos 
morfológicos e funcionais, que se interpõem entre os múltiplos estímulos oriundos do 
meio externo ou de nosso meio interno e os neurônios aferenciais sensoriais, 
localizados nos referidos gânglios sensoriais da medula espinhal ou dos nervos 
cranianos. Esta morfo-confomação varia, de simples ramificações arborizadas, até os 
complexos corpúsculos, em cuja estruturação anatômica, encontramos uma cápsula 
envoltória. 
   São, portanto, como sentenciado por SFAMENI, “órgãos nervosos revestidos, 
ou não, por um envoltório conjuntivo, no qual, são encontradas uma ou várias fibras 
nervosas que, após perderem sua bainha de mielina, dirigem-se a uma formação 
nuclear granular”, envolvendo-a. Ali se estabelece a primeira operacionalização do 
estímulo  recebido.  
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Esquema  do  Reflexo  Miotático ( Alça Gama ) 
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   São essas estruturas anatômicas, que nos mantêm informados, de todos os 
fenômenos de natureza sensorial, que se passam, em torno de nossos corpos ( meio 
ambiente ) ou em nosso interior ( meio interno ). Dentre esses fenômenos sensoriais, 
temos: as vibrações, as pressões mecânicas, as variações da temperatura, entre frio e 
quente, radiações, substâncias químicas as mais diversas, tato, dor, audição, visão, 
paladar, olfação, equilíbrio, tensão  arterial,  concentrações relativas  de oxigênio ( O2 
) e de dióxido de carbono ( CO2 ) no sangue, osmolalidade dos líquidos corpóreos e 
suas  modificações  osmóticas,  etc..etc.... 
   Graças a esses “Receptores Periféricos”, nos quais, tudo começa, em termos 
neurais, o funcionamento de nosso organismo, em eventuais mudanças das condições 
do meio externo ou do meio interno, não sofrem significativas variações, estando em 
perfeito equilíbrio nossas respostas orgânicas, devido à perfeita adequação, entre esse 
organismo  e  essas  variações  ambientais  externas  e  internas ( figs.: 11  a  18 ).  
           Em tais circunstâncias, esses receptores periféricos, são verdadeiras 
terminações sensitivas que desempenham as funções de “transdutores”, 
transformando, a energia de um estímulo, em um “impulso nervoso”. Portanto,  
transformam os estímulos excitatórios que recebem, seja do meio externo, seja do 
meio interno, em “informações” a serem conduzidas ao nosso córtex cerebral”, através 
de complexos sistemas de diversas vias ascendentes, relacionadas, em suas origens, à 
“medula espinhal ou  aos nervos cranianos”. Desses estímulos, apenas tomaremos 
consciência, através de sua chegada ao nosso córtex cerebral tendo, antes, passados 
através de diversos e específicos núcleos, localizados no tálamo e hipotálamo  
diencefálicos. 
 Entretanto, nem todas as mensagens,  transduzidas, por esses receptores 
periféricos, são por nós, percebidas – isso porque, alguns sinais neurais ascendentes, 
apenas alcançam, nessa ascensão, os”centros sub-corticais”, sem condições, portanto, 
para sua conscientização ou sua percepção. Isso se passa, por exemplo, com nossa 
pressão arterial, com as variações das pressões osmóticas dos líquidos orgânicos e 
outros. A estrutura anatômica, de importância mais significativa, em um receptor 
periférico, é a conexão da parte final dos dendritos, de um neurônio receptor 
aferencial primário e, em outros casos, de suas terminações axônicas, os quais, 
estabelecem conexões com os receptores periféricos, seja de forma simples, em meio a 
um  tecido  conjuntivo  ou,   então,  com axônios  portadores  de  uma  cápsula 
externa,  formada  por  diversas   laminulas  conjuntivas  concêntricas. 
   No caso de se tratar de uma conexão,  com receptores desprovidos dessa 
cápsula ( receptores não capsulados ), os axônios arborizam-se no interior dos 
diversos   receptores,  carentes   dessa   cápsula   e,   inclusive,   amielínicos.  
  
 
CLASSIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSORIAIS PERIFÉRICOS: 
 
   Diversas classificações de neurorreceptores foram propostas, baseadas em 
fundamentos  fisiológicos,  embriológicos  e  morfológicos.  
   SHERRINGTON, baseado em fundamentos embriológicos e fisiológicos, 
apresentou   sua   “Classificação   dos   neurorreceptores”,   segundo   a   qual,  
possuímos:  
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Receptores  Sensoriais  Periféricos 
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FIG.13 

FIG.12 

Fig.:11 Órgão músculo-tendinoso de Golgi 
Fig.:12 Corpúsculo de Pacini 
Fig.:13 Corpúsculo de Meissner 
Fig.:14 Corpúsculo de Golgi 
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“receptores exteroceptivos, proprioceptivos e visceroceptivos,  os quais encontram-se  
ligados aos órgãos e sistemas anatômicos, derivados dos folhetos embrionários: 
ectoderma,  mesoderma  e  endoderma ( figs.: 5, 6, 7 e 11  a  18 ).   
   Portanto, torna-se necessário, antes do estudo específico da estrutura     
anatômica morfo-funcional da medula espinhal, apresentar um resumo dos           
“receptores sensoriais periféricos ( ou terminações receptoras ) e os mecanismos e   
circuitos neuronais, através dos quais,  esses diversos neuroreceptores, transformam  (  
na qualidade de intermediadores, entre esses estímulos e o sistema nervoso central ), 
os   estímulos sensoriais, que recebem, em sinais neurais e o mecanismo, pelo qual, a    
informação  de  tais  sinais  neurais,   é  processada  no  sistema  nervoso  central.    
   Em outra classificação de neurorreceptores, encontramos a classificação que  
relaciona os diversos tipos de receptores sensoriais,  aos respectivos estímulos  
sensoriais, aos quais os neurorreceptores são sensíveis. Segundo essa classificação, 
temos   cinco   diferentes   grupos   de   receptores   sensoriais: 
   

1. Mecanorreceptores   
2. Termorreceptores    
3. Nociceptores 
4. Receptores eletromagnéticos 
5. Quimiorreceptores. 

   Vejamos, separadamente, cada uma dessas classificações, iniciando com a 
“Classificação   fisiológica   dos   Receptores   de   SHERRINGTON”.  
   Na classificação de SHERRINGTON,  os neurorreceptores são classsificados, 
tendo como fundamento, as origens dos órgãos ou sistemas anatômicos, nos quais se  
encontrem os referidos receptores, em: Exteroceptivos, Proprioceptivos e   
Visceroceptivos  ( figs.: 5, 6, 7 e de 11  a  18 ).  
 

 
1º)  –  RECEPTORES    EXTEROCEPTIVOS: 

 
   Os receptores exteroceptivos, fornecem informações sensoriais, sobre o 
ambiente externo e se relacionam, como já ventilado, anteriormente, a órgãos e 
sistemas anatômicos, derivados do folheto embrionário ectodérmico. São, portanto, 
receptores, que constituem a origem da via exteroceptiva. Os receptores 
exteroceptivos, nessa classificação, são sensíveis aos estímulos: táteis, térmicos ( calor e 
frio ), dor, pressões, distensões e  vibrações. ( Sistema ântero-lateral da medula 
espinhal ).  Ainda  a  ser  comentado.  
   Portanto, recebem e fornecem informações, sobre o ambiente externo, que nos 
envolve, no qual se incluem, os receptores aferentes somáticos gerais ( F.A.S.G. ) 
relacionados à superfície externa do corpo. Nesse grupo, considerando, uma forma  
mais generalizada, incluem-se os receptores relacionados: à visão, à audição e ao 
olfato. No sistema ântero-lateral, temos os tratos: espino-talâmico ventral e espino- 
talâmico  lateral. 
   Os sistemas: “Ântero-lateral e Cordão dorsal-Lemnisco medial”, serão 
estudados   no  volume    de   “Grandes   Vias    Ascendentes    da   Medula   espinhal”.  
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Receptores   Sensoriais   Periféricos 

FIG. 17 

FIG. 15 

FIG. 16 

FIG. 18 

Fig.: 15 Corpúsculo de Ruffini 
Fig.: 16 Discos de Merkel 
Fig.: 17 Terminações nervosas livres 
Fig.: 18 Terminações nervosas peritriqueais 

FIG.: 15 
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FIG.: 16 
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FIG.: 17 

TERMINAÇÕES      NERVOSAS 
LIVRES ( EXTEROCEPTIVAS ). 
SENSIBILIDADE     À    DOR   E 
ESTÍMULOS           TÉRMICOS. 
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TERMINAÇÕES NERVOSAS  PERITRIQUIAIS 
LOCALIZADAS EM TORNO DOS FOLÍCULOS 

PILOSOS E DA RAIZ DO PELO. 
EXTEROCEPTIVO. 
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   A localização desses exteroceptores, relaciona-se às diversas camadas da pele ( 
epiderme,  derme  e  hipoderme )  (  figs.: 5. 6. 7.  E de  11  a  18  ).  
   Na epiderme, localizam-se as: terminações nervosas livres  ( fig.:17 ) ( 
sensibilidade à dor ( ou estímulo nóxicos e térmicos ), Discos táteis de Merkel ( fig.: 16 
),  relacionados à sensibilidade tátil epicrítica, localizados acima das “papilas 
dérmicas”. Corpúsculos de Meissner ( fig.: 13 ), relacionados à sensibilidade, ao tato 
protopático ou grosseiro e localizados na camada papilar sub-dérmica, sendo-lhes 
possível detectar a “percepção,” através da deformação das papilas. São encontrados, 
em grande quantidade, nas regiões: das plantas dos pés,  nas regiões das palmas das 
mãos, nos órgãos genitais e no nível dos mamilos. 
    Na “derme,” localizam-se os dois tipos conhecidos de receptores sensíveis à 
temperatura : As terminações nervosas livres e amielínicas, com fibras do tipo C, 
sensíveis à elevação da temperatura ( calor ) ( fig.: 17 ). Por outro lado, também, na 
derme, encontramos as terminações nervosas livres delgadas, porém,  mielínicas, 
sensíveis  à  queda  da  temperatura  (  frio  ). 
   Na hipoderme, encontramos os corpúsculos de Golgi ( fig.: 14 ), sensíveis às 
pressões delicadas e os Corpúsculos de Pacini ( fig.: 12 ), sensíveis às grandes pressões, 
envolvendo:  os  músculos,  ossos,  ligamentos,  articulações  e  tendões. 
   Assim, considerando a localização desses receptores, funcionalmente, a pele 
pode  ser   dividida,    da   superfície   para   a   profundidade,   em:  

• Camada superficial: dor ( estímulos nóxicos ) e tato ( ectoderme ) 
• Camada   média:   temperatura  (  frio   ou   calor  )  (  derme  ). 
• Camada  profunda:   pressões   (   hipoderme   ) 

 
2º )  –  RECEPTORES    PROPRIOCEPTIVOS: 

 
   Os receptores proprioceptivos, relacionam-se ao recebimento e fornecimento de  
informações, sobre a “posição e o movimento do corpo no espaço”, incluindo os 
receptores aferentes somáticos gerais, todos eles localizados: nos fusos 
neuromusculares, tendões, cápsulas articulares, ossos, periósteo e ligamentos. Esses 
proprioceptores, relacionam-se a órgãos e sistemas anatômicos, derivados do folheto 
embrionário mesodérmico. Dentre esses, destacam-se:  as Terminações nervosas livres 
( fig.: 17 ) , os Corpúsculos de Ruffini ( fig.: 15 ), os Corpúsculos de Pacini ( fig.: 12 ), 
os fusos neuromusculares ( fig.: 11 ) e os Órgãos tendinosos de Golgi ( fig.: . ( 14 ). 
   Os proprioceptores entram em sinapses com as vias proprioceptivas, onde, os 
deutoneurônios ( neurônios II ), articulados com os protoneurônios ( neurônios I ), em 
direção à medula espinhal ( medulópetos ), transportam a sensibilidade 
proprioceptiva  inconsciente ( trato espinocerebelar direto  ( dorsal ) e trato 
espinocerebelar cruzado ( ventral ), também, conhecido, nos textos mais antigos por 
fascículo de Gowers ( fig.:   19 ). Os  deutoneurônios ( neurônios II ), articulam-se com 
os protoneurônios bulbópetos ( neurônios I ) conduzindo a sensibilidade 
proprioceptiva consciente ( Via de sensibilidade proprioceptiva consciente ), cujas 
sinapses se realizam nos núcleos: grácil e cuneiforme do bulbo ( fig.: 20 ). Essas vias 
proprioceptivas, serão estudadas com outras vias ascendentes da medula espinhal, no 
Volume  4:  “Vias  ascendentes  e  descendentes  da  medula  espinhal”. 
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B

 

Vias: 
(1) : Espinocerebelar Direta ( dorsal ), 
(2) : Espinocerebelar cruzada ( ventral )   
(3)  Interpósito-Paleorrúbrica-Tálamo-Cortical 

Superfície lateral do 
hemisfério esquerdo 

A – Área motora parietal  posterior 
B – Área  sensorial  primária  (S-I) 
C –Córtex   motor  primário  (M-I) 
D – Área     motora     suplementar 
E – Córtex   pré-motor  ( C.P.M.. ) 
F – Campo ocular frontal (C.O.F.)  

Núcleo ventral lateral do tálamo 

Neorrúbro 
Paleorrúbro 

Pedúnculo cerebral superior 

Núcleo interpósito 

Arquicerebelo 

Pedúnculo cerebelar inferior 

   

Medula espinhal (torácica) 

 

Trato rubro-espinhal 

Paleocerebelo: lobo anterior 
( 3 )Fibras 
interpósito-

paleorrúbricas 
Núcleo 
globoso 

Núcleo emboliforme 

Paleocerebelo: 
(Tonsila, úvula, pirâmide) 

FIG. 19 

Neurônios primários  proprioceptivos ( 1 e 2) 
oriundos  dos gânglios  sensitivos medulares,  
dirigidos   à   ponta   sensitiva   da   medula 

A Coluna de Clarke,  na base  da  ponta posterior   
da   medula,  é  uma    estação  sináptica,  para  os 
estímulos    proprioceptivos,    que    se    continua   
com    o    Trato     Espinocerebelar    direto   ( 1 ) 

Trato Espinocerebelar direto ( 1 ). 

Trato Espinocerebelar cruzado 
( 2 ) 
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3º )   –   RECEPTORES    VISCEROCEPTIVOS: 
 
 

   Os receptores visceroceptivos,  relacionam-se ao recebimento e fornecimento de  
informações sensoriais, oriundas dos órgãos, tecidos e sistemas anatômicos , 
relacionados ao folheto embrionário endodérmico, ou seja, receptores aferentes 
viscerais gerais ( R.A.V.G. ). Dentre esses, temos os Aneis espirais, localizados em 
torno da adventicia dos vasos ( sensibilidade à dor e à dilatação ). Os neurorreceptores  
anexos às “vísceras,” formam plexos ( plexos entéricos: de Meissner e de Auerbach )  
ou  terminações  livres,   que estimulam  a  distensão  ou  a  contração  visceral. 
   Cada estímulo chega, independentemente, à mesma área da substância 
cinzenta da coluna posterior da medula espinhal ( ponta sensitiva ). Portanto, 
baseados na localização do término das fibras, que conduzem esses impulsos ( 
exteroceptivos, proprioceptivos ou visceroceptivos ), na medula espinhal, podemos 
dividir a substância  cinzenta  da coluna posterior da medula espinhal, em três ( 3 ) 
sub-centros   operacionais   funcionais:  

1. Centro dos influxos exteroceptivos, situado na cabeça da coluna    
posterior   (  sensitiva  ),  (  figs.: 4  e  5  ),  da  Medula  espinhal  ( 70 %  ) 

2. Centro dos influxos proprioceptivos:  situado no colo da coluna posterior  
( sensitivo )  (  figs.: 4 e 6  ),  da  Medula  espinhal  ( 28 % ). 

3. Centro dos influxos visceroceptivos , situado na região justa-
ependimária, da  base da  coluna  posterior  da  medula  espinhal ( 
sensitiva  )  ( figs.: 4 e 7  ). ( 2 %  ). Totalizando o somatório em ( 100 % ) 

  Os dois primeiros sub-centros ( exteroceptivo e proprioceptivo ), encontram-se 
lado a lado e justapostos na região da coluna posterior, de cada lado, conhecida por 
“zona somatossensível“. O sub-centro viscerossensível,  encontra-se na região justa  
ependimária,  sendo conhecida por “zona viscerossensível”.  ( figs.: 4 e 7 ).   
    Portanto, para a “condução dos estímulos, recebidos pelos neurorreceptores 
específicos”, nos diversos tecidos, órgãos e  sistemas  anatômicos, seja do meio interno 
ou do meio externo, necessitaremos de neurônios aferenciais sensitivos específicos e 
capazes de conduzir esses diversos sinais, oriundos dos receptores periféricos ( ou 
sensores ), até a coluna sensitiva posterior da substância cinzenta medular ( figs.: 5, 6  
e  7 ).  Essa função é exercida por neurônios, localizados nos gânglios das raízes 
dorsais, conduzindo esses “sinais dos receptores”, através, de seus prolongamentos 
centrais,  que penetram na medula espinhal ,por meio das raízes dorsais ( figs. 5, 6 e7 ) 
   Na “ponta dorsal da medula espinha,” a informação sensorial recebida será, 
parcialmente, segregada, em função da  modalidade  e da  área  operacional  inervada. 
Assim, na medula espinhal, em sua região sensorial, a informação aferente somática 
geral, conduzida à ponta dorsal da substancia cinzenta medular será, devidamente, 
processada. Portanto, o primeiro nível de processamento das informações aferentes 
somáticas gerais, no sistema nervoso central, é representado pela medula espinhal. 
Considerando as diversas origens dos neurorreceptores estudados, poderemos ter os 
seguintes “neurônios medulópetos ou aferenciais”, que são neurônios, cujas origens 
encontram-se relacionadas, como já ventilado, aos gânglios das raízes dorsais, onde, 
cada  raiz dorsal apresenta fibras de uma região anatômica ou de um “dermátomo”do 
corpo. 
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Sistema Cordão Dorsal - Lemnisco Medial 

 

 

Núcleo ventral póstero-
lateral do tálamo 

   

Tálamo 

Lemnisco medial 

Oliva bulbar 

 

Núcleo gelatinoso (Vº) 

 

XIº par craniano 

Decussação sensitiva somática 

Medula espinhal 

         Bulbo distal 

Núcleo cuneato 

Tronco encefálico: 
(Mesencéfalo, ponte e  bulbo) 

Núcleo grácil 

FIG.20 

Fascículo     cuneiforme,      com 
neurônios aferenciais primários, 
com  origens  a   partir   de   T6. 

Fascículo grácil, com aferências 
primárias,    com     origens    na 
medula terminal e  relacionadas 
às regiões das  plantas  dos  pés, 
até        o       nível       de       T6. 

Fibras Arqueadas Internas. 

Núcleo Cuneiforme 
Lateral 

Córtex Sensitivo Somático 
Primário: S.1. 
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Assim,   poderemos    ter  os   seguintes   neurônios   medulópetos,   com    os    seguintes 
Percentuais   de   fibras,  já   mencionadas   na  página  anterior  e  aqui,  enfatizamos;   

• Protoneurônio medulópeto  exteroceptivo   ( + -: 70 % )  ( figs.: 4, 5 ) 
• Protoneurônio medulópeto  proprioceptivo ( + -: 28 % )  ( figs.: 4,6 )   
• Protoneurônio medulópeto  visceroceptivo  ( + -: 02 % )  ( figs.: 4,7 ).  

 
As fibras oriundas  das regiões distais do dermátomo, localizam-se mais 

rostralmente, na raiz dorsal da medula, enquanto, as fibras oriundas das partes 
mais   proximais   do   dermátomo,   ocupam   posições   mais   caudais.  
   As fibras sensoriais, conduzindo informações de sinais oriundas dos 
nociceptores e termoceptores, formam o ramo lateral da raiz dorsal da medula, 
ao passo que as fibras conduzindo sinais de mecanorreceptores, formam o 
ramo  medial  da  raiz  dorsal  da  medula  espinhal.  
 As fibras oriundas dessa raiz dorsal medular, constituirão dois sistemas 
ascendentes  aferenciais principais, ao sistema nervoso central. Um deles, 
oriundo de fibras que penetram na medula, pelo ramo medial da raiz dorsal e 
que formam o “Sistema Ascendente Cordão dorsal” ou “Coluna dorsal,” com 
ascensão homolateral na medula espinhal. As fibras do ramo lateral, da mesma 
raiz dorsal, contribuirão para a formação do segundo sistema ascendente, ou 
seja: “Sistema Ântero-lateral da medula espinhal,” com orientação e direção 
cruzada na medula espinhal. Cada um desses “dois grandes sistemas 
ascendentes da medula espinhal,” é formado por diversos tratos ascendentes ( 
figs.: 21  e  22 ).  
   Após sua penetração na medula espinhal, as fibras aferentes primárias 
sensoriais  se dividem em: um ramo ascendente e um ramo descendente. As 
fibras do ramo lateral da raiz, transitam, através do, fascículo dorsolateral de 
lissauer, ao passo que, aquelas do ramo medial da referida raiz,  transitam 
através  da  borda  ventrolateral  da  coluna  dorsal.  
   Tanto os ramos ascendentes, como os ramos descendentes, das referidas 
fibras aferentes sensoriais primárias, que chegam à raiz dorsal,  se ramificam, 
estabelecendo sinapses, seja com interneurônios espinhais, seja com neurônios 
motores, formando conexões reflexas, no nível da medula espinhal. Em outros 
casos, estabelecem conexões sinápticas, com neurônios, que se projetam para 
níveis mais altos, do sistema nervoso central,  que sofrerão modulações da 
função motora e, finalmente, sinapses com neurônios, para  os núcleos próprios 
do tronco encefálico, com o objetivo de estabelecer a modulação de sinais  
sensoriais.  
   A partir desse momento morfo-funcional, a condução dos sinais, com 
início na  ponta sensitiva ou dorsal da medula espinhal, será realizada, através 
dos sistemas já referendados ou seja: “Sistema Cordão dorsal-Lemnisco medial 
e Sistema Ântero-lateral”, ambos cruzados, que constituem os dois grandes 
Sistemas Ascendentes  da medula espinhal, a serem estudadas no próximo 
volume ( IVº ), . Seus diversos tratos ( cruzados na medula ”S.A.L.” e no tronco 
encefálico “S.C.D.L.M.” ) percorrem em ascensão a medula espinhal e  todo o 
tronco encefálico, até atingir os núcleos talâmicos diencefálicos, origem dos   
neurônios   terciários,   com   destino   ao   córtex   cerebral   sensorial. 
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Tálano 

Mesencéfalo 

Lemnisco medial 

Ponte 

Bulbo 

 

Desenho    esquemático     do    trato 
espinotalâmico,   com   suas    fibras 
ventro-laterais  na medula espinhal 

1 e 2 – Lemnisco medial 
3 – Cordão dorsal 

FIG. 21 FIG. 22 

N.V.P.L. 
DO 

Grandes  Sistemas  Ascendentes  da  Medula  Espinhal: 
Antero-lateral   e   Cordão  dorsal-Lemnisco  Medial. 

Sistema Antero-lateral 
Núcleo Ventral-póstero-lateral do 

´Tálamo. 

Sistema :Cordão Dorsal-Lemnisco Medial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medula Espinhal 
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1º ) – NEURÔNIOS  MEDULÓPETOS 
 
 
 

   Os neurônios “medulópetos,” são os neurônios Exteroceptivos ( fig.: 05).  
Proprioceptivos ( fig.: 06 ) e Visceroceptivos ( fig.: 07 ). São neurônios aferenciais à 
medula espinhal, ou seja:  que se dirigem, através da, raiz sensitiva ou posterior da 
medula espinhal, à ponta da substância cinzenta da  medula  espinhal. ( Figs.:5, 6 e 7 )  
 
 

1.1º)  –  PROTONEURÔNIOS   EXTEROCEPTIVOS  
( fig.:  05 ) 

 
    Na região da substância gelatinosa, na área de operacionalização dos estímulos 
exteroceptivos da medula espinhal, os estímulos exteroceptivos “sofrem um primeiro 
“processo de filtração” ou de “abrandamento”, pois, nessa região gelatinosa medular, 
há grandes concentrações de peptídeos opióides ( endorfinas ) e interneurônios, ricos 
em  encefalinas  e  dinorfinas  (  fig.:  05  ).  
   Cada metâmero medular, recebe em sua coluna sensitiva posterior, como 
primeiros elementos do reflexo elementar, três ( 03 ) influxos centrípetos, conduzidos 
por células em “T”, para cada um deles ( neurônios pseudo-unipolares ). Essas três 
“vias nervosas” apresentam pontos de partidas diferentes, reúnem-se na espessura do 
nervo raquídeo ( espinhal ) e em sua raiz sensitiva dorsal, voltando novamente a se 
individualizarem, no momento de sua penetração, na medula espinhal, no nível da 
coluna sensitiva posterior. Nessa coluna sensitiva, os três neurônios primários 
aferenciais, terminam, em zonas especiais dessa substância cinzenta da medula 
sensitiva. Essas “zonas especiais” constituem os “centros medulares sensitivos”, que 
são:  
 

1. Cabeça da coluna posterior da substância cinzenta para os 
estímulos exteroceptivos ( zona somatossensível......( figs.: 4  e  5 ), 

2. Colo da coluna posterior da substância cinzenta para os 
estímulos proprioceptivos ( zona somatossensível.... figs.: 4  e  6 ), 

3. Base justa-ependimária da coluna posterior da substância 
cinzenta, para os estímulos viscerossensíveis......... ( figs.: 4  e  7  ). 

 
Aos centros segmentares metaméricos da coluna sensitiva posterior da medula 

espinhal chegam, através dessas vias aferentes exteroceptivas, conduzindo estímulos 
cutâneos, os protoneurônios exteroceptivos que, em seu trajeto  circular, em relação às 
regiões do corpo e dos membros superiores e inferiores, constituem “faixas” 
conhecidas por “dermátomos” ( figs.: 23 e 24  ).  

Portanto, o “dermátomo” é o território cutâneo, inervado por um nervo 
segmentar  (  figs.: 23, 24  e 25 ), enquanto,  “metâmero”  é  o “fragmento  ideal”  de 
medula  espinhal,  no   sentido crânio/caudal , com um par de neurônios segmenares...  
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FIG.23 FIG.24 

Os dermátomos em sua organização segmentar, vistos nas hemifaces 
ventral  ( Fig. 23 )  e  dorsal  ( Fig. 24 )  do  lado  esquerdo  do  corpo 

Os Dermátomos 
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sensitivos ( dorsais )  e  um  par   de   neurônios  segmentares   motores   ( ventrais  [  
fig.: 25  ]  ). Os ramos centrais dos neurônios sensoriais primários dos gânglios das 
raízes dorsais da medula,  entram na medula espinhal ( fig.: 25 ). Ao se aproximarem 
da medula espinhal, as referidas raízes dorsais senroriais ( ou posteriores ) ramificam-
se em inúmeras radículas. Essas, ao se dirigirem à medula, penetram em sua 
estrutura, seguindo  a  margem  dorso-lateral,  de  um  único  segmento  medular ( 
fig.: 25 ). 

A área cutânea,  inervada pelos axônios de uma única raiz ( ou nervo 
segmentar ) é conhecida por “dermátomo”. Entretanto, as raízes vizinhas adjacentes  
superior e inferior, de um dado dermátomo, como no desenho da figura 25, 
sobrepôem-se à raiz principal. Portanto, um dermátomo, relacionado à uma área ou 
região cutânea, recebe ramos  dos dermátomos adjacentes ( superior e inferior ), como 
é mostrado na figura 25. Nessa figura, em realidade, a fragmentação da substância 
cinzenta da medula espinhal, em três segmentos ( observada nesse desenho ) é apenas 
“ideal”, pois, na verdade, essa substância cinzenta medular, é contínua. Foi utilizada a 
idéia de fragmentação da referida substância, apenas no desenho, como recurso 
didático.  É essa superposição dos dermátomos, que explica, clinicamente, o fato de um 
médico, ao testar a capacidade sensorial de um território cutâneo,  após lesão ou 
qualquer modo de destruição da raiz sensorial de um dermátomo, não constatar, no 
exame clínico, o surgimento de área de anestesia nesse território cutâneo. Pelo 
contrário, a secção de um dermátomo, poderá determinar “dor radicular,” no nível do 
dermátomo  da  raiz  lesada. Assim, cada dermátomo é inervado por um nervo 
segmentar principal, além de outros nervos segmentares sensitivos de dermátomos 
secundários, localizados superior e inferiormente, em relação ao dermátomo principal 
( fig.: 25 ). Tal disposição anatômica, resulta na inervação de um dermátomo,  por 
fibras sensitivas exteroceptivos segmentares  principal ( própria do dermátomo e 
fibras sensitivas segmentares exteroceptivas  secundárias vizinhas ( fig.: 25 ). 

 Em um nervo periférico sensitivo, encontramos, em média, a presença 
estatística de: 70% de fibras exteroceptivas, 28% de fibras proprioceptivos e 2% de 
fibras visceroceptivas.  

Os dermátomos são designados, pela letra inicial maiúscula do respectivo 
dermátomo, em relação à região anatômica da coluna vertebral, acompanhados do 
número (arábico ) da respectiva vértebra, por exemplo: C1, C2, C3, L1, L2, T1, T2, 
T3 ( figs.: 23 e 24 ) . Os territórios sensitivos dos dermátomos, não correspondem, 
exatamente, aos territórios dos nervos periféricos, isso porque, a qualificação de um 
dermátomo, se relaciona ao gânglio sensitivo, que deu origem ao neurônio sensitivo, 
enquanto, o nervo periférico, se relaciona ao nível do território cutâneo 
correspondente. Os dermátomos para a “dor referida” dos principais órgãos, são ( 
figs.: 23 e 24 ):  

                       ÓRGÃOS                                  DERMÁTOMOS 
_____________________________________________________________  
                      Diafragma........................................C3    a     C4 
                      Coração............................................T1    a      T8 
                      Vesícula biliar................................. T6    a      T8 
                      Estômago.........................................T6    a      T9 
                      Intestino delgado.............................T9    a    T10 
Esta  relação de Órgãos  e  respectivos Dermátomos, se continua na pág;: 24
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Desenho esquemático da medula espinhal, mostrando a superposição dos dermátomos 
e a raiz dorsal de cada segmento. Do lado oposto as raízes motoras. 

Observação: 
A fragmentação  da  substância  cinzenta,  em  três  partes, como se vê no desenho, é 
apenas “ideal”, pois,  em realidade, essa substância cinzenta é. Totalmente, contínua. 

A idéia foi utilizada, como recurso didático. 

Raízes posteriores e 
gânglios espinhais. “Fragmentos ideais” dos 

metâmeros na medula 
espinhal 

Território 
Cutâneo 

Raízes ventrais da 
medula espinhal 

FIG.25 
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                       ORGÃOS                              DERMÁTOMOS 
                      Apêndice...................................... ................T10 
                      Intestino grosso............................ ....T11  a  L2 
                      Reto................................................. ..S2    a   S4 
                      Testículos e ovários..........................T10  a  T12 
                      Próstata.............................................T10  a  T12 
                      Útero..................................................T10  a  T12 
                      Glândula supra-renal................  .......T8   a   L1 
       
                      Rins............................................. ........T10  a  L1 
                      Bexiga......................................  ...........T11  a L2 
                      Pelve renal e ureter.............................L1  a   L2 
  
Conforme já foi comentado anteriormente, os estímulos exteroceptivos 

experimentam um primeiro processo de filtração ou abrandamento, ao atingirem o 
centro operacional exteroceptivo, localizado na cabeça da coluna posterior da medula 
( ponta sensitiva ),  em cuja  região gelatinosa há grandes concentrações de peptídeos ( 
endorfinas  e interneurônios,   ricos  em  encefalinas  e  dinorfinas.  

Esse é um processo de modulação de sinais nociceptivos, podendo atingir 
outros sinais sensoriais. É, exatamente, essa “propriedade atenuadora ou moduladora 
da medula espinhal,” em relação aos sinais nociceptivos, que nos protege, 
continuamente, das esmagadoras agressões sensoriais, levadas diretamente do meio 
externo ao sistema medular  e,  finalmente,  ao  córtex  cerebral.  

Como ainda veremos, existem centros sub-corticais que, modulam de forma 
seletiva,  ou mesmo, bloqueiam os sinais aferenciais nociceptivos. Infere-se daí, que, 
somos capazes de suprimir, conscientemente, estímulos aferentes e de nos fixarmos em 
determinado sinal, mesmo na vigência, simultânea, de diversos sinais aferenciais ( 
figs.: 32 e 33 ). Todavia, a maior parte do que sabemos sobre esse processo de 
modulação de sinais sub-corticais, se concentra na capacidade de supressão dos sinais 
nociceptivos ou dolorosos.  

São comuns os exemplos, do que explicitado – basta atentarmos, para as 
diversas modalidades de lutas e esportes, nas quais, os competidores ignoram a dor de 
graves lesões, impulsionados pelos estímulos  excitatórios. Nesses casos, os “estímulos 
nociceptivos,” foram inibidos ou bloqueados.  

  É comum, observarmos pessoas, que se acidentam, experimentarem quase 
total desaparecimento da dor, ao esfregarem, com as mãos, a região atingida. Essa é 
uma variedade de modulação de  sinais nocivos  ( dor ),  através da,  estimulação  tátil.  

   Nesses casos, o estímulo repetitivo sobre as fibras táteis, determina, 
através de, mecanismos relacionados às células de comporta, modificações do tempo 
de despolarização das membranas, nas terminações axônicas, provocando no nível das 
sinapses das fibras da dor,, diminuição da elaboração de neurotransmissor para a dor, 
enfraquecendo, assim, a passagem do estímulo nociceptivo ( dor ), em direção ao 
neurônio, que seria responsável pela condução do estímulo doloroso ( agora modulado 
) ao tálamo. Tudo isso,  sem  que  haja  diminuição  do  estímulo  tátil  ( figs.: 32 e 33  
). Exemplos    semelhantes   de    modulação    da   dor ,  são   encontrados   na “Via   
descendente     analgésica     serotoninérgica     peptidérgica     opióide”     e     na   “Via  
adrenérgica  descendente  analgésica  (  figs.: 32  e  33  )   (  Vol.:  XIIº  ). 
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FIG.26 

FIG.31 FIG.30 

FIG.29 

FIG.28 

FIG.27 

DESENHOS  ESQUEMÁTICOS    DE  NEURÔNIOS  MEDULÓFUGOS,  
TÓRACO-LOMBARES  E  CRÂNIO-SACRAIS  AUTONÔMICOS. 
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LEGENDAS DAS FIGURAS: 26, 27  E  28,  29, 30  E  31. 
 
 

FIG.: 26 
 

  1 – NEURÔNIO SOMATOMOTOR PARA MÚSCULO ESTRIADO AXIAL 
  2 – NEURÔNIO SOMATOMOTOR PARA MÚSCULO ESTRIADO PARIETAL 
 
 

FIG.: 27 
 
 

  1 – NERVO PERIFÉRICO 
  2 – GÂNGLIO DA CADEIA SIMPÁTICA LÁTERO-VERTEBRAL 
  3 – NERVO PERIFÉRICO 
  4 – NEURÔNIO PÓS-GANGLIONAR SIMPÁTICO PARA ARTERÍOLAS 
  5 – NEURÔNIO PÓS-GANGLIONAR SIMPÁTICO 
  6 – RAMO COMUNICANTE BRANCO ( FIBRAS PRÉ-GANGLIONARES ) 
  7 – RAMO COMUNICANTE CINZENTO ( FIBRAS PÓS-GANGLIONARES 
  8 – GÂNGLIO DA CADEIA SIMPÁTICA LÁTERO-VERTEBRAL 
  9 – NERVO ESPLÂNCNICO ( FIBRAS –PRÉ-GANGLIONARES ) 
10 – GÂNGLIO PRÉ-VERTEBRAL 
11 – NERVO VISCERAL ( FIBRAS PÓS-GANGLIONARES ) 
12 – FRAGMENTO DE TUBO DIGESTIVO. 
 
 

FIG. 28 
 
 

  1 – NEURÔNIO PARASSIMPÁTICO PRÉ-GANGLIONAR DO TRONCO ENCEFÁLICO 
  2 – NEURÔNIO PÓS-GANGLIONAR PARASSIMPÁTICO DO ESTÔMAGO. 
  3 – NEURÔNIO PÓS-GANGLIONAR SIMPÁTICO ( SISTEMA TÓRACO-LOMBAR ) 
  4 – NEURÔNIO PRÉ-GANGLIONAR SIMPÁTICO ( TÓRACO-LOMBAR ) 
  5 – NEURÔNIO PRE-GANGLIONAR PARASSIMPÁTICO SACRAL.  
  6 – NEURÔNIO P´PÓS-GANGLIONAR PARASSIMPÁTICO SACRAL.  
  7 – SISTEMA PARASSIMPÁTICO DO TRONCO ENCEFÁLICO 
  8 – ( T1  -  L2 ) SEGMENTO TÓRACO-LOMBAR DO SISTEMA SIMPÁTICO MEDULAR. 
  9 – PARTE SACRAL DO SISTEMA NERVOSO AUTONÕMICO PARASSIMPÁTICO.  
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LEGENDA DA FIGURA : 29 
 
 

 
  1 – NÚCLEO DE EDINGER WESTPHAL ANEXO AO NERVO OCULOMOTOR 
  2 – NÚCLEO SALIVATÓRIO SUPERIOR ANEXO AO NERVO FACIAL 
  3 – NÚCLEO   SALIVATÓRIO   INFERIOR   ANEXO   AO  NERVO    GLOSSO- 
        FARÍNGEO. 
  4 – NÚCLEO MOTOR DORSAL DO VAGO ANEXO AO NERVO VAGO. 
  5 – GÂNGLIO SIMPÁTICO CERVICAL SUPERIOR 
  6 – GÂNGLIO SIMPÁTICO CERVICAL MÉDIO ( INCONSTANTE ) 
  7 – GÂNGLIO SIMPÁTICO CERVICAL INFERIOR ( ESTRELADO ) 
  8 – NERVO  ESPLÂNCNICO  MAIOR  A  CAMINHO DO GÂNGLIO CELÍACO. 
  9 – CADEIA SIMPÁTICA TÓRACO-LOMBAR. 
10 – NERVO  ESPLÂNCNICO  MENOR A CAMINHA DO GÂNGLIO AÓRTICO- 
        RENAL.  
11 – NERVO ESPLÂNCNICO IMO 
12 – GÂNGLIO CELÍACO 
13 – GÂNGLIO AÓRTICO-RENAL 
14 – GÂNGLIO MESENTÉRICO SUPERIOR 
15 – PARTE SACRAL DO SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO  
16 – ( C.C.E. ): CENTRO CÍLIO ESPINAL 
17 – ( C.B.P. ): CENTRO BRONCO-PULMONAR 
18 – C.E.A. ): CENTRO ESPLÂNCNICO ABDOMNAL 
19 – CENTRO ESPLÂNCNICO PELVINO. ( C.E.P. ) 
20 -  PARTE SACRAL DO SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO CRÂNIO-CACRAL.  
         
 
 

FIG.: 30 
 
 

  1 - FUSO NEUROMUSCULAR 
  2 – NEURÔNIO   MOTOR   SOMÁTICO   INFERIOR   ( LATERAL )   DA   MEDULA  ESPINHAL  
 
 
 

FIG.: 31 
 
 

  1 – NEURÔNIO PRÉ-GANGLIONAR AUTONÔMICO 
  2 – FIBRA PRÉ-GANGLIONAR 
  3 – GÂNGLIO VEGETATIVO ( AUTONÔMICO ) 
  4 – NEURÔNIO PÓS-GANGLIONAR. 
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1.2º)  –  PROTONEURÔNIO    PROPRIOCEPTIVO 

( fig.: 06 ). 
 
 

Os “centros” para os impulsos proprioceptivos, como já foi comentado, 
localizam-se no colo da coluna sensitiva posterior da medula espinhal, região na qual , 
os neurônios aferentes proprioceptivos,  chegam, após contornar, no funículo 
posterior da medula, a face médio-dorsal da coluna sensitiva posterior da medula. 
Nessa região sensitiva, penetram,  nesse colo, dirigindo-se, a seguir, dependendo dos 
sinais que transportam,  para a coluna torácica ( ou coluna de Clarke ) (Fig.: 06 e 19 ).  

No caso de protoneurônios proprioceptivos, responsáveis pela condução de 
estímulos proprioceptivos inconscientes, oriundos do tronco, seus axônios dirigir-se-ão 
às lâminas celulares que constituem  a “coluna torácica”, também, conhecida por 
“coluna de Clarke”, situada na região medial do referido colo da ponta sensitiva 
dorsal  medular.  (  figs.: 6 e 19  ).  

Todavia, em se tratando de protoneurônios proprioceptivos, responsáveis 
pela condução de estímulos proprioceptivos inconscientes dos membros, as fibras se 
dirigirão  aos  núcleos,  localizados  na  região  lateral  do  referido  colo.  

Portanto, a coluna torácica, em sua região medial, é o centro sináptico, para 
as sensações proprioceptivas inconscientes, oriundas do tronco, enquanto as regiões 
laterais do colo sensitivo  posterior, representam o centro sináptico das sensações 
proprioceptivas inconscientes,  para os membros superiores e inferiores ( fig.: 19 ). 

As sensações conscientes proprioceptivas, serão estudadas  em outro 
capítulo, pois os protoneurônios proprioceptivos, responsáveis por sua condução, não 
penetram, na substância cinzenta medular sensitiva. Isso porque, ascendem 
ininterruptas, diretas e homolateralmente ao bulbo. Nessa vesícula do tronco 
encefálico, no nível dos núcleos grácil e cuneiforme, realizam suas respectivas sinapses 
( fig.: 20   ). Por esse motivo,  será estudado no próximo “volume IV”, em :“Grandes 
vias  ascendentes  e  descendentes  da  medula  espinhal”  (  figs.: 20, 21 e 22  ).  
Sistema  Cordão  dorsal-Lemnisco  Medial.  
 

1.3º)   –   PROTONEURÔNIO   VISCEROCEPTIVO: 
( fig.; 7 ) 

 
   O protoneurônio visceroceptivo é, também, uma célula em “T,” pseudo-bipolar 
localizado, como nos demais casos, no gânglio sensitivo dorsal, da raiz dorsal da 
medula espinhal  e responsável pela condução dos influxos visceroceptivos  ( fig.: 07 ). 
   Mesmo sendo o protoneurônio visceroceptivo, um neurônio de natureza 
autonômica ( vegetativa ),  visceral,  apresenta seu dendrito ( curto prolongamento 
celulípeto ), localizado em uma víscera ( por exemplo, o tubo digestivo ). Daí dirige-se, 
sem qualquer sinapse, através do gânglio pré-visceral,  a seguir passa, sucessivamente, 
para: a cadeia látero-vertebral, ramo comunicante branco, nervo raquidiano e, 
finalmente,  à raiz  posterior  sensitiva, chegando ao  seu corpo celular, localizado, 
como  vimos,  no  gânglio  sensitivo  dorsal   da   medula   espinhal  (  fig.:  07  ).  
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   O axônio deste neurônio ( prolongamento axônico ), passará ao lado do corno 
ou ponta posterior ( sensitiva ) do funículo posterior ( fig.: 35 ), terminando na base 
justa-ependimária, com distribuição na zona visceral sensível, localizada na parte 
dorsal  da  substãncia  justa  ependimária  (  fig.:  7  ).  
   Assim, um metâmero medular recebe, através de sua raiz dorsal sensitiva,  três 
influxos centrípetos, sendo cada um deles, conduzido por uma célula em “T,” ( 
pseudo-bipolar ), ganglionar, em direção á coluna dorsal da medula espinhal, onde, os 
três protoneurônios ( exteroceptivo, proprioceptivo e visceroceptivo ) terminam, 
separadamente, em suas respectivas “zonas operacionais específicas, da coluna 
sensitiva  dorsal”  (  figs.\;  4,  5,  6  e  7  ).  
O fato de termos significativa noção, de um “estímulo exteroceptivo”, de forma quase 
instantânea,  reside na condição de termos, na espessura de um nervo, em média, 70% 
( setenta por cento ) de “fibras exeroceptivas”. Da mesma forma, se explica a 
identificação fácil, de qualquer ponto somático, estimulado em nosso corpo, 
principalmente, nas “regiões cutâneas” e a “grande dificuldade” ( praticamente, quase 
impossibilidade ), de “detectarmos, com acerto”,  uma “dor visceral”.  Isso, porque, 
possuímos apenas 2% ( dois por cento ) de “fibras visceroceptivas”, na espessura de 
um nervo espinhal. Por este motivo, enfatizamos, a “dor  abdominal  visceral,”  é de  
difícil  diagnóstico,  na clínica médica. Isto por possuirmos, apenas 2% de fibras 
visceroceptivas,  na  espessura  de  um  nervo  visceral  espinhal. 
 
 
 

2º )  –  NEURÔNIOS   MEDULÓFUGOS.  
 

   Os “Neurônios Medulófugos” ( figs.: 25, 26 e 27 ), também, conhecidos pela 
denominação de “neurônios efetores ou motores”, são os neurônios responsáveis pela 
condução  de dois tipos de impulsos motores, eferenciais da medula que, através da 
raiz ventral da medula espinhal.  ( ou raiz motora ), se dirigem aos músculos estriados 
somáticos  ( Sistema  nervoso  somático )  ou para músculos lisos, gânglios ou 
glândulas  (  Sistema  nervoso  autonômico  ).   
  Alguns axônios, em suas origens, na extremidade ventral da coluna anterior 
motora da substância cinzenta da medula espinhal, correspondente à “zona 
operacional somatomotora” ( figs.: 4 ( item:  4.5 ), destinam-se à inervação de 
músculos   estriados   somáticos   (  fig.:  01  ). 
  Outros axônios, menos mielinizados, cujos corpos celulares, estão localizados 
na zona operacional da substância cinzenta da medula espinhal, conhecida por 
“viscero-motora” ( fig.: 4 ( item: 4.4 ), em posição justa-ependimária, constituem um 
conjunto efetor ou motor, porém, do “sistema nervoso autonômico” ( ou vegetativo ), 
dirigindo-se, estes axônios, em geral, para: gânglios, músculos lisos e glândulas ( fig.; 
27 ).  
   Assim, estas duas vias motoras, se originam, em territórios da coluna ventral ( 
motora )  da  substância  cinzenta  da  medula  espinhal  (  figs.:  02,  04.  26   e  27  ).  
   O corpo celular do neurônio motor ( efetor ) somático ou somítico, envia seu 
axônio, através da, raiz raquídea ventral ( figs.: 01, 02 03, 06, 26 e 27 ).  Na 
sistematização da substância cinzenta anterior, os neurônios motores somáticos 
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reúnem-se em “dois grupos nucleares”: um deles, localizado em situação ântero-
lateral, sendo responsável, pela inervação dos músculos parietais, músculos infra-
hióideos e parede tóraco-abdominal. O outro grupo, de localização ântero-medial, 
inerva os músculos axiais e, especificamente, os músculos das goteiras vertebrais ( 
figs.:  08  e  26 ) 
  No caso do neurônio autonômico (  vegetativo )  motor, o verdadeiro neurônio 
motor autonômico ( vegetativo ),  encontra-se fora do sistema nervoso central,  ou seja, 
em um gânglio autonômico ( ou vegetativo ) látero-vertebral ou pré-vertebral ( fig.: 27 
). Portanto, o neurônio autonômico ( vegetativo ) motor  é,  em realidade, um 
“neurônio  conector,” na  região  conhecida  como  viscero-motora.  
  É, exatamente, a partir desta zona viscero-motora, que o neurônio motor 
conector encaminhará seu axônio, em direção a um gânglio autonômico ( vegetativo ), 
onde estabelecerá sinapses com o verdadeiro”neurônio motor autonômico ( vegetativo 
) simpático periférico, passando, inclusive, através da raiz ventral medular, parte do 
nervo  periférico  raquidiano  e  ramo  comunicante  branco ( fig.; 27 ).  
  Esta é, uma diferença fundamental, entre a “via reflexa cérebro-espinhal” e a 
“via autonômica ( vegetativa ), em relação à localização de seu neurônio motor 
periférico verdadeiro.  
  Enquanto o neurônio motor verdadeiro, da via reflexa cérebro-espinhal se 
localiza no sistema nervoso central, o “neurônios motor verdadeiro autonômico ( 
vegetativo ) periférico, encontra-se localizado, fora do sistema nervoso central, em 
geral, em um gânglio ( fig.: 27 ). 
  Assim, o neurônio conector do sistema autonômico ( vegetativo ), é uma célula 
neuronal vegetativa, que fornece a fibra pré-ganglionar, devidamente mielinizada, em 
virtude de sua origem intra-axial, enquanto os neurônios motores simpáticos ( 
autonômicos ) verdadeiros, são ganglionares ( figs.: 27  e  29 ).  
  A “classificação dos Neurorrecepores,”utilizada basicamente, no 
desenvolvimento deste texto, foi a proposta por Sherrington, baseada em critérios 
fisiológicos e ontogenéticos. Entretanto, em alguns pontos, mostra-se pouco 
elucidativa, como por exemplo, em relação à modalidade sensorial dos receptores 
aferentes  somáticos  gerais.  
  Por este motivo, é utilizada, por inúmeros autores, uma outra classificação, 
estruturada, em função do tipo de estimulação, ao qual o receptor responde e que 
apresentaremos,  também,   neste texto,  resumidamente.  
  De acordo com  esta segunda classificação, os neurorreceptores podem ser 
divididos em cinco ( 5 ) tipos, ou seja:  

1. Mecanorreceptores 
2. Termorreceptores 
3. Nociceptores  
4. Receptores Eletromagnéticos 
5. Quimiorreceptores. 
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sensitiva, chegando ao seu  corpo  celular  localizado,  como vimos, no gânglio sensitivo 
dorsal da medula espinhal ( fig.: 7 ).  
   O axônio desse nerônio ( prolongamento axônico ), passará ao lado do corno ou 
ponta posterior, no funículo posterior ( fig.: 35 ), terminando na base justa-ependimária, 
com distribuição na zona visceral sensível localizada na parte dorsal da substância justa-
ependimária ( fig.: 7 ).  
   Assim, um metâmero medular recebe, através de sua raiz   dorsal sensitiva, três 
influxos centrípetos, sendo cada um deles, conduzido por uma célula em “T” ( pseudo-
bipolar ) ganglionar, em direção à coluna sensitiva dorsal  da  medula  espinhal, na qual os 
três protoneurônios ( exteroceptivo, proprioceptivo e visceroceptivo ) terminam 
separadamente em suas respectivas “zonas operacionais específicas da coluna sensitiva 
dorsal ( figs.: 4, 5, 6 e 7 ) 
   O fato de termos significativa noção de um estímulo exteroceptivo, de forma quase 
instantânea, reside no fato de termos, ns espessura de um nervo, em média 70% de fibras 
exteroceptivas. Da mesma forma se explica a identificação fácil de qualquer ponto 
somático estimulado em nosso corpo, principalmente, nas regiões cutâneas e a grande 
dificuldade ( praticamente, quase impossibilidade ) de detectarmos com acerto, uma dor 
visceral. Isso porque possuímos apenas, em média 2% de fibras visceroceptivas na 
espessura de um nervo espinhal.  
   Por esse motivo, a dor abdominal visceral é de difícil  diagnóstico.  
 
 
 
 
 

2º) – NEURÔNIOS MEDULÓFUGOS 
 
 

   Os neurônios medulófugos ( figs.: 25, 26 e 27 ) ou neurônios efetores ( motoreda 
substância cinzenta medular, correspondente à zona operacional “somatomotora” [ fig.: 4 ( 
4.5 )], destinam-se à inervação de músculos estriados ( somíticos ). Outros axônios, menos 
mielinizados, cujos corpos celulares estão localizados na “zona operacional da substância 
cinzenta da medula espinhal”, conhecida por  “visceromotora” [ fig.: 4 ( 4.4 )], em posição 
justa-ependimária, constituem um contingente efetor ( motor ), porém dsistema nervoso 
vegetativo, dirigindo-se esses axônios, em geral, para gânglios, músculos lisos e glândulas ( 
fig.: 27 ). 
   Assim,  essas   duas   vias   motoras   se   originam   em  territórios da coluna 
ventral( motora ) da substâncias cinzenta da medula espinhal ( figs.: 25  e  26 ).  
   O corpo celular do neurônio motor ( efetor ) somático ou somítico envia seu axônio 
através da raiz raquídea ventral. Na sistematização da substância cinzenta anterior 
osneurônios motores somáticos reúnem-se em dois núcleos. Um deles localizado em 
situação ântero-lateral, sendo responsável pela inervação dos músculos parietais, músculos 
infra- 

 

Via  descendente  Analgésica  Serotoninérgica 
Peptidérgica   Opióide 

Substância cinzenta periaqueductal 
contendo          peptídeo        opióide 
( endorfinas ),  da  qual,    emergem 

Neurônios   contendo   endorfinas, 
projetando-se     para    os... 

 

Neurônios serotoninérgicos que são... 

Fibras    serotoninérgicas, em   todos    os   
niveis medulares, nos quais realizam sinapses 

  

 

Interneurônios contendo encefalinas e 
dinorfinas,  determinando,   assim,    o.. 

Bloqueio dos sinais aferentes dos estímulos 
da “dor”, sem  incluir  os  estímulos   táteis 

Essa inibição pelos interneurônios, se faz 
através da  despolarização  dos  aferentes  

primários  da dor. 

Com 
estímulos 
Táteis  para  
o.... 

A    estimulação    direta     das 
aferências   prim árias  da  dor, 
libera    o     transmissor    ( p ), 
todavia,             caso             haja, 
simultaneamente, estimulação da   
via       serotoninérgica,       essa  
liberação   da  substância  “P” 
para   a    dor,     será    bloqueada. 

FIG. 32 

N.V.P.L.  
Do 

Tálamo 

Núcleos: Magno reticular pontino látero-dorsal 
e Magno da Rafe, dos quais, se originam... 

Fibras primárias 
da Dor. 
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Via  descendente  Analgésica  Adrenérgica 

 

Formação         reticular 
pontina    dorso - lateral 
(núcleo giganto celular), 
contendo        neurônios 

adrenérgicos 

Fibras primária da dor 

Inibição dos interneurônios no nível 
da ponta dorsal medular bloqueando     
os   estímulos nociceptivos  ( da dor )        

, permitindo  analgesia. 

FIG.33 

Lemnisco Espinhal 
dirigido  ao... 

N.V.P.L. 
Do  

Tálamo. 
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1º )  –  MECANORRECEPTORES: 
 
 

   Os “mecanorreceptores,” são receptores capazes de “detectar alterações 
mecânicas  do  próprio  receptor ou  dos  tecidos  que  se  encontram  à sua  volta”.  
    Nesse grupo, reúnem-se as “terminações nervosas livres”( exteroceptivas ) ( 
fig.: 17 ), desprovidas de qualquer revestimento ( bainha de mielina ou células de 
Schwann ). São encontrados na epiderme, na córnea do globo ocular, no pavilhão 
auricular  e  seus  ramos  terminais  respondem  a  estímulos  do  tato  e  da  pressão.  
   Um outro tipo de mecanorreceptor, é o receptor tátil, de ponta expandida, 
como por exemplo, o disco de Merkel ( fig.: 16 ), especializado para o tato epicrítico (  
discriminativo ), no qual, as terminações nervosas de cada ramo terminal forma uma 
estrutura achatada, em forma de disco e revestida por uma célula epitelial, 
denominada “célula de Merkel”. Os discos de Merkel concentram-se, principalmente 
nas  regiões  de pele glabra ( sem pelos ), muito  embora  seja  possivel  encontra-los 
junto  aos  pelos ( envolvidos com o tato protopático exteroceptivo ). 
   Quando estimuladas, as placas de Merkel, desencadeiam  uma significativa 
descarga de “potenciais de ação” de  alta freqüência,  que  persiste  durante todo o 
tempo  em  que  ocorre   a   estimulação.  
  O cospúsculo de Meissner ( fig.: 13 ) é, também, um mecanorreceptor 
encapsulado ( envolvido com o tato protopático ou grosseiro, na camada papilar, sub-
dérmica. Sua maior concentração é observada nas regiões glabras dos quirodáctilos, 
nos  pés,  na  face  anterior  dos  ante-braços,  nos  lábios  e  mucosa  da  língua.  
    O “corpúsculo de Ruffini” ( fig.: 15 ) também é outro mecanorreceptor 
encapsulado, sendo mais encontrado na derme, nos ossos, periósteo, nas articulações, 
tendões e ligamentos e nas regiões  mais profunda da hipoderme,  de onde fornece 
informações  sobre  os  movimentos  de  rotação  dos  membros.  
   Os “corpúsculos de Pacini” ( fig.: 12 ) são maiores, bem desenvolvidos e ovóides 
e encontrados nos tecidos fasciais profundos ( principalmente da hipoderme ), nos 
ossos, articulações, músculos, tendões e ligamentos e hipoderma ( proprioceptivos ) e 
altamente   sensíveis   às  pressões  e   às   vibrações.  
   O “órgão tendinoso de Golgi” ( fig.: 14 ) e o “fuso neuromuscular” ( fig.: 11 ) 
são receptores proprioceptivos desse grupo de mecanorreceptores, localizados, 
profundamente, nos tendões, articulações e nos músculos. São responsáveis por 
informações sensoriais, necessárias ao desenvolvimento dos reflexos medulares e 
controle da função motora, através do cerebelo e relacionados intimamente, à uma das 
funções do trato espinocerebelar  ventral  ou  cruzado  (  fig.: 19  ). 
   Grande parte das informações desses receptores chegam ao córtex cerebral 
através do “Sistema Cordão dorsal – Lemnisco medial” ( fig.: 20 ), fascilitando a 
melhor conscientização da postura e dos movimentos dos membros e do corpo no 
espaço. Os “ógãos tendinosos de Golgi”, localizados nos tendões musculares são 
inervados por fibras altamente mielinizadas, muito calibrosas, portanto com grande 
velocidade de condução do impulso nervoso e que respondem prontamente aos 
estiramentos e  tensões  exercidas  sobre  os  tendões. 
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   Os “fusos musculares,” localizam-se nas fibras musculares somáticas, sendo 
responsáveis pelo fornecimento de informações ininterruptas ao cerebelo, sobre a 
velocidade de variações do comprimento dos músculos, nos quais se encontram, 
durante  o  relaxamento  e  durante as  contrações  musculares ( figs.: 10, 11  e 19 ). 
  
 
 
 

2º )   -   TERMORRECEPTORES: 
 
 

   Atualmente, são conhecidos dois tipos de termorreceptores básicos  para a 
percepção da temperatura: ( frio ou quente ). Os receptores térmicos para “frio,” são 
terminações nervosas livres, exteroceptivas, não encapsuladas, delgadas e mielinizadas 
( fig.: 17 ), que se ramificam, ao penetrarem, nas camadas basais da epiderme. Por 
outro lado, os receptores térmicos para  “calor,” são também, terminações nervosas 
livres não encapsuladas, porém,  amielinizadas, com fibras do tipo C, sensíveis à 
elevação da temperatura. Entretanto, o mecanismo morfo-funcional da transdução 
sensorial  desses  termorreceptores,  ainda  é  desconhecido. 
 
 
 

3º )   –    NOCICEPTORES: 
  
 
 

   Os “nociceptores, ” são receptores sensíveis à dor” e, por isso, capazes de 
detectar  eventuais danos físicos ou químicos,  em tecidos orgânicos.   
   São representados por terminações nervosas livres  ( fig.: 17 ), relacionadas à 
“dor aguda” e terminações nervosas livres,  com fibras do tipo C, relacionadas à “dor 
crônica”. Esses receptores, podem ser: nociceptores mecanossensíveis, que respondem 
a  estresses  mecânicos  excessivos  ou  sensíveis  às  lesões  mecânicas  teciduais. 
 
 
 
 

4º )   –    RECEPTORES    ELETROMAGNÉTICOS:  
 
 

 
   Os receptores eletromagnéticos, são sensíveis à luz que incide sobre a retina dos 
globos oculares ( camada de bastonetes e de cones ). Portanto, sensíveis às variações 
da  intensidade  e  ao  comprimento  de  onda  da  luz..  
    Temos também, no caso da audição, os neurorreceptores sensíveis a estímulos 
específicos e relacionados à freqüência da vibração do som. 
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5º  )   –   QUIMIORRECEPTORES: 
 
 

  São receptores sensíveis a compostos químicos específicos ( paladar, olfato, teor 
de oxigênio,  no  sangue  arterial , bem  como  sensíveis à concentração do dióxido de 
carbono ( CO2 ), tensão osmótica dos líquidos corporais e, provavelmente, muitos 
outros,  a serem ainda,  descobertos. 
 

RESUMO  DOS  PRINCIPAIS  RECEPTORES  SENSORIAIS 
PERIFÉRICOS 

 
1º  )    –    FUSO   NEURO-MUSCULAR  TENDINOSO   DE   GOLGI:  (  FIG.: 11  ): 

 
 
   Esse tipo de receptor, é encontrado, em maiores quantidades, na região de 
união, entre as fibras musculares estriadas e seu tendão de inserção, bem como nos 
septos fibrosos  intermusculares ( fig.: 11 ).  
   São estruturas anatômicas com comprimento variando entre 1 e 3 mm e 
espessura, variando entre 0,2 a 0,3 mm. Revestindo-os, encontramos uma delgada  
cápsula conectiva, revestida, internamente, por um endotélio e, em seu interior 
encontramos pequenos grupos de fibras tendinosas ( modificadas ),  que se continuam,  
por um lado, com as fibras tendinosas do restante do tendão muscular e, através da  
outra  extremidade ( oposta ),  com  as  próprias  fibras  musculares, no nível da 
região  de  união,   músculo-tendinosa  (  fig.: 11  ).  
   As fibras axônicas mielínicas, no momento de penetração no órgão músculo-
tendinoso,  perdem  seu  envoltório,  tornando-se, a  partir  desse  ponto,  amielínicas.  
  No interior do corpúsculo receptor, arborizam-se, nos dois sentidos ( proximal 
e distal ), estabelecendo conexões com as superfícies das fibras tendinosas e 
modificadas  do  receptor.  
   A posição especial, desses receptores músculo-tendinosos, por se estruturarem 
em série e em conexão, com as fibras musculares e seus elementos contráteis, recebem 
também,  as estimulação das contrações musculares. Nos músculos extensores, esses 
receptores detectam o grau de tensão, ao qual se encontra submetido o músculo, no 
momento de sua contração ou durante seu estiramento. São, portanto, receptores 
capazes de  indicar, as forças aplicadas sobre os tendões musculares. 
   Essa característica morfo-funcional, é utilizada para inibir respostas 
eventualmente originadas  em estruturas do músculo, conhecidas por “fusos de Kühne 
“. Esse  processo  inibitório,   evita   danos  anatômicos   em   um   músculo,   devido a 
uma  contração  excessiva.  
 

2º  )   –   CORPÚSCULO    DE    PACINI:    (  FIG.: 12   ): 
 
 

   Os corpúsculos de Pacini, são receptores sensoriais periféricos, encontrados, 
abundantemente, em todo o corpo, principalmente, na derme, no tecido sub-cutâneo, 
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nos ligamentos, nas cápsulas articulares, na pleura, no peritôneo, nos músculos, nos 
ossos   e  na  genitália  externa. ( fig.: 12 ).  
  Morfologicamente, são ovóides, cujo comprimento varia, no máximo, até  2 
mm. São  receptores, constituídos por uma cápsula estruturada  numa estratificação 
concêntrica de inúmeras lamínulas de células achatadas, cuja parte central alongada, 
é ocupada pelas terminações nervosas, que penetram e saem, por um dos pólos dos 
corpúsculos. Inclusive, na formação da parte central longitudinal e alongada , uma 
fibra nervosa altamente mielinizada,  aproxima-se de um de seus pólos ( pólo de 
entrada ), no qual,  após perder sua bainha de mielina, penetra no interior do 
corpúsculo receptor, desaparecendo, também, pouco depois, o revestimento das 
células  de  Schwann.  
   O axônio, assim desnudo de sua bainha de mielina e de suas células de 
Schwann, avança, através do cerne do receptor, envolto pelas lâminulas concêntricas 
achatadas,  terminando,  com  a  formação  de  expansões,  no  lado  oposto  ao  ponto 
de sua penetração. ( fig.: 12 ). 
   Esse é um mecanorreceptor de alta resolução ( extremamente rápida ), sensível 
às  vibrações,  capaz   de  responder  a  até  600  estímulos  por  segundo. 
 
 

3º )   –   CORPÚSCULO    DE    MEISSNER   (   FIG.: 13   ): 
 

 
   Os corpúsculos de Meissner ( fig.: 13 )  apresentam-se com forma ovóide e 
revestidos por uma cápsula de tecido conectivo, que se continua com o endoneuro, da 
fibra  nervosa  que  penetra  no  corpúsculo  de  Meissner. 
   No interior dessa cápsula, encontramos, uma pilha de células de Schwann 
achatadas e modificadas, dispostas, transversalmente, em relação ao eixo do 
corpúsculo ( fig.: 13 ). 
   No pólo da  extremidade profunda do corpúsculo, algumas fibras nervosas 
mielinizadas e algumas, não mielinizadas, penetram no interior do receptor. Ambos os 
tipos de fibras ( mielinizadas e não mielinizadas),  avançam, no interior do corpúsculo 
e, à medida que se ramificam, tornam-se mais delgadas,  envolvendo as pilhas de 
células de Schwann achatadas. Esses corpúsculos são muito sensíveis, principalmente, 
ao tato e pertencem à categoria dos receptores,  conhecidos por “mecanorreceptores”,  
de  rápida  adaptação. 
   Sua  capacidade  de  percepção  sensorial, permite que, o indivíduo faça a 
identificação, ( apenas pelo tato ), entre duas estruturas, aplicadas sobre a pele e 
muito próximas ( com excepcional exatidão discriminativa tátil epicrítica ). Com o 
avançar da idade,  esses  corpúsculos  de  Meissner,  diminuem  progressivamente. 
 
 

4º )   –   CORPÚSCULOS    DE    GOLGI    (   FIG..:  14   ): 
 

 
   Os corpúsculos de GOLGIGolgi, são corpúsculos de estrutura  laminar,  
localizados no perimísio das regiões anatômicas de inserção de tendões, na hipoderme 
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( exterpceptivos )   e  nas   paredes  arteriais,   entre   a  camada  adventícia  e  a  
camada  média  (  fig.: 14  ). 
   Seu axônio, antes de penetrar no cerne do corpúsculo, perde a camada de 
mielina, arboriza-se em ramos sinuosos, sobre um tecido interno de sustentação do 
corpúsculo e sua cápsula, se continua com a bainha de Henle da fibra nervosa. 
Segundo PACINI, os corpúsculos de Golgi,  localizados na intimidade das paredes das 
artérias,   estariam  relacionados,  às  funções  de  pressoceptores   vasculares. 
 
 

5º  )   –   CORPÚSCULOS    DE    RUFFINI   (   FIG.: 15   ): 
 

 
   O “corpúsculo de Ruffini” ( ou órgão terminal de Ruffini ), é um receptor 
sensorial periférico, localizado: na derme da pele com pêlos, nas cápsulas articulares, 
na duramater, na íris, no tecido conjuntivo, principalmente, em suas partes mais 
profundas.  É um receptor de forma alongada, no qual, participam diversas fibras  
calibrosas amielínicas,  que terminam, no interior de um feixe de fibras colágenas, no  
cerne  do  receptor  e  envolvidas,  por  uma  cápsula  celular  (  fig.: 15  ).  
   São grandes mecanorreceptores, de adaptação lenta, ( por não possuírem 
mielina ),  que  respondem  ao  estiramento  da  pele  (  distensão  da  pele  ).  
  Os corpúsculos de Ruffini, localizados nas cápsulas articulares, “desempenham 
função, relacionada à indicação da direção dos movimentos e de posição da 
articulação”. Por estarem, próximos aos tendões e de suas inserções, na cápsula 
articular,   detectam   também,  o ”estado  da  contração”,  dos   referidos   músculos.  
   São corpúsculos, que medem,  em torno de 0,25 a  l,5 mm, cuja cápsula 
delgada, é formada por 4 a 5 camadas de células  laminares e, em sua parte central, 
apresenta feixes de fibras colágenas dispostas longitudinalmente, no qual, grande 
número de terminações nervosas,  densamente ramificadas, se misturam e se 
entrelaçam,   com  as  fibras  colágenas. 
   O axônio que o alcança, penetra em seu interior, porém, sem a camada de    
mielina e se arboriza, tão complexamente, que constitui,  uma formação, em novelo,   
alongada”  (  fig.: 15  ). 
   O tecido conjuntivo, que se encontra em torno do receptor, fixa suas  
extremidades ao mesmo,, sendo essa, a razão de ser, extremamente sensível, à 
distensão   da  pele   ou   da   cápsula   articular. 
   Esses receptores,  podem ser, também, encontrados, nos leitos ungueais e   
pregas  cutâneas,   próximas  às  articulações  dos  membros  (  fig.: 15  ).  
 
 

6º  )   –   DISCOS    TÁTEIS     DE    MERKEL    (   FIG.: 16   ): 
 
     Os discos táteis de Merkel, constituem um conjunto de células epiteliais e seu  
correspondente  sistema  nervoso ( fig.: 16 ). 
   São células modificadas, separadas e dispostas em camadas profundas da 
epiderme,  podendo ser encontradas, também, nas pontas dos dedos e nos folículos 
pilosos. Apresentam forma discóide ou piriforme, com seu núcleo achatado e pobre 
em cromatina. Delgados axônios, oriundos de uma fibra mielínica sub-epitelial, 
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alcançam essas células discóides,  através da, face profunda das mesmas, constituindo 
uma espécie de “cesto fibrilar,” achatado para cada uma, conhecidos por “meniscos 
táteis”, dos quais, partem os delgadissimos filamentos, que penetram, na espessura do 
citoplasma das células. Esses discos táteis de Merkel, são sensíveis ao tato ligeiro, 
grosseiro  ou  protopático. 

 
 
 

7º  )   –   TERMINAÇÕES    NERVOSAS    LIVRES    (   FIG.: 17   ): 
 
 
 

   As “terminações nervosas livres,” da pele e das mucosas, são amielínicas e 
sensíveis  à  recepção   de  estímulos  exteroceptivos  dolorosos  (  nóxicos  )  e  
térmicos. (  fig.: 17  ). 
   A epiderme é, extremamente, sensível  à dor, na região, compreendida, entre o 
estrato   basal   e   o   estrato   granuloso. 
   Na camada epitelial do tegumento externo ( pele ) e das mucosas delgadas, os 
axônios,  procedentes de fibras nervosas, penetram e se dirigem à profundidade das 
camadas epidérmicas, após perder  sua “bainha de mielina”, continuando-se com a 
membrana basal. Esses axônios, posteriormente, se ramificam profusamente no 
interior do epitélio ( fig.: 17 ), dirigindo-se,  suas ramificações terminais, para os 
espaços existentes, entre as células epiteliais, onde terminam, em forma de 
abaulamentos ou dilatações, formando massas  na espessura do citoplasma das células 
epiteliais   (  bulbos   terminais  ).  
   Ao exame ultramicroscópico, desses “bulbos terminais”, foi constatada a 
presença de numerosas mitocôndrias e inúmeras microvesículas, semelhantes, às 
vesículas sinápticas.  
   Os terminais desses diversos ramos nervosos microscópicos,  colocam em 
contato duas ou mais células epiteliais. 
   Esses receptores ( terminações nervosas livres ), são conhecidos, em outra 
classificação, como nociceptores e, estão relacionados, em suas funções de percepção 
da dor, a dois tipos de fibras. Fibras do tipo A ,   para percepção da dor aguda e fibras 
C,  para a percepção da dor crônica. Nesse caso, temos três categorias de receptores 
para a dor, ou sja: 
 

• Nociceptores mecanossensíveis: que respondem aos estímulos mecânicos  
capazes de provocar lesões mecânicas dos tecidos. 

• Nociceptores termossensíveis   : que respondem aos estímulos térmicos ( 
de frio ou de calor ) 

• Nociceptores quimiossensíveis  : que respondem a compostos químicos 
específicos, como por exemplo: a histamina, a serotonina, a bradimicina, 
as enzimas proteolíticas e substâncias ácidas. 
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Neurônio  Cordonal  Heterolateral 

Neurônio cordonal heterolateral (heterômero), cujas distribuições  de ramos 
são  realizadas,  no lado oposto à localização  do corpo  neuronal  na  medula 

 

FIG.34.1 
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8º )   –   TERMINAÇÕES    NERVOSAS    PERITRIQUIAIS: 
( FIG.: 18 ).  

 
    As “terminações nervosas peritriquiais” (fig.: 18 ), são ramos terminais de 
fibras nervosas ( A  ),  que se enrolam, em torno da base e da haste, de um folículo 
piloso. 
   Nesses casos, os movimentos dos pelos, determinam distorções físicas, nas 
terminações nervosas peritriquiais, que provocam o aparecimento, no receptor, de 
“potenciais   de  ação”.   São  receptores exteroceptivos,  extremamente  sensíveis  e  de  
adaptação   rápida    ( fig.: 18 ). 
 

 2º )   –   MEDULA    INTERSEGMENTAR 
 

    Conforme foi comentado no Volume 1, na “Medula espinhal”, considera-se, 
conceitualmente, “Segmento medular espinhal”, a parte da medula espinhal, em 
sentido crânio-caudal, nos níveis dos quais, são estabelecidas as conexões ou   
aproximações paralelas, entre os filamentos radiculares ventrais ( motores ) e os     
filamentos radiculares sensoriais ( posteriores ) e relacionados a um determinado  
nervo   segmentar espinhal bilateralmente. ( fig.: 52 ). Temos, então, 31 nervos 
segmentares   espinhais, portanto, 31 segmentos medulares espinhais ( fig.: 52 ).  
   Todavia, o “metâmero” ( ou medula segmentar espinhal ), estruturado dentro 
de conceitos puramente anatômicos, com seus pares de raízes raquídeas sensitivas, 
motoras e respectivo “centro operacional medular” e isolado dos demais metâmeros, 
localizados nos níveis superiores e inferiores, no máximo desempenharia função 
isolada de “super centro primitivo e elementar,” de um reflexo primário, em um único 
nível, ou seja, o nível de cada nervo espinhal periférico ( fig.: 52 ). Assim, o “segmento 
medular seria isolado”. Esse “metâmero,”teria apenas uma “representação ideal  da 
medula segmentar”, pois, haveria apenas, um centro operacional em sua substância 
cinzenta,  isolado dos demais “metâmeros”. Portanto, um “centro reflexo primário” e   
elementar, no qual, influxos, conduzidos por neurônios sensitivos medulópetos 
chegariam, através da raiz sensitiva dorsal e, desse “centro  operacional medular   
múltiplo”,  como resposta, outros neurônios, conduziriam os impulsos motores, de    
natureza   medulófuga, abandonando-o,  através  de, sua raiz ventral, no mecanismo  
morfo  funcional do reflexo elementar simples medulo-medular ( fig.: 01 ).   
   Assim surgiu, no desenvolvimento ontogenético, a necessidade de aparecimento de 
estruturas anatômicas com as funções de associarem  “diversos segmentos medulares 
metaméricos”, para que, não apenas os metâmeros apresentassem uma realidade concreta 
morfo-funcional, como também, os diversos arcos reflexos aos quais serviam  como suporte 
anatômico. Surge, desta forma,  a necessidade  de “vias de Associações e de Centros 
Medulares  Pluri-segmentares, com o objetivo de “intersegmentar a medula espinhal”. 
( fig.: 52 ). Com o conseqüente aparecimento dessas estruturas anatômicas tão necessárias,  
os diversos metâmeros medulares ( medula segmentar ), vizinhos ou distantes, começam 
a apresentar conexões intermetaméricas, nas quais, todo reflexo medular segmentar 
passa a ser, na prática, intersegmentar ou plurisegmentar, os quais podem, na 
dependência da intensidade do estímulo, difundir-se através de toda a medula espinhal. 
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 Neurônio cordonal homolateral (tautômero), cuja distribuição de ramos 
ascendentes e descendentes é realizada no mesmo lado do corpo neuronal. 

Neurônio Cordonal Homolateral 

FIG. 34.2 
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   Com este mecanismo morfo-funcional, nossa “medula segmentar” é transformada 
em uma “medula intersegmentar”, absolutamente integrada morfo-funcionalmente.  
   Assim, No estudo da “medula intersegmentar”, necessitaremos   conhecer as 
diversas  estruturas  anatômicas, Responsáveis por essa nova situação de “medula 
intersegmentar”, e que são conhecidas por “Vias de associações intersegmentares da 
medula segmentar espinhal” que, além de realizarem essa intersegmentação, reúnem 
diversos metâmeros ou segmentos medulares, criando “centros morfo-funcionais pluri-
segmentares, cujos efeitos fisiológicos ultrapassam diversos metâmeros, integrando-os 
( fig.: 52 ). As novas estruturas anatômicas, responsáveis por essa associação 
intersegmentar da “medula segmentar” espinhal,  são:  

1. As  Vias de Associações 
2. Os Centros medulares pluri-segmentares. 

    
1º )  –  VIAS   DE   ASSOCIAÇÕES: 

 
1.1  –  NEURÔNIOS  DE AXÔNIO LONGO, tipo Golgi I.  

   Esses neurônios medulares, apresentando longo axônio, podem ser classificados 
em:  
     

1.1.1  –  Neurônios   radiculares:  
    

São neurônios  de axônio longo que, como seu nome indica, abandonam a medula 
espinhal, através de sua, raiz ventral ou motora. Essa raiz, se estiver relacionada ao 
sistema visceral motor, é chamada de “ neurônio radicular visceral” ( fig.: 27 ), porém, 
se estiver relacionada   ao  sistema  somático estriado  motor, é denominada   
“neurônio radicular  somático”   ( fig.: 26 ). 

      1.1.1.1  –  Neurônios   radiculares   viscerais:  
 
Os “neurônios radiculares viscerais,” são neurônios pré-ganglionares ( N. P. G. 

) do “sistema nervoso autônomo  ( ou vegetativo )”, cujos corpos, localizam-se na 
substância cinzenta medular da coluna intermédio-lateral,  entre T1 e L2, sendo 
conhecida como “coluna lateral da substância cinzenta da medula espinhal” e entre S2 e 
S4.  

   Seus axônios, emergem da medula, através de sua raiz ventral ( motora 
), dirigindo-se, aos músculos lisos do sistema visceral, ao músculo cardíaco e às 
glândulas. Entretanto, previamente, estabelecem conexões sinápticas, com o 
verdadeiro neurônio motor visceral,  localizado,  em um gânglio da cadeia autonômica 
látero-vertebral ou pré-vertebral ( fig.: 27  e  29 ).  
    1.1.1.2   –  Neurônios   radiculares   somáticos: 
 
   Os “neurônios radiculares somáticos” ( fig.: 26 ),  apresentam seus corpos, 
localizados na área somatomotora, da ponta ventral da medula espinhal e, através de 
seus axônios,  dirigem-se aos músculos estriados somáticos ( esqueléticos ). São, 
também, conhecidos,  em virtude dessa posição, por “neurônios motores inferiores” 
ou”via motora final comum de Sherrington”. Esses neurônios, podem ser divididos 
em: “neurônios alfa e “neurônios gama” ( fig.: 10 ). 
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Neurônio Cordonal Bilateral 

. 

FIG. 34.3 

Neurônio cordonal bilateral ( hecatômero ), cujo corpo  neuronal  se  localiza, em  um  dos  lados  da 
Medula espinhal, , tendo seu axônio dicotomizado, encaminhando um de seus ramos inferiormente e 
homolateralmente, enquanto  o  ramo  superior  sofre  nova  dicotomização, da  qual, resultam  dois 
ramos. Um deles, permanece do mesmo lado, enquanto, o outro  ramo, parte  para o lado oposto, no 

qual,  novamente,  se  divide  em  ramos:  ascendente  e  descendente  heterolaterais. 
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   Conforme podemos observar na fig.: 10, os “neurônios alfa,” são de grande 
tamanho, tendo seus axônios bem mielinizados e, por isso, apresentam grande espessura, 
após sua emergência na ponta motora da medula espinhal. Seus axônios dirigem-se às 
fibras extra-fusais musculares, contraindo-as. Cada “neurônio alfa” e suas respectivas 
fibras extra-fusais, constituem o que denominamos: “uma unidade motora” ( fig.: 10 ). 
   Os “neurônios gama” ( fig.: 10 ), são menores e possuem axônio pouco 
mielinizado. Portanto, são mais delgados. Após sua origem, dirigem-se às fibras 
intra´fusais  ( fig.: 10 ). 
   A contração de qualquer músculo estriado, pode se realizar através do mecanismo 
conhecido por “alça gama”, reflexo de estiramento ou  reflexo miotático ( fig.: 10 ), ou 
então, por ação primária dos neurônios alfa, envolvidos com o “reflexo miotático. 
   No primeiro caso ( mecanismo em alça gama )  a contração se estabelece  
indiretamente. O impulso nervoso, parte dos neurônios gama,  através de seus axônios e  
prosseguem, até as fibras intra-fusais. Essas, ao se contraírem, determinam 
estiramento  da porção equatorial das fibras intra-fusais, provocando a ativação das 
terminações  anulo-espirais dos fusos, que transferem os impulsos aos neurônios 
aferentes sensitivos,  cujos  axônios, dirigir-se-ão aos neurônios alfa ( localizados na 
ponta motora  ou ventral ),  cuja ação resultará na contração das fibras extra-fusais ( 
fig.: 10 ). 

Os    neurônios   gama,  podem  ser  ativados,  também,    a    partir    das     vias  
Supraespinhais (extrapiramidais ), das quais, fazem parte ( fig.: 10 ). Nessas vias, 
axônios, oriundos de corpos celulares do núcleo pálido e da substância negra exercem, 
por essa circunstância, ação significativa, na regulação do tônus muscular, podendo 
estabelecer inibição de estímulos extrapiramidais ( supra-espinhais ), no nível dos 
neurônios gama, determinando o bloqueio das contrações intra-fusais. Isso resultará em 
ausência de estímulos das regiões polares dos fusos musculares, com conseqüente ausência  
de estímulos anulo-espirais e, finalmente, desaparecimento de qualquer possibilidade 
de ativação dos neurônios alfa e, conseqüentemente, hipotonia muscular ( fig.: 10 ). 
     

1.1.1.3  –  Neurônios    cordonais   (   figs.: 34.1, 34.2   e   34.3  ). 
 
   Os “neurônios de associação,” conhecidos por “ neurônios ou células 
cordonais”, podem ser divididos em:  

• Neurônios cordonais de associação, totalmente localizados apenas na 
medula espinhal ( figs: 34.1,  34.2  e  34.3 ). 

• Neurônios cordonais de projeção, cujos corpos, localizam-se na medula  
espinhal, porém, cujos axônios terminam fora da medula  (figs. 19, 21 e 22 ). 

Os neurônios cordonais de associação da medula, localizados na substância cinzenta 
da medula espinhal, apresentam  seus  axônios, orientados  em  direção  à  substância   
branca da medula espinhal ( funículos ), nos quais assumem direção ascendente e   
descendente, porém, sempre na medula espinhal. Contornam, em sua maior parte, a 
substância cinzenta da medula espinhal, constituindo nessa localização, o “fascículo 
próprio” ( ou fundamental ) da medula espinhal ( fig.:35 ). É, portanto, o fascículo 
mais profundamente localizado, na substância branca da medula espinhal (fig.: 35 ).   
   Esses neurônios cordonais de associações da medula podem, portanto, 
interligar ou associar entre si, os diferentes níveis da medula espinhal, com uma 
característica importante, ou seja,  jamais saem da medula espinhal. 
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   Os corpos dos neurônios cordonais de associação, encontram-se sempre, na 
substância cinzenta da medula espinhal. Seus axônios, dirigem-se para a substância 
branca dos “funículos medulares” e, após trajetos de comprimentos variáveis, nessa 
substância branca ( em direção ascendente e descendente ),  retornam à substância 
cinzenta medular, estabelecendo sinapses, com outros neurônios. ( figs.: 34.1,  34.2  e  
34.3 ). Tais neurônios, são encontrados, em sua grande maioria, nas regiões das pontas 
medulares, principalmente, na ponta sensitiva ( posterior ). Isso porque, seus axônios 
possuem, como principal função, a difusão dos influxos medulópetos. Com esse 
mecanismo associativo, os neurônios cordonais interligam, em geral, três, quatro e até 
cinco metâmeros  ( ou segmentos medulares ) figs.: 34.1 ,  34.2  e  34.3 ).  
   Em seu trajeto, além de enviarem ramos colaterais diversos, podem tomar as 
seguintes direções:  O corpo neuronal pode estar em um dos lados da medula espinhal 
e seu axônio encaminhado para  o lado oposto ( células cordonais heterolaterais ou 
heterômeras ) ( fig.: 34.1 ) ou então, podem  encaminhar seus axônios para o mesmo 
lado, em que se encontra o corpo neuronal ( células cordonais homolaterais ou 
tautômeras, ( fig.: 34.2 ) e, finalmente, o corpo neuronal localiza-se, em um dos lados 
da medula espinhal, tendo seu axônio dicotomizado e cada uma das duas 
extremidades dessa dicotomização, encaminhada para cada lado ( células bilterais ou 
hecatômeras, fig.: 34.3  ).  

Neurônios    cordonais    de    projeção. 
 

   Os “neurônios cordonais de projeção,” são neurônios de axônios longos, cuja 
principal característica, consiste no fato de que seus corpos neuronais, localizam-se na 
substância cinzenta da medula espinhal. Seus axônios, dirigem-se para os funículos da 
substância branca medular, na qual ascendem na medula, terminando em novas 
sinapses, fora da medula espinhal, seja: em núcleos sensoriais do tronco encefálico ( 
como acontece com o Sistema cordão dorsal–Lemnisco medial ), ou então em núcleos 
talâmicos, ou cerebelares ( emboliforme e globoso ). Participam assim,   
significativamente,  das grandes vias ascendentes da medula espinhal, ou seja:    
“Sistema Cordão dorsal-Lemnisco medial” e “Sistema Ântero-lateral” ( figs.: 21 e 22 )   
  No primeiro sistema citado, incluem-se os tratos ou fascículos: grácil, 
cuneiforme, septo-marginal e interfascicular, ( fig.: 35  ). 
   No segundo sistema citado ( sistema ântero-lateral ) incluem-se: o trato espino-
talâmico ( com suas fibras ventrais e laterais ( fig.: 21 ), na antiga nomenclatura, tais  
fibras  apresentavam-se com as denominações de trato espinotalâmico ventral e 
espinotalâmico lateral ), além dos tratos: espinocerebelar ventral ( cruzado ), (fig.:19 ) 
espinocerebelar direto, ( fig.: 19 ) ( dorsal ) espinoreticular e espinomesencefálico. 
Esses sistemas,  serão objeto de estudo do próximo capítulo.  
 

1.2  –  NEURÔNIOS   DE   AXÔNIO   CURTO   (  TIPO   GOLGI  II   ) 
 
 Os “neurônios de axônios curtos,” são pequenas células neuronais, encontradas 
na substância cinzenta da medula espinhal, em grande quantidade. Seus axônios, 
curtíssimos e extremamente ramificados, jamais saem da substância cinzenta medular. 
Em virtude da riqueza de suas arborizações, realizam associações difusas  e  numerosas 
( figs.: 8  e  9 ). 
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FIG.35
 

Medula espinhal, com seus Centros Operacionais Cinzentos e 
Sistematização  da  Substância  Branca  (  Funículos  ). 



47 

 
 
 
 

Medula Espinhal com: Seus Centros Operacionais Cinzentos e a  
Sistematização  de  sua  Substância  Branca  (  Funículos  ) 

 
 
 

(  LEGENDA  DA  FIG.:  35  ) 
 
 
 
 
 

 F.G.   –     FASCÍCULO GRÁCIL NO FUNÍCULO DORSAL  DA  MEDULA  ESPINHAL. 
 F.C.   –     FASCÍCULO  CUNEIFORME   NO   FUNÍCULO   DORSAL    DA    MEDULA     ESPINHAL. 
 F.I. C. -    FASCICULO   INTERFASCICULAR ( FUNÍCULO DORSAL ) 
 F.S.M.. –    FASCÍCULO   SÉPTO-MEDIAL ( FUNÍCULO DORSAL ) 
 T.R.E. –   TRATO  RAFE-ESPINHAL  ( INCLUINDO  AS  VIAS  ASCENDENTES  ANALGÉSICAS  
                  ADRENÉRGICAS E ANALGÉSICA SEROTONINÉRGICA PEPTIDÉRGICA OPIÓIDE. 
                  ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.C.E.L. – TRATO CORTICOESPINHAL LATERAL CRUZADO ( FUNÍCULO LATERAL 
T.E.C.D. – TRATO ESPINOCEREBELAR DIRETO ( DORSAL ) ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.R.E.C. – TRATO RUBROESPINHAL CRUZADO ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.E.C.C. – TRATO ESPINOCEREBELAR CRUZADO ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T. R.E.L. – TRATO RETÍCULOESPINHAL LATERAL ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.E.T.L.  – TRATO ESPINOTALÂMICO LATERAL ( FUNÍCULO LATERAL 
T.O.E.     -  TRATO OLIVO-ESPINHAL ( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.T.E.L.  -  TRATO TETOESPINHAL LATERAL( FUNÍCULO LATERAL ) 
T.E.T.V.  -  TRATO ESPINOTALÂMICO VENTRAL ( FUNÍCULO VENTRAL ) 
T.V.E.L.  -  TRATO VESTIBULO-ESPINHAL LATERAL ( FUNÍCULO VENTRAL ) 
F.P.         -   FASCÍCULO PRÓPRIO ( LOCALIZADO NOS TRES FUNÍCULOS ) 
T.R.E.M. -  TRATO RETÍCULO-ESPINHAL MEDIAL  ( FUNÍCULO VENTRAL ) 
F.L.M.     -  FASCÍCULO LONGITUDINAL MEDIAL ( FASCÍCULO VENTRAL ) 
T.V.E.M.  –TRATO VESTIBULO-ESPINHAL MEDIAL ( FASCÍCULO VENTRAL ) 
T.C.E.V.   - TRATO CORTICOESPINHAL VENTRAL ( ANTERIOR ) ( FUNÍCULO VENTRAL ) 
C.S.M.      - COLUNA SOMATOMOTORA ( CENTRO OPERACIONAL SOMATOMOTOR  ) 
C.V.M.     - COLUNA VISCEROMOTORA ( CENTRO OPERACIONAL VISCEROMOTOR 
C.E.C.     -  COLUNA EXTEROCEPTIVA ( CENTRO OPERACIONAL EXTEROCEPTIVO ) 
C.P.C.     -  COLUNA PROPRIOCEPTIVA ( CENTRO OPERACIONAL PROPRIOCEPTIVO ) 
C.V.S.     – COLUNA VISCEROSSENSÍVEL( CENTRO OPERACIONAL VISCEROSSENSÍVEL ) 
T.T.E.M.  –TRATO  TETOESPINHAL MEDIAL ( FUNÍCULO VENTRAL ) 
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Dentre as células neuronais de associação de axônios curtos ( Células de Golgi II ),  
citamos as “células de Renshaw ( fig. 9 ) e as células de Dogiel, em geral as células 
internunciais. 
   Os neurônios de axônio curto, na substância cinzenta da medula espinhal 
estabelecem conexões,  muito próximas aos corpos dos neurônios, também, conhecidos 
por “ neurônios internunciais” e as fibras aferentes, que penetram, através, das raízes 
dorsais, além dos neurônios motores, da ponta ventral da medula espinhal ( figs.: 8, 9 
32 e 33 ).  
   Assim localizados, participam da estrutura morfo-funcional dos arcos reflexos 
medulares.  
  No caso específico das células de Renshaw, essas, ao receberem os impulsos, na 
região medial da coluna anterior da substância cinzenta da medula espinhal, inibem os 
neurônios motores. 
   O mecanismo de ação desse arco reflexo,  seria explicado pela emissão de um 
ramo colateral excitatório do neurônio motor, para a célula de Renshaw ( fig.: 9 ) que, 
em seu retorno em direção à substância cinzenta medular,  estabelece sinapses com as 
células de Renshaw, essas, estimuladas, agiriam, inibindo o próprio neurônio motor 
que as estimulou. ( figs.: 8 e 9 ). 
   As células de Dogiel, localizam-se, principalmente, nos gânglios espinhais 
sensoriais da medula espinhal, sendo, sua principal função, como interneurônio, 
transferir impulsos visceroceptivos ( em torno de 2% ), para os neurônios 
esxteroceptivos ( 70% ). Esse mecanismo morfo-funcional de transferência de 
impulsos visceroceptivos, para as fibras exteroceptivas, explica as conhecidas dores 
referidas à pele, das quais, as principais são: (figs.: 23  e  24 ): 
 
   ÓRGÃO                              DERMÁTOMOS 
   ______________________________________ 
 
              Coração.............................( C8                   T8 )                                          
                                    EstômagoÇ:......................( T6                   T9 ) 
    Intestino............................( T7                 T10 ) 
    Glândulas genitais e 
    Útero.................................( T10               T12 ) 
    Rins...................................( T11                 L1 ) 
    Reto……………………...( S2                   S4  ) 
 
 

2º )  –  CENTROS   MEDULARES   PLURI-SEGMENTARES: 
 
   Os centros medulares pluri-segmentares,  encontram-se distribuídos em três 
centros principais ou seja: ( figs.: 36 e 37 )  
 
 

2.1 – Centros da coluna anterior  da medula espinhal 
2.2 – Centros da coluna posterior da medula espinhal 
2.3  - Centros         peri - ependimários       vegetativos 
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Coluna 1: 
Entre   C1 e C8 reúnem-se os centros motores para os músculos da nuca e do pescoço. 

Coluna 2 
Entre   C4  e  C7  reúnem-se  os  centros   motores   para    os   músculos   do   ombro. 

Coluna 3 
Entre   C5  e   C8   reúnem-se  os   centros   motores   para   os   músculos   do   braço 

Coluna 4 
Entre   C6  e  C8  reúnem-se  os  centros  motores  para  os   músculos   do  antebraço 

Coluna 5 
Entre   C7   e   T1   reúnem-se   os   centros   motores   para   os   músculos   da   mão 

FIG.36 

Centros Medulares Pluri-segmentares da Ponta Motora, no 
Nível  da  Intumescência  medular  Cervical. 
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CENTROS   MEDULARES   PLURI-SEGMENTARES 
 
 

2.1  –  CENTROS   DA   COLUNA   ANTERIOR   DA   MEDULA: 
( fig.: 40 ) 

   
  2.1.1 – PARA O PESCOÇO E NUCA..................................................... C1 ---------- C8   
  2.1.2 – PARA O PLEXO BRAQUIAL.....................................................C4 ---------- T1   
  2.1.3 – PARA AS PAREDES PÉLVICA E ABDOMINAL................... C5----------  Co  
  2.1.4 – PARA O TÓRAX...........................................................................C5 ---------- T12 
  2.1.5 – PARA A COXA ANTERIOR ( PLEXO LOMBAR ).................L2 ----------  L4 
  2.1.6 – PARA O PLEXO SACRAL...........................................................L4 ---------- S3 
 
  
 
 2.2 – CENTROS   DA   COLUNA   POSTERIOR   DA   MEDULA:  
 
  2.2.1 – COLUNA TORÁCICA OU COLUNA DE CLARKE ( fig.: 19 ) C8 ----------L2 
 
 
 
  2.3 – CENTROS  PERI-EPENDIMÁRIOS  OU   VEGETATIVOS: 
 
 
  2.3.1 – SIMPÁTICOS  ( fig.: 29 ):  
 
   2.3.1.1 – CENTRO CÍLIO-ESPINAL......................................C8------------T2 
   2.3.1.2 – CENTRO CÁRDIO-ACELERADOR......................   T1------------T4 
   2.3.1.3 – CENTRO BRÔNCO-PULMONAR........................ .. T3 -----------T5 
       2.3.1.4 – CENTROS ESPLÂNCNICOS ABDOMINAL E  
      PELVINO....................................................................T6 -----------L2 
   2.3.1.5 – CENTROS: VASOMOTOR, SUDORIPARO E  
      PILOMOTOR.............................................................C8 ----------L2 
   2.3.1.6 – CENTRO DE CONTENÇÃO ANO-RETAL........   ....L2 ---------- L4 
   2.3.1.7 – CENTRO DE CONTENÇÃO VESICAL...........  .......L2 ---------- L4 
   2.3.1.8 – CENTRO EJACULATÓRIO.....................................L1 ---------- L3 
  
 
  2.3.2 – PARASSIMPÁTICO: 
 
   2.3.2.1 – CENTRO DA MICÇÃO.............................................S3-----------S4 
   2.3.2.2 – CENTRO DA DEFECAÇÃO............................... ......S1 ----------S2 
     2.3.2.3 – CENTRO DA EREÇÃO........................................ ....S2. 
   
 Os “Centros Medulares Pluri-segmentares” apresentados, são também, 
conhecidos como “núcleos e lâminas da substância cinzenta da medula” 
   Os principais centros pluri-segmentares da substância cinzenta dada medula 
espinhal, formam colunas longitudinais localizadas, nos três pontos da medula 
espinhal.  
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Coluna 1 ou núcleo dorso medial: 
Localização dos neurônios cujos axônios se dirigem aos  músculos  paravertebrais. 

Coluna 2 ou núcleo ventromedial 
Localização dos neurônios cujos axônios se dirigem aos músculos da região glútea 

Coluna 3 ou núcleo ventrolateral 
Localização   dos   neurônios   cujos   axônios  se  dirigem  aos   músculos  da  coxa 

Coluna 4 ou núcleo dorsolateral 
Localização  dos neurônios  cujos  axônios   se  dirigem  aos   músculos  da   perna 

Coluna 5 ou núcleo retro dorsolateral 
Localização   dos    neurônios   cujos    axônios  se  dirigem  aos  músculos  do  pé. 

FIG.37 

Centros Medulares Pluri-segmentares da Ponta Motora, no 
Nível  da  Intumescência  Medular  Lombar. 
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FIG.: 38 
 

Plexo  Cervical. 
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Plexo  Cervical 
 

Legenda  da  figura:  38 
 
 

  01 – Nervo auricular magno 
  02 – Nervo occipital menor 
  03 – Nervo para  o músculo esternoclidomastóideo 
  04 – Nervo para o músculo elevador ( ou levantador ) da escápula 
  05 – Nervo para o músculo trapézio 
  06 – Segundo nervo para o músculo levantador da escápula ( elevador ). 
  07 – Nervo supra-escapular 
  08 – Nervo para o músculo escaleno medi   
  09 – Nervo frênico 
  10 – Nervo para o músculo esternotireóideo 
  11 – Nervo para o músculo esternoclidomastóideo 
  12 – Nervo para o músculo omo-hióideo 
  13 – Alça cervical ( ou alça do Hipoglosso ) 
  14 – Nervo para o músculo longo do pescoço 
  15 – Nervo transverso do pescoço 
  16 – Nervo para o músculo tiro-hióideo 
  17 – Nervo para o músculo gênio-hióideo 
  18 – Nervo para o músculo longo do pescoço 
  19 – Nervo para o músculo longo da cabeça 
  20 – Nervo para o músculo longo do pescoço 
  21 – Nervo para o músculo reto anterior da cabeça 
  22 – Nervo hipoglosso 
  23 – Nervo para o músculo reto lateral da cabeça 
  24 – Primeira alça: alça  do atlas 
  25 – Segunda Alça: alça do axis. 
  26 – Terceira alça. 
   
 

• C1: Ramo ventral do primeiro nervo cervical 
• C2: Ramo ventral do segundo  nervo cervical 
• C3; Ramo ventral do  terceiro  nervo cervical  
• C4: Ramo ventral  do  quarto  nervo  cervical 
• C5: Ramo ventral  do  quinto   nervo  cervical 
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Plexo  Braquial 

FIG.39 
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PLEXO  BRAQUIAL 
 
 
 
 

LEGENDA  DA  FIGURA  39 
 
 
 
 
 

C5. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL C5. – C6. RAMO VENTRAL DO NERVO 
ESPINHAL C6. – C7. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL C7. – C8. RAMO VENTRAL DO 
NERVO ESPINHAL C8. – T1. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL T1. – 1. RAIZ 
SENSITIVA DE C5. – 2. RAIZ MOTORA DE C5. – 3. RAIZ SENSITIVA DE C6. – 4. RAIZ 
MOTORA DE C6. – 5. RAIZ SENSITIVA DE C7. – 6. RAIZ MOTORA DE C7. – 7. RAIZ 
SENSITIVA DE C8. – 8. RAIZ MOTORA DE C8. – 9. RAIZ SENSITIVA DE T1. – 10. RAIZ 
MOTORA DE T1. – 11.FIBRAS PARA T2. – 12. RAIZ MOTORA DE T1. – 13. NERVO TORÁCICO 
LONGO. – 14. NERVO PARA O MÚSCULO SUB-CLÁVIO. – 15. RAMO VENTRAL PARA A 
FORMAÇÃO DO TRONCO PRIMÁRIO SUPERIOR. – 16. RAMOS PARA OS MÚSCULOS 
ESCALENOS. – 17. GÂNGLIO SENSITIVO DA RAIZ DORSAL DE C5. – 18 . GANGLIO 
SENSITIVO DA RAIZ DORSAL DE C6. – 19. RAMOS PARA OS MÚSCULOS ESCALÊNOS. – 20. 
GÂNGLIO SENSITIVO DA RAIZ DORSAL DE C7. – 21 – GÂNGLIO SENSITIVO DA RAIZ 
DORSAL DE C8. – 22. GÂNGLIO SENSITIVO DA RAIZ DORSAL DE T1. 23. TRONCO 
PRIMÁRIO SUPERIOR. – 24. TRONCO PRIMÁRIO MÉDIO. – 25. TRONCO PRIMÁRIO 
INFERIOR. – 26. NERVO SUPRA-ESCAPULAR. – 27. RAMO ANTERIOR DO TRONCO 
PRIMÁRIO SUPERIOR. – 28. RAMO DORSAL DO TRONCO PRIMÁRIO SUPERIOR. – 29. 
RAMO ANTERIOR DO TRONCO PRIMÁRIO MÉDIO. – 30. RAMO POSTEROR DO TRONCO 
PRIMÁRIO INFERIOR. – 31. RAMO POSTERIOR DO TRONCO PRIMÁRIO INFERIOR. – 32. 
FASCÍCULO MEDIAL. – 33. NERVO PARA O MÚSCULO PEITORAL MENOR. – 34. NERVO 
CUTÂNEO MEDIAL DO BRAÇO. – 35. NERVO CUTÂNEO MEDIAL DO ANTEBRAÇO. – 36. 
RAIZ MEDIAL DO NERVO ULNAR. – 37. NERVO ULNAR. – 38. RAIZ LATERAL DO NERVO 
ULNAR. – 39. RAIZ MEDIAL DO NERVO MEDIANO. – 40. NERVO MEDIANO. – 41. RAIZ 
LATERAL DO NERVO MEDIANO. – 42. NERVO MÚSCULO-CUTÂNEO. – 43. FASCÍCULO 
LATERAL. – 44. FASCÍCULO LATERAL. – 45. NERVO PARA O MÚSCULO PEITORAL MAIOR. 
– 46. FASCÍCULO POSTERIOR. – 47. NERVO RADIAL. – 48. NERVO TORACODORSAL. – 49. 
NERVO SUB-ESCAPULAR. – 50. NERVO AXILAR.  
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   Os “Centros Medulares Pluri-segmentares,  apresentados,  são também,  
conhecidos como: “Núcleos e Lâminas da substância cinzenta da medula”.   
  Os principais centros pluri-segmentares da substância cinzenta da medula  
espinhal, formam colunas longitudinais, localizadas nos três pontos da medula 
espinhal. 
   Topograficamente,  os  três   centros   pluri-segmentares   da   medula  espinhal  
são: 

• Centros pluri-segmentares da coluna anterior ( ponta motora ), figs.: 36, 
37 e 40 ).  

• Centros pluri-segmentares da coluna posterior ( ponta sensitiva ) ( fig.: 
19 ) 

• Centros peri-ependimários ou vegetativos ( fig.: 35 ). 
 
 

1º ) – CENTROS PLURI-SEGMENTARES DA COLUNA ANTERIOR 
 
 

    Os centros pluri-segmentares da coluna anterior da medula espinhal, 
organizam-se no sentido longitudinal, formando colunas e, no sentido transversal, 
constituindo aglomerados de neurônios, ou seja, os núcleos da ponta motora da 
medula. 
    Longitudinalmente, os centros plurisegmentares medulares, formados pelos 
corpos neuronais, enviam, perifericamente, os axônios que, em seu trajeto 
medulófugo, constituirão, através de suas diversas uniões, em diversos níveis da 
medula espinhal, os: “plexos cervical, braquial, lombossacro, nervos intercostais da 
parede torácica, da parede abdominal e da parede pelvina. Seus respectivos limites 
podem ser verificados no quadro à página anterior dos centros pluri-segmentares 
medulares ( figs.: 36, 37, 38, 39  e  40 ).  
   A partir desses plexos e nervos, constituir-se-ão, com seus respectivos 
componentes funcionais, os “elementos do sistema nervoso periférico”, já estudados,  
na anatomia segmentar da Disciplina de Anatomia Geral. ( figs.: 36, 37, 38, 39  e  40 ).  
    No nível da substância cinzenta da medula espinhal, na estrutura de sua ponta 
motora, em preparações transversais, os corpos dos neurônios motores organizam-se 
em núcleos, conforme é mostrado na fig. 36, na qual, podem ser identificados, os 
seguintes núcleos para os membros superiores:  
 

1º )    –   NÚCLEO    DORSO-MEDIAL: 
 

    Constituindo uma coluna, ao longo da região cervical, entre: C4 e T1, cujos 
axônios, em direção periférica, inervarão, na região cervical, seus músculos ( fig.: 36 ). 
 
 

2º )   –   NÚCLEO     VENTRO     MEDIAL: 
 

   Núcleo, cujos axônios, em direção periférica, se dirigem aos músculos do 
ombro ( fig.: 36 ).  
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3º  )   –   NÚCLEO    VENTRO - LATERAL: 
 

   Conjunto de neurônios, cujos axônios, se dirigem aos músculos do braço (fig.: 
36 ). 
 

4º )   –   NÚCLEO    DORSO - LATERAL: 
 

   Origem dos neurônios,  cujos axônios,  se dirigem aos músculos do ante-braço ( 
fig.: 36 ).  
 

5º  )   –   NÚCLEO    RETRO    DORSO - LATERAL:  
 

   Localização dos neurônios, cujos axônios,  se dirigem aos músculos da mão 
(fig.: 36 )  
 
   Também, em relação às regiões lombar e sacral, encontramos, na estrutura da 
ponta anterior ( motora ) da medula espinhal, os corpos dos neurônios motores 
organizados em núcleos, conforme é mostrado nas figs.: 37, 39  e  40, nas quais, podem 
ser identificados  os seguintes núcleos,   cujos axônios, se dirigem aos músculos dos 
membros inferiores.  
 
 

1º )   –   NÚCLEO    DORSOMEDIAL:  
 

   Localização dos neurônios, cujos axônios se dirigem, perifericamente, aos 
músculos para-vertebrais. ( fig.: 37 ). 
 

2º  )   –   NÚCLEO    VENTROMEDIAL: 
 

   Localização dos neurônios, cujos axônios se dirigem, perifericamente, para 
inervação dos músculos da região glútea.  ( Fig.: 37 ). 
 
 

3º )   –   NÚCLEO    VENTRO - LATERAL:  
 

   Localização dos neurônios motores, cujos axônios, se dirigem aos músculos da 
coxa..  ( Fig.: 37 ). 
 

4º )   –   NÚCLEO    DORSO - LATERAL:  
 

   Localização dos neurônios motores,  cujos axônios se dirigem aos músculos da 
perna.  ( Fig.: 37 ) 
 

5º )   –   NÚCLEO    RETRO    DORSO - LATERAL: 
 

   Localização dos nerônios,  cujos axônios se dirigem, perifericamente, para 
inervação dos músculos do pé. ( Fig.: 37 ). 
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Plexo Lombossacral 

FIG.40 
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PLEXO LOMBOSSACRAL 
 

( LEGENDA DA FIGURA: 40 ) 
 
 
 
 
 

L1. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPNHAL L1. – L2. RAMO VENTRAL DO 
NERVO ESPINHAL L2. – L3. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL L3. L4. 
RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL L4. – L5. RAMO VENTRAL DO 
NERVO ESPINHAL L5. – S1. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL S1. – S2. 
RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL S2. – S3. RAMO VENTRAL DO 
NERVO ESPINHAL DE S3. – S4. RAMO VENTRAL DO NERVO ESPINHAL S4. – 
1. NERVO ÍLIO-HIPOGÁSTRICO. – 2. NERVO HILIO-HIPOGÁSTRICO. – 3. 
NERVO ÍLIO-INGUINAL. – 4. NERVO CUTÂNEO LATERAL DA COXA. – 5. 
NERVO FEMORAL. – 6. NERVO GÊNITO-FEMORAL. – 7. NERVO 
OBTURATÓRIO. – 8. NERVO DO GLÚTEO SUPERIOR. – 9. NERVO DO 
MÚSCULO GLÚTEO INFERIOR. – 10. NERVO ISQUIÁDICO. – 11. NERVO 
CUTÂNEO POSTERIOR DA COXA. – 12. NERVO PUDENDO.  
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2º) – CENTROS PLURI-SEGMENTARES DA COLUNA POSTERIOR:  
 

    Na coluna posterior, temos conhecimento de apenas, um centro pluri-
segmentar. Trata-se da coluna tórácida ou “coluna de Clarke”. ( Fig.: 19 ). 
   A coluna de Clarke, localizada na base da ponta posterior da medula espinhal, 
é um centro sináptico, para os impulsos proprioceptivos inconscientes, do tronco, 
entre C8 e L2, no qual estabelecem sinapses, com os deutoneurônios da via ascendente 
medular ( trato espinocerebelar posterior  ( homolateral ou direto ), conduzindo os 
impulsos da propriocepção inconsciente,  do tronco aos núcleos paleocerebelares (  
emboliforme e globoso ). 
   Portanto, a coluna torácica, pode ser considerada como “uma estação sináptica  
para impulsos proprioceptivos inconscientes do tronco, conduzidos ao cerebelo ( 
paleocerebelo ), pelo trato espinocerebelar direto ou dorsal ( fig.: 19 ). 
 
 
 
 
 
 

 
3º )  –  CENTROS    PERI-EPENDIMÁRIOS    VEGETATIVOS:  

 
 

   Os “centros peri-ependimários vegetativos,” estruturam-se, longitudinalmente, 
na substância cinzenta peri-ependimária da medula, de natureza vegetativa e que 
constituem dois territórios nessa região.  Um anterior, conhecido por ”região   
visceromotora” e ou outro posterior, conhecido por “zona ou região víscerossensível” ( 
figs. 29 e 35 ). 
   Os neurônios dessas colunas ( visceromotora “anterior” e viscerossensível  
“posterior” ), participam das raízes: ventral ( motora )  e dorsal ( sensitiva ) dos 
nervos viscerais, como componentes funcionais, enviando, também, ramos 
lateralmente, participando, portanto, significativamente, da estrutura do trato 
intermédio-lateral da medula, longitudinalmente, entre C8 e L2, constituindo a 
origem dos ramos comunicantes brancos, da divisão simpática do sistema nervoso 
autônomo e na região sacral, a origem da parte sacral do mesmo sistema autonômico, 
constituindo, assim, os centros simpáticos e parassimpáticos da medula espinhal ( 
figs.: 29 e 35 ). 
   Os “Centros Medulares Pluri-segmentares da Medula Espinhal”, envolvendo os 
“Plexos”: Cervical, Braquial, Lombo-sacral ( Lombar e Sacral ),  são apresentados, 
com detalhes, inclusive, com desenhos realizados pelo autor, segundo as técnicas de 
dissecações segmentares,  mostrando todos estes componentes funcionais periféricos, 
no Volume I, sob o título: “Os Plexos da Medula Espinhal”. 
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PLEXO CERVICAL 
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