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APRESENTAÇÃO
A proposta de inclusão aqui defendida pelo Grupo de Pes-

quisa em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância (NGIME) 
se materializa nesta coletânea da série Fundamentos Pedagó-
gicos Inclusivos produzida para subsidiar o desenvolvimento 
do curso de especialização a distância – Esportes e Atividades 
Físicas Inclusivas, do Programa da Universidade Aberta do 
Brasil/CAPES.  Com o objetivo de promover a qualificação de 
profissionais para atuarem no exercício da atividade docente 
em seus diversos níveis, a partir de bases teórico-metodoló-
gicas da atividade física. A proposta apresentada aqui é uma 
rediscussão das fronteiras entre o possível/almejado/inclusivo 
que aos poucos ganha espessura e faz história, e também entre 
o desconhecido/ignorado/exclusivo, que delimita, imobiliza.

O problema da exclusão social é um impasse que se ex-
pressa através da tensão entre o que restringe e o que alarga/
avança, entre o mesmo e o diferente, entre o que já é consti-
tuído e o que pode ser constituído/construído/restabelecido.

Os autores desta coletânea reconhecem a pertinência e 
urgência da construção de uma sociedade mais solidária, e 
acreditam que a atividade física é uma válvula impulsiona-
dora de tal mecanismo.
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Com isto a nossa proposta é unânime: questionar os 
padrões históricos constituídos/consolidados/enraigados so-
cialmente, construindo assim uma nova história.

Os estudos aqui apresentados não se construíram ape-
nas como uma alternativa de aplicabilidade teórica/prática, 
mas como uma proposta crítica que procura justamente pro-
blematizar as formas de reflexão estabelecidas e contribuirá 
para uma acurada reflexão em torno dessa temática extre-
mamente significativa e para o desenvolvimento de ativida-
des a serem realizadas e socializadas com as pessoas com 
deficiência do Brasil.

Assim, ao mesmo tempo, que pressupomos proposta 
múltiplas, a cada passo redimensionamos o repensar, o re-
fazer, o reinventar.

Estamos cientes que a história traz em si a ambiguidade 
do que muda e do que permanece, com isto, esperamos que 
esta coletânea contribua para a circulação do conhecimento 
do Esporte e atividades físicas para as pessoas com deficiência.
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* Doutor em Anatomia Humana – Professor da FFF/Unicamp.
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1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO 
SISTEMA NERVOSO

Inicialmente, antes de analisarmos especificamente o Sis-
tema Nervoso, vamos relembrar alguns aspectos básicos sobre 
o aparecimento dos seres vivos, da evolução e da organização 
que estes apresentaram ao longo de milhões de anos, trajetória 
esta que explica e nos ajuda a entender o atual estágio de de-
senvolvimento que atingimos com a espécie humana. O ramo 
da ciência que estuda a evolução das espécies denomina-se Fi-
logênese que,de forma comparativa, analisa as adaptações que 
permitiram, não apenas a sobrevivência de cada espécie, mas 
também as mudanças e adaptações ocorridas nas especializa-
ções que culminaram com a espécie humana. 

Os primeiros seres vivos que habitaram nosso planeta 
(protozoários) apresentavam estrutura simples e um nível 
de funcionamento rudimentar. De acordo com os estudio-
sos da origem da vida, as bactérias representam as primeiras 
formas biológicas que propiciaram a posterior organização 
celular dos animais primitivos. Assim, a evolução teve início 
com os primeiros organismos vivos, os protozoários, cuja 
característica principal é a de serem formados por uma úni-
ca célula, daí a denominação de seres unicelulares.
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Esses animais, entre os quais destacamos a ameba, ape-
sar de serem constituídos por uma única célula, necessitam 
interagir com o meio ambiente, para a própria sobrevivên-
cia, ou seja, alimentar-se e se proteger. Isso torna evidente 
três propriedades que são essenciais para qualquer organis-
mo se manter vivo: a) irritabilidade ou excitabilidade, essa 
capacidade permite que o animal se relacione com o meio 
no qual está inserido, podendo com isso evitar agentes no-
civos e aproximar-se de estímulos agradáveis, como o ali-
mento, por exemplo. Essas respostas estão relacionadas com 
a adaptação ao meio, sem a qual nenhum organismo sobre-
vive; b) condutibilidade, pela qual as informações que são 
captadas na superfície do animal necessitam ser conduzidas 
ou transmitidas ao longo do organismo; c) contratilidade ou 
contratibilidade, capacidade relacionada com a resposta de 
contração muscular e de movimento que um animal pode 
emitir diante de um estímulo. 

No caso da ameba, quando esta é estimulada, ocorre a 
transmissão da informação, da superfície de sua célula para 
regiões mais internas, que são responsáveis pela contração, 
com isto o animal poderá afastar-se (retraindo-se) de um 
estímulo desagradável (como um choque), ou aproximar-se 
de um estímulo agradável (como o alimento). Em ambos os 
casos, o animal necessita movimentar-se e, igualmente as 



13

duas situações são consideradas como de adaptabilidade ao 
meio ambiente.

É importante relembrar que tudo que foi descrito ocor-
re em um animal composto por uma única célula. E que se 
perceba que, apesar dessa aparente simplicidade, esse orga-
nismo (unicelular) já apresenta o comportamento de adap-
tação ao meio, capacidade esta que foi conservada em todos 
os animais ao longo da escala evolutiva. 

Num estágio posterior, passamos à divisão celular, com 
os organismos atingindo outro nível de complexidade, sur-
gindo assim os animais pluricelulares (metazoários). Como 
o próprio nome sugere, esses organismos são constituídos 
por mais de uma célula e a evolução vai ser marcada por 
dois aspectos principais: a) pelo aumento do número de cé-
lulas e b) pela diferenciação celular. 

Vamos agora analisar esses dois processos, que nos aju-
darão a compreender o surgimento e a evolução do sistema 
nervoso. 

É evidente que o aumento do número de células tor-
na-se significativo, não pelo aspecto quantitativo apenas, 
mas porque este permitirá a eclosão do processo de dife-
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renciação celular, isto é, a partir do momento em que um 
organismo conta com um grande número de células, surge 
a divisão de tarefas, ocorrem agrupamentos celulares e estes 
passam a desenvolver funções específicas (esse processo foi 
denominado de especialização celular), assim surgem os te-
cidos biológicos, que todos conhecemos, entre eles o tecido 
nervoso, tendo como unidade funcional o neurônio.

Vamos descrever os quatro tipos básicos de tecidos bio-
lógicos, com a finalidade de relembrá-los, ao mesmo tempo 
em que estaremos fazendo a transposição para o estudo do 
sistema nervoso:

a) Tecido Epitelial – caracterizado como um tecido 
de revestimento tanto interno como externo dos 
organismos vivos. O epitélio é considerado tanto 
o revestimento externo dos animais, como a nossa 
pele, por exemplo; como a membrana mucosa (ca-
mada mais interna) do estomago.  

b) Tecido Conjuntivo – considerado como um tecido 
de interposição ou de preenchimento, apresenta uma 
ampla classificação e muitas divisões. Como exem-
plo, citamos o tecido conjuntivo especializado, como 
os ossos, a gordura (tecido adiposo) e o sangue.
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c) Tecido Muscular – como todos sabem, a função 
primordial dos músculos é a de contrair-se e com 
isto provocar movimentos. Temos no nosso orga-
nismo três tipos básicos de músculos: estriado ou 
voluntário, liso ou involuntário e o músculo car-
díaco. Os primeiros são responsáveis pelos movi-
mentos parciais e gerais do nosso corpo, como o 
andar, correr, saltar, escrever, dançar, pintar, entre 
tantas atividades motoras que podemos realizar. O 
segundo tipo de músculo é característico de ór-
gãos internos como o estômago, intestino, artérias, 
ureteres e bexiga, onde as contrações ocorrem de 
forma involuntária, independentemente da nossa 
vontade, denominadas de contrações peristálticas, 
e que explicam nossas dores ou cólicas intestinas, 
vesicais e renais, por exemplo. Por último, o mús-
culo cardíaco (miocárdio), que anatomicamente 
é do tipo estriado, mas seu funcionamento é ca-
racterizado como involuntário, pois a frequência 
cardíaca (batimentos cardíacos) é determinada de 
forma autônoma.

d) Tecido Nervoso – formado principalmente pe-
las células de condução ou neurônios, apresenta 
também as células de nutrição e de sustentação: 
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neuroglias, células gliais ou células da glia; estas 
basicamente atuam como substrato físico e nu-
tricional para os neurônios. Há também os vasos 
capilares por onde os nutrientes se difundem para 
os espaços extracelulares, até alcançarem os neu-
rônios. Trata-se do tecido mais importante que 
apresenta a célula mais sensível e responsável pela 
função primordial de recepção e de transmissão 
das informações nervosas.

Paralelamente à evolução das espécies, o sistema ner-
voso foi se organizando, passando por três estágios im-
portantes. A primeira célula diferenciada e reconhecida 
cientificamente como neurônio, ocorreu com a espécie dos 
celenterados (exemplo desses animais são as anêmonas do 
mar). Nesses animais o sistema nervoso foi considerado di-
fuso, ou seja, toda informação recebida pelo organismo é 
propagada pela superfície do animal. 

O segundo momento desse desenvolvimento, que sur-
giu com os anelídeos (minhoca), foi marcado pela organi-
zação central do sistema nervoso, com localização interna e 
se afastando da superfície, isso promoveu maior proteção e 
diminuiu a vulnerabilidade dos neurônios.
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Como terceiro e último momento dessa evolução, des-
tacamos o processo de encefalização desenvolvido com os 
vertebrados, marcado pelo desenvolvimento do encéfalo, 
onde está situado o cérebro ou, mais precisamente, o córtex 
cerebral, estrutura ímpar e de extrema importância para os 
processos psíquicos da espécie humana, como é o caso da 
nossa própria consciência.

A partir daí, essa organização celular e histológica de-
semboca na composição dos órgãos e dos sistemas orgâni-
cos. Desse modo, o tecido nervoso, juntamente com a com-
posição dos tecidos adjacentes, passa a constituir os órgãos 
(terminações nervosas, nervos, medula espinhal, encéfalo), 
e a união destes irá compor o Sistema Nervoso, sobre o qual 
trataremos a partir da próxima aula. Portanto, a sequência 
do desenvolvimento, na evolução dos seres vivos é resumida 
desta maneira: Célula    Tecido    Órgão    Sistema    
Organismo (exemplo: Corpo Humano). 

O surgimento e a formação do sistema nervoso estão 
diretamente relacionados com a escala evolutiva. Vimos que 
nos animais primitivos (unicelulares), todas as funções re-
queridas para a sobrevivência do organismo estavam difun-
didas na única célula que os compunha. 
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Gradativamente, nos seres pluricelulares (compostos por 
inúmeras células), as diversas funções do organismo passam a 
ser desempenhadas por grupos celulares específicos, denomi-
nados tecidos. Os quais, por sua vez, alcançam estágios mais 
avançados de organização, passando a constituir os órgãos, 
sistemas e o organismo como um todo. 

Desenho 1 – Tecido nervoso: em destaque os neurônios

Fonte – Biologia On Line
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2 A FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO 
SISTEMA NERVOSO NO SER 
HUMANO

Conhecer e recordar alguns aspectos da reprodução 
humana, torna-se importante, uma vez que é difícil descre-
vermos como surge o sistema nervoso e como ele se desen-
volve ao longo dos períodos da vida sem termos uma visão 
ampla do desenvolvimento humano. Portanto, partiremos 
desse contexto global para, num segundo momento, deta-
lhar os aspectos de formação do sistema nervoso propria-
mente dito.

O desenvolvimento humano compreende três impor-
tantes fases: o período intra-uterino ou pré-natal, o período 
péri-natal ou nascimento e o período extra-uterino ou pós-
-natal. Assim, entendemos que a vida inicia-se com a con-
cepção (encontro do espermatozóide com o óvulo = ovo ou 
zigoto), processo também conhecido como fecundação ou 
fertilização. Sabemos que a nossa vida é marcada por con-
ceitos biológicos e, quando nos referimos à nossa idade cro-
nológica, estamos contando o período do desenvolvimento 
vivido após o nascimento, não levando em consideração os 
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nove meses de gestação, por isso, existem diferenças entre 
a idade biológica, contada a partir da concepção, e a idade 
cronológica, iniciada a partir do nascimento. Não devemos 
nos esquecer que, ao nascer, já temos nove meses de desen-
volvimento, formação e de atividades de vários órgãos, por 
exemplo, o sistema circulatório e o sistema nervoso.

Apenas com o objetivo de dar um exemplo para o lei-
tor, citamos que atualmente a Psicologia estuda, pesquisa e 
discute: a partir de qual idade gestacional é que se inicia a 
atividade psíquica de um feto? Quando começamos a for-
mar nossa memória, do que somos capazes de lembrar de 
nossa vida intra-uterina? E quais as consequências dessas 
memorizações para a nossa vida extra-uterina e atual? Por-
tanto, fala-se do psiquismo fetal.

O estudo do desenvolvimento humano denomina-se 
Ontogênese, significando o que foi descrito inicialmente, 
ou seja, a concepção, a vida intra-uterina, o nascimento e a 
vida extra-uterina. Do ponto de vista biológico, nossa vida 
é representada por uma curva, contendo todas as suas fases, 
da concepção até a morte fisiológica. Com isso, deduzimos 
que a vida inicia-se com a concepção e termina com a mor-
te, tendo esse sentido amplo, com três fases distintas: ini-
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cialmente é ascendente, na sequência atinge um período de 
manutenção, terminando com o período descendente, onde 
ocorre o decréscimo do metabolismo, que caracteriza o en-
velhecimento e a regressão do organismo como um todo.

Desenho 2 – Etapas do crescimento; fase fetal (vida intra-

uterina) e fase adulta (vida extra-uterina)

Fonte –Bilogia On Line

A fase de vida intra-uterina é subdivida em três perí-
odos: a) período do ovo ou zigoto, que vai da concepção 
até a segunda semana; b) período embrionário, da segunda 
semana até o final do segundo mês e c) período fetal, do 
inicio do terceiro mês até o nascimento. O primeiro período 
é caracterizado por uma rápida e sucessiva divisão celular, 
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que gera diferentes estruturas, como a mórula, o trofoblasto 
e o embrioblasto, este formado por três folhetos embrioná-
rios: endoderma, mesoderma e ectoderma, este último dará 
origem ao sistema nervoso. Essa estrutura migra da tuba 
uterina, onde ocorre a fecundação, para o útero, fixando-
-se na parede interna (endométrio) desse órgão. Esse evento 
biológico é denominado de nidação.

Desenho 3 – Estágios iniciais de formação do organismo 

humano 

Fonte – Moore (1975)
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O período embrionário é marcado por uma rápida e 
crescente divisão celular, originando o aparecimento de 
praticamente todos os órgãos. Assim, ao final dessa etapa, 
o embrião já apresenta o organismo formado de pele, esbo-
ço dos ossos, articulações, sistema digestório, circulatório, 
muscular, globo ocular, ouvido, portanto, as estruturas já 
estão presentes, ainda que de forma rudimentar e inacaba-
da. Os dois primeiros meses de vida intra-uterina são im-
portantíssimos e considerados pela medicina como “perío-
do de risco”, pois muitos fatores podem acarretar alterações 
no organismo em formação, ou seja, malformação, por isso 
a gestante deve ter cuidados especiais em não se expor aos 
riscos inerentes à gravidez, como a utilização de substâncias 
tóxicas, sofrer traumas mecânicos como quedas, evitar a ex-
posição a radiações como o Raio X, entre outros.

O período fetal, quando as estruturas anatômicas já es-
tão delineadas e prontas, será marcado pelo crescimento e 
desenvolvimento do feto. Este irá crescer até atingir o estágio 
esperado para o nascimento, em termos de peso e de altura, 
ao mesmo tempo em que estruturas do sistema nervoso esta-
rão alcançando níveis de maturação que permitirão as ativi-
dades reflexas do recém-nascido, como a sucção, deglutição, 
respiração, controles da frequência cardíaca, da respiração e 
a regulação da temperatura corporal. No período fetal, o or-
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ganismo em formação está menos suscetível às influências 
do meio ambiente ou de fatores endógenos, pois as estru-
turas anatômicas já estão formadas, assim os efeitos trau-
máticos são considerados secundários, podendo interferir 
ainda no crescimento corporal, reduzindo o peso e a altura 
do recém-nascido.

Como vimos, o sistema nervoso origina-se do folheto 
embrionário (mais externo) denominado de ectoderma, o 
qual passa por quatro estágios de modificações, formando 
o tubo neural e a porção superior dessa estrutura, que se 
expande formando três dilatações (prosencéfalo, mesen-
céfalo e rombencéfalo), enquanto que a porção inferior 
permanece estreitada e dará origem à medula espinhal. O 
prosencéfalo é responsável pela formação do telencéfalo + 
diencéfalo = cérebro. A vesícula intermédia, mesencéfalo, 
não se divide, enquanto que a vesícula inferior, rombencé-
falo, divide-se em metencénfalo + mielencéfalo, sendo que 
a primeira origina a ponte e o cerebelo, e a última forma 
o bulbo, - lembrando que bulbo + ponte + mesencéfalo = 
tronco encefálico. O encéfalo compreende a parte superior 
do tubo neural, enquanto a medula espinhal representa a 
continuidade da extremidade inferior do tubo neural, sen-
do este o prolonmento direto do bulbo, que é a porção mais 
inferior do tronco encefálico, o qual, por sua vez, é a estru-
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tura mais inferior do encéfalo. Com isso configura-se o Sis-
tema Nervoso Central (SNC), constituído pelas seguintes 
estruturas: cérebro + cerebelo + tronco encefálico = Encé-
falo e Encéfalo + Medula Espinhal = SNC. 

Desenho 4 – Formação do sistema nervoso na fase intra-

uterina: na parte superior, as dilatações do 

tubo neural; na parte inferior, o encéfalo após 

o nascimento, onde podem ser visualizadas as 

localizações das estruturas formadas no período de 

vida intra-uterina

Fonte – Pinel (2001)
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Por outro lado, o sistema nervoso periférico (SNP) = 
(terminações nervosas, gânglios sensitivos e nervos espi-
nhais e cranianos), é constituído pelas estruturas adjacentes 
ao tubo neural. Com isso atingimos o ponto de conceituar o 
sistema nervoso, do ponto de vista anatômico:

Desenho 5 – SNC (encéfalo + medula espinhal) SNP (nervos, 

terminações e gânglios sensitivos)

Fonte – Jacob e Francone (1976)
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Vimos que, em condições normais de gestação, são 
necessários nove meses para que o feto humano tenha sua 
formação completada. A partir do final do período embrio-
nário e inicio do período fetal, inicia-se uma fase de rápida 
proliferação dos neuroblastos, que são as células germinati-
vas que formarão os neurônios e, consequentemente, o sis-
tema nervoso. 

Nossa vida, no caso, é representada por uma curva bio-
lógica, que tem inicio com a concepção e termina na morte 
fisiológica, compreendendo três importantes períodos, pré-
-natal ou intra-uterino, péri-natal ou nascimento e pós-na-
tal ou extra-uterino.

3 A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
DO SISTEMA NERVOSO

O Sistema Nervoso tem dois importantes papéis fun-
cionais: 1º é responsável pela integração de todo ser vivo 
com o meio ambiente, tal função é denominada vida de re-
lação, ou seja, que promove a integração dos seres vivos com 
o meio nos quais estão inseridos; 2º promove a integração 
interna do próprio organismo, ou seja, o equilíbrio entre o 
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funcionamento dos diversos órgãos internos. Em termos fi-
siológicos, esse estado é denominado homestase ou home-
ostasia. 

Assim, chamamos a atenção do leitor para o fato de que 
tudo o que for descrito em relação ao sistema nervoso pode 
ser entendido como o objeto de ação de um desses dois prin-
cípios, pois estes constituem a base neurofuncional. Iremos 
aqui detalhar aspectos do sistema nervoso ligados à primeira 
função acima descrita, isto é, à integração dos organismos 
com o meio ambiente ou com a vida de relação. 

O sistema nervoso apresenta uma influência neuro-
comportamental interferindo diretamente na conduta da 
grande maioria das espécies animais, exceção feita aos ani-
mais primitivos unicelulares, aos quais nos reportamos na 
primeira aula e cujos organismos ainda não dispunham de 
uma organização neuronal.

Neste sentido, o SN das diferentes espécies é marcado 
por 3 níveis diferenciados de funcionamento: 1º) os animais 
que apresentam movimento reflexo, respondendo aos es-
tímulos externos de forma instintiva, como os comporta-
mentos para se proteger, alimentar-se ou para a reprodução; 
2º) os animais que se movimentam de forma automática, 
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ocorrendo um nível de aprendizado ou de automatização 
dos movimentos, uma característica marcante nos vertebra-
dos, dos quais alguns exemplares passaram a ser explorados 
pelo homem, como os animais amestrados no circo; 3º) os 
animais que apresentam os movimentos voluntários, o que 
significa dizer que são movimentos planejados, pensados e 
executados com alto nível de coordenação e comando pelo 
SN, como os movimentos do esporte e da dança.

Assim, essa terceira categoria de movimentos tornou-
-se exclusiva dos seres humanos, bastando para a sua com-
preensão, apenas lembrarmos aqui os diversos movimentos 
complexos que realizamos, como tocar um instrumento 
musical, realizar uma complexa tarefa matemática ou movi-
mentos refinados e precisos, como os exigidos em algumas 
modalidades esportivas, por exemplo, o arco e flecha, o tiro 
ao alvo ou uma tacada no jogo de bilhar. 

Conforme demonstrado no Desenho 6, recebemos in-
formações continuadamente do meio ambiente, por meio 
de órgãos especializados denominados terminações nervo-
sas sensitivas ou receptores, os quais desempenham as fun-
ções básicas de receber e transmitir diversas modalidades 
de informações sensoriais para o Sistema Nervoso Central 
(SNC) e este, por sua vez, processará o conteúdo recebido, 
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em seus diferentes níveis, emitindo as respostas devidas 
para cada tipo de estímulo recebido.

Desenho 6 – Relações da pessoa com o meio ambiente e as 

funções do sistema nervoso

Fonte – O autor (2009)

É importante destacar que nós, seres humanos, apre-
sentamos estes três níveis de funcionamento do SN duran-
te a evolução das espécies (tema tratado na primeira aula), 
quando o SN foi se organizando ao longo de milhões de anos 
e as estruturas novas, que iam surgindo ou se diferenciando, 
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passavam a ocupar posição superior em relação às estruturas 
anteriores, obedecendo a uma ordem hierárquica.

Assim sendo, evoluímos do movimento reflexo (medu-
la espinhal e tronco encefálico), passando pelo automático, 
até atingirmos o movimento voluntário, sendo este coorde-
nado e comandado pelo córtex cerebral. 

Essa estrutura consiste numa fina camada de subs-
tância cinzenta (3mm), formada pelos corpos celulares de 
neurônios de associação e de neurônios motores, localizada 
na superfície do cérebro, ou, mais precisamente, na divisão 
denominada, telencéfalo.

Durante a evolução, com o aparecimento dos neurô-
nios e a formação do sistema nervoso, os animais primiti-
vos, como os peixes, adquiriram o domínio para se mante-
rem com o corpo equilibrado e alinhado com a superfície da 
água, o que lhes permitiu diversos movimentos para a so-
brevivência. Com os vertebrados ocorreu o aprimoramento 
de estruturas do tronco encefálico, o estágio mais inferior 
do encéfalo. Nessa seqüência, de acordo com o nível a que 
ascendemos na pirâmide evolutiva, alcançamos as espécies 
mais desenvolvidas, aquelas que apresentam estágios de for-
mação dos dois componentes do cérebro: diencéfalo (tála-
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mo + hipotálamo) e do telencéfalo (centro branco medular 
+ córtex cerebral). Entretanto, para o caso de o telencéfalo e, 
principalmente, o córtex cerebral, ainda não atingirem um 
significativo estágio de evolução, para esses animais, a regu-
lação do comportamento ainda está marcada pelas condu-
tas instintivas e, embora existam possibilidades de apren-
dizagens, estas são processadas por condicionamentos, na 
maioria das vezes do tipo punição e recompensa, como o 
que ocorre com determinadas espécies de macacos. Tais 
comportamentos estão na dependência direta de centros 
inferiores localizados no diencéfalo, como os núcleos hipo-
talâmicos e da área septal.

Finalmente, na espécie humana, o telencéfalo é a prin-
cipal divisão do cérebro, ou mais precisamente o córtex ce-
rebral, que por meio de uma vasta rede de neurônios de as-
sociação e por um infindável complexo sináptico (sinapses) 
atingem o ápice do desenvolvimento, configurando todas as 
ações psíquicas superiores, inerentes da nossa espécie. 

Para melhor situar o leitor, vamos apresentar as divi-
sões anatômicas e funcional do sistema nervoso, para auxi-
liar sua compreensão dos termos e da topografia do sistema 
nervoso. 
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Diagrama 1 – Divisão anatômica do sistema nervoso

Fonte – Pinel (2000)

É necessário lembrar ao leitor, ou especificamente a 
quem se inicia no estudo do sistema nervoso, que as divi-
sões aqui apresentadas obedecem a princípios puramente 
didáticos, pois, não sendo possível analisar o sistema ner-
voso como um todo, este passa a ser dividido em seções ou 
capítulos que facilitem o estudo e a compreensão de suas 
diversas estruturas, porque sem essa decomposição, não se-
ria possível atingir o elevado grau de entendimento que hoje 
possuímos dos componentes neurofuncionais.

É fácil entendermos que o sistema nervoso compõe 
um todo inseparável, com o qual qualquer um de nossos 
órgãos, com raras exceções, mantém ligações diretas, por 
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meio de terminações nervosas sensitivas ou motoras. Com 
isso as duas principais divisões, sistema nervoso central e 
sistema nervoso periférico, constituem um todo, indivisí-
vel. Do ponto de vista funcional, o sistema nervoso também 
apresenta sua divisão: 

Diagrama 2 – Divisão funcional do sistema nervoso

Fonte – Pinel (2000)

Vimos nesta aula que o sistema nervoso constitui-se 
num importante centro de controle de todas as funções or-
gânicas do nosso corpo, que ele regula, de forma direta ou 
indireta, mecanismos reflexos e automáticos, ainda sendo 
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capaz de permitir nossos movimentos intencionais e carac-
terísticos de nossa espécie. 

A organização geral do sistema nervoso permite que 
seu funcionamento siga uma ordem hierárquica, pela qual 
seus diferentes órgãos estão estruturados, com destaque 
para o córtex cerebral, que configura a superfície externa do 
cérebro, sendo responsável pelas funções psíquicas superio-
res da espécie humana.

4 O NEURÔNIO: CÉLULA NERVOSA  
DE CONDUÇÃO

Em relação ao tecido nervoso, vimos que os neurônios 
são as principais células do nosso organismo, representando 
o ápice da evolução e da diferenciação celular, pois, com as 
adaptações ocorridas, as células nervosas ou neurônios se 
especializaram na recepção dos estímulos e na transmissão 
dos impulsos nervosos. De maneira geral, os neurônios po-
dem ser comparados às demais células, por apresentarem os 
mesmos componentes e organelas celulares, características 
de todas elas. Portanto, os neurônios são formados por um 
corpo celular (soma ou pericário), com membrana celular, 
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núcleo e citoplasma, que, nesse caso, é denominado de neu-
roplasma, cuja estrutura comporta as organelas celulares 
(retículo endoplasmático, ribossomas, complexo de Golgi, 
mitocôndrias etc.).

As células primitivas se modificaram, passando a apre-
sentar prolongamentos, sendo que os menores, a partir do 
corpo celular, foram denominados dendritos, os quais se 
especializaram na recepção de impulsos, ou seja, na trans-
missão das informações no sentido centrípeto, da periferia 
para o centro da célula. Um prolongamento maior, poden-
do atingir aproximadamente um metro e meio, denomi-
nado axônio, também se originou do corpo celular, com a 
tarefa de transmitir o impulso no sentido centrífugo, para 
fora da célula. Esse processo permite que os impulsos sejam 
transmitidos para outros neurônios, por meio de liberação 
de substâncias químicas em fendas ultramicroscópicas cha-
madas sinapses, processo sobre o qual escreveremos mais 
adiante.

Uma das explicações que encontramos para o surgi-
mento dos neurônios na escala evolutiva prende-se ao fato 
de que os animais unicelulares consistiam em organismos 
primitivos e relativamente pequenos.
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Desenho 7 – Neurônio com seus principais componentes

Fonte – Erhart (1974) adaptado pelo autor

Entretanto, com os animais pluricelulares ocorreu 
grande aumento do número de células e a diferenciação des-
tas, com a conseqüente constituição dos tecidos biológicos, 
conforme foi analisado na primeira aula. Com isso, os or-
ganismos foram tornando-se complexos e sendo formados 
por várias camadas celulares. Essas características resulta-
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ram em alterações fisiológicas, pois o interior do organismo 
passou a ficar distante do meio externo e, assim, animais de 
porte grande necessitavam de uma rápida transmissão das 
informações, para que pudessem reagir e responder pron-
tamente e para se adaptar aos diversos tipos de estímulos, 
tanto os agradáveis, como alimentação, quanto aos nocivos, 
como os ataques de predadores.

Portanto, uma das explicações biológicas para essa 
adaptação dos seres vivos reside no aparecimento dos neu-
rônios e na veloz condução dos impulsos nervosos, permi-
tindo rápidas respostas, o que pode ser facilmente entendido 
pelos reflexos. Como exemplos, temos o reflexo de retirada 
quando, no ato de pisar em algo pontiagudo, prontamente 
retiramos o pé do estímulo nocivo; e os movimentos de pis-
car de nossas pálpebras, promovidos pelos músculos palpe-
brais, os quais têm a finalidade de manter a face externa de 
nossa córnea lubrificada pelo líquido lacrimal.

Dessa forma, compreendemos que a atividade reflexa 
promovida pelos neurônios é a atividade mais simples do 
sistema nervoso, porque, conforme vimos nos textos ante-
riores, todos os seres vivos apresentam esta capacidade de 
adaptação ao meio ambiente, inclusive os animais que ain-
da não dispõem de neurônios ou de sistema nervoso. A res-
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posta reflexa é a atividade do sistema nervoso que ocorre no 
menor período de tempo, porque é processada em níveis 
baixos do sistema nervoso central, ou sub-corticais, como 
a medula espinhal e o tronco encefálico, significando a for-
mação de um arco-reflexo, – os impulsos nervosos gerados 
por um estímulo do tipo acima descrito (algo pontiagudo 
tocando a planta do pé) serão transmitidos para o sistema 
nervoso central ou, mais precisamente, para a medula espi-
nhal, onde efetuarão sinapses com outros neurônios (eferen-
te ou motor) e imediatamente retornarão para a musculatura 
do membro inferior no qual o pé esteja sendo estimulado, 
promovendo a contração dos músculos da coxa. Com isso a 
pessoa imediatamente terá essa parte do corpo afastada da 
fonte de estímulo nocivo. 

Por apresentar essas características, muitas vezes a ativi-
dade reflexa é confundida com a velocidade de reação. Não 
é nosso objetivo aprofundarmos essa discussão, no entanto, 
para que o leitor tenha noção dessa diferença, dizemos que 
o reflexo é involuntário (inato), ocorrendo sem que a pessoa 
determine a sua realização, enquanto que a velocidade de re-
ação depende da percepção do estímulo e do comando da 
resposta, processo este que ocorre em nível cortical, sendo 
portanto de nível voluntário (aprendido) e com tempo de re-
alização ligeiramente maior que a da atividade reflexa. É im-
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portante destacar que essa atividade do sistema nervoso tem 
um fim específico de proteção, que nos concede a capacidade 
de evitar qualquer estímulo agressivo ou pernicioso que nos 
possa afetar de alguma maneira.

Quanto à forma, os neurônios são classificados como: 
pseudo-unipolares ou unipolares, bipolares e multipolares.

Os primeiros se caracterizam por apresentarem um 
único prolongamento curto no seu corpo celular, para, em 
seguida, dividir-se em dois, um prolongamento segue em 
direção à periferia (órgãos) e o outro, denominado de pro-
longamento central, penetra no sistema nervoso central. Os 
corpos celulares desses neurônios, no caso dos nervos espi-
nhais, estão situados nos gânglios espinhais ou sensitivos, 
neurônios estes responsáveis pelas transmissões dos impul-
sos nervosos dos receptores dos diversos órgãos para o sis-
tema nervoso central ou, mais precisamente, para a medula 
espinhal. Esses neurônios são os únicos que apresentam o 
corpo celular fora do SNC. 

Os neurônios bipolares apresentam dois pólos ou pro-
longamentos que saem de direção diametralmente oposta 
do corpo celular. Mesmo que existam em pequena quanti-
dade no nosso sistema nervoso, podemos destacar os neu-
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rônios bipolares situados na retina, que estabelecem cone-
xões entre as células fotorreceptoras (cones e bastonetes) e 
as células ganglionares, cujos axônios formam o nervo óp-
tico, este responsável direto pela transmissão de impulsos 
nervosos (visuais) para o SNC.

Finalmente, os neurônios multipolares, cuja denomina-
ção indica a emergência de vários prolongamentos do corpo 
celular, sendo a maioria os menores (dendritos) e um maior 
(axônio). Esses neurônios são característicos do SNC, sendo 
responsáveis também pela ligação desse órgão com as estru-
turas periféricas, para a transmissão de impulsos nervosos.

Desenho 8 – Classificação anatômica dos neurônios

Fonte – Erhart (1974) adaptado pelo autor
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Há também, a classificação funcional dos neurônios: 
neurônios aferentes ou sensitivos, neurônios de associação 
e neurônios eferentes ou motores. Nesse sentido, é feita uma 
correlação entre ambas as classificações, ou seja, os neu-
rônios pseudo-unipolares e bipolares são exclusivamente 
sensitivos, enquanto que os neurônios multipolares encon-
trados internamente no SNC, são, portanto, considerados 
neurônios de associação. Os neurônios multipolares esta-
belecem ainda a ligação funcional do SNC com os órgãos 
periféricos, sendo denominados de neurônios eferentes ou 
motores, por exemplo, os neurônios motores alfa, que se 
originam na medula espinhal e terminam nos músculos es-
triados ou voluntários dos membros superiores e inferiores, 
que são responsáveis pelos nossos movimentos intencionais.

Os neurônios são diferenciados ainda, em relação à ca-
mada de mielina, substância lipoprotéica que reveste o axô-
nio de determinados neurônios, sendo concedida a eles a 
denominação de neurônios mielinizados, ao mesmo tempo 
em que os neurônios sem essa camada são denominados de 
amielinizados. A estrutura e o papel funcional da mielina, 
relacionados à velocidade de condução do impulso nervoso, 
serão tratados na próxima aula.
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Os neurônios são considerados as células mais evolu-
ídas do nosso organismo e, portanto, as mais importantes, 
sendo elas as responsáveis diretas por todas as atividades do 
nosso corpo, principalmente pelas funções psíquicas supe-
riores, características da espécie humana. Ao longo da evo-
lução, os neurônios deram origem ao tecido nervoso, o qual, 
por sua vez, organizou-se no sistema nervoso com um com-
ponente central e um componente periférico, juntamente 
com as neroglias ou células da glia.

5 A CONDUÇÃO DO IMPULSO 
NERVOSO (A SINAPSE)

Antes de nos reportarmos especificamente ao processo 
de condução do impulso nervoso, faremos uma breve des-
crição geral sobre essa atividade neural. E para que o leitor 
se familiarize com os conceitos e com esse processo, é váli-
do lembrarmos a comparação apresentada pela maioria dos 
autores da neurofisiologia, na qual eles relacionam a condu-
ção do impulso nervoso à transmissão elétrica que ocorre 
através de um fio de eletricidade.
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De maneira geral, as células são carregadas eletrica-
mente, pois apresentam substâncias (eletrólitos) que lhes 
conferem essas propriedades por meio das concentrações 
iônicas, como o sódio (Na+), potássio (K+), cloretos (Cl-), 
cálcio (Ca++), entre outros. No sistema nervoso, a condução 
do impulso nervoso é considerada como sendo de natureza 
eletroquímica, termo que reúne dois processos diferentes. 
O prefixo “eletro” diz respeito exatamente ao processo men-
cionado acima, ou seja, à forma como o impulso nervoso é 
transmitido ao longo dos axônios, comparada à condução 
elétrica dos cabos de eletricidade; enquanto que a passagem 
do impulso nervoso que ocorre entre dois neurônios é de 
natureza química e se denomina sinapse.

Todas as células do nosso organismo são mantidas em 
atividade pelo intenso metabolismo celular, por uma cons-
tante troca de nutrientes e substâncias entre o meio intra e 
extra-celular. Assim sendo, os neurônios também seguem 
essa regra básica. As células nervosas apresentam, no neuro-
plasma (citoplasma), as organelas celulares responsáveis pela 
síntese e armazenamento de energia. A membrana celular 
delas, por sua vez, contém poros ou pequenos orifícios (vis-
tos apenas por meio da microscopia eletrônica), pelos quais 
se permite a passagem de íons em ambas as direções, do meio 
extra-celular para o interior da célula e vice-versa. Esse me-
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canismo cria uma espécie de capacitor, fazendo com que a 
membrana celular funcione como um gradiente e mantenha 
a atração entre cargas positivas e negativas, pois, conforme 
sabemos, essas se atraem e ainda permanecem próximas das 
superfícies interna e externa da membrana do corpo celular, 
dos dendritos e, principalmente, ao longo do axônio.

No caso dos neurônios, são identificados três estágios 
básicos de funcionamento ou polarização: a) estado de re-
pouso, em que a célula mantém sua membrana polarizada 
de cargas negativas (cloretos = Cl-) e cargas positivas (sódio 
= Na+ e potássio = K+), sendo que no estado de repouso 
há predominância dessas cargas positivas na face externa da 
membrana, com o líquido extra-celular (LEC) mantendo-
-se positivo. Simultaneamente, temos o quadro inverso no 
interior do neurônio, ou seja, na face interna da membrana 
celular e no líquido intra-celular (LIC) ocorre o predomínio 
de cargas negativas no interior da célula; essa configuração 
é dada pela maior concentração de íons negativos, sendo 
portanto mantido o estado de equilíbrio iônico entre os dois 
tipos de íons, negativo e positivo.

Porém, esse equilíbrio poderá ser alterado por um estí-
mulo que promova a passagem de íons positivos do líquido 
extra-celular para o interior do neurônio ou, mais precisa-
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mente, para o líquido intra-celular, processo este denomi-
nado: b) potencial de ação ou despolarização, que será des-
crito a seguir.

No ponto em que a membrana celular é estimulada, 
terá inicio o processo de despolarização: íons cálcio (Ca++), 
durante o estado de repouso da membrana celular, perma-
necem bloqueando, mesmo parcialmente, os poros pelos 
quais os íons atravessam a membrana, com isso ocorre a 
passagem de apenas uma pequena quantidade de íons em 
ambas as direções, mas esse processo de pequena intensi-
dade não é suficiente para romper com o equilíbrio celular. 
Entretanto, com a incidência de um determinado estímulo 
rompe-se esse equilíbrio, afastando os íons cálcio da mem-
brana, com isso os canais iônicos tornando-se permeáveis 
aos íons sódio (Na+), os quais penetram no interior do neu-
rônio. Nesse instante ocorre a inversão das cargas, quando o 
líquido extra-celular (LEC) passa a ter configuração negati-
va pela prevalência do cloreto (Cl-), enquanto que o líquido 
intra-celular (LIC) torna-se positivo com a entrada do sódio 
(Na+), e então este soma-se aos íons já presentes no interior 
do neurônio, como é o caso do potássio (K+).

Esse processo, responsável direto pela condução do 
impulso nervoso, segue direção única, no sentido do corpo 
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celular para o final do axônio (condução anterógrada). Na 
sua extremidade distal, o axônio apresenta a ramificação de-
nominada arborização terminal, cada um dos minúsculos 
ramos apresentando uma pequena dilatação denominada 
botão terminal. Esses botões alojam vesículas microscópi-
cas contendo moléculas de um neurotransmissor (substân-
cia química), que será liberado para promover a passagem 
da informação do neurônio pré-sináptico para o neurônio 
pós-sináptico.

Finalmente, a terceira fase do processo de condução 
do impulso nervoso ao longo do neurônio, denominada: c) 
repolarização, consiste no retorno da membrana celular ao 
seu estado inicial de repouso. Após a passagem do impulso 
nervoso, o neurônio deve restabelecer suas condições fisio-
lógicas para, então, receber e responder a um novo potencial 
de ação. Assim sendo, no primeiro momento após a passa-
gem do impulso elétrico, o interior da célula deixará de ficar 
positivo, pois o potássio (K+) passará para o meio externo, 
restabelecendo a configuração de repouso (meio interno 
negativo e meio externo positivo), porém ocorre a inversão 
nas concentrações iônicas com o sódio (Na+) mantido in-
ternamente, enquanto que o potássio (K+) permanece fora 
da célula.
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Desenho 9 – Representação esquemática do potencial de 

repouso, despolarização (potencial de ação) e da 

fase de repolarização da membrana do axônio 

(axolema) de um neurônio

Fonte – Jacob e Francone (1976)

A restauração fisiológica do estado de repouso é pro-
cessada pela ação das bombas de sódio (Na+) e de potássio 
(K+), que promovem o carreamento dos íons de sódio para 
o meio externo, ao mesmo tempo em que transportam os 
íons potássio para o interior do neurônio. Dessa forma se 
restabelece a configuração ideal do estado de repouso, ou 
seja, com os íons sódio (Na+) concentrados externamente e 
os íons potássio (K+) armazenados no interior do neurônio.

Conforme vimos no inicio deste texto, quando a infor-
mação é transmitida de um neurônio para outro, configura-
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-se um processo de natureza química denominado sinap-
se, no qual necessita- se da liberação de uma determinada 
substância química (mediador químico ou neurotransmis-
sor), pela terminação de um neurônio (pré-sináptico) no es-
paço extra-celular compreendido entre as duas membranas, 
denominado fenda ou sulco sináptico. O neurotransmissor 
age sobre a membrana do neurônio próximo (pós-sinápti-
co), que contém os receptores específicos para as molécu-
las do neurotransmissor liberado. Dessa forma, o neurônio 
pós-sináptico é ativado e o impulso nervoso segue o seu tra-
jeto até a área do sistema nervoso, que representa seu desti-
no final. Essa transmissão ocorre quando são transmitidas 
as informações dos vários órgãos para o SNC, e vice-versa, 
apesar de ocorrer também entre as diferentes áreas do SNC 
por meio dos neurônios de associação.

Apenas com a intenção de situar o leitor, deve ser lem-
brado que existem alguns neurotransmissores que são mais 
conhecidos por serem tão frequentemente citados em re-
portagens de revistas ou de programas da televisão, como 
a adrenalina, serotonina e dopamina. Portanto, esses são 
alguns dos muitos tipos existentes no sistema nervoso, sen-
do que, atualmente, considera-se a existência de mais de 
duas centenas de neurotransmissores. É importante des-
tacar também que existem dois tipos de sinapses: sinapses 
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excitatórias e sinapses inibitórias. As primeiras promovem 
a transmissão das informações de um neurônio para outro 
ao longo das cadeias neuronais, as últimas são responsáveis 
pelo bloqueio da transmissão de um impulso nervoso que 
pode ocorrer, por exemplo, quando temos a inibição de in-
formação para um determinado músculo que atua de forma 
acessória durante a realização de um movimento. Assim, te-
mos os músculos que são principais para a execução de um 
determinado movimento (agonistas) e outros que atuam 
passivamente, colaborando com o movimento (sinergistas).

Conforme citamos anteriormente, existem dois tipos de 
neurônios em relação à condução do impulso nervoso; neu-
rônios mielinizados e neurônios amielinizados. O primeiro 
tipo é caracterizado por apresentar um envoltório de mieli-
na no axônio. Nos neurônios localizados no sistema nervoso 
periférico ou, mais especificamente, nos nervos, como é o 
caso dos nervos espinhais, ligados à medula espinhal. a mie-
lina é sintetizada pelas células de Schwann. Estas envolvem 
o axônio, demarcando vários segmentos; os intervalos entre 
estes, onde não há mielina, são denominados de nódulo de 
Ranvier. A mielina é depositada em torno do axônio por um 
processo denominado de mielinização, sendo essa substância 
formada por proteínas e lipídeos.
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É certo que, por todo o prolongamento de um axônio, 
onde existir a camada de mielina, não haverá a condução do 
impulso nervoso, pelo fato de a mielina ser uma substância 
lipoprotéica, capaz de isolar o axônio de condução elétrica. 
Nos segmentos internodais, onde há células de Schwann e, 
consequentemente, mielina, os canais de sódio e potássio es-
tão obstruídos, com isso o processo de condução nervosa por 
meio da despolarização ou potencial de ação fica restrito aos 
nódulos de Ranvier, exatamente nos pontos onde não há mie-
lina. Essa estrutura anatômica dos axônios de neurônios mie-
linizados configura o tipo de condução nervosa denominada 
saltatória, pois o impulso nervoso necessariamente percorre o 
axônio, saltando de nódulo em nódulo.

Esse processo tem uma grande vantagem, uma vez 
que a membrana não é totalmente percorrida pelo impulso 
nervoso, ocorre um menor gasto de energia para a célula, 
e a condução tem um grande aumento na sua velocidade, 
podendo atingir a marca de 120 metros por segundo, apro-
ximadamente 330 quilômetros por hora. Nos neurônios 
desprovidos dessa camada de mielina, então denominados 
de amielinizados, a condução do impulso nervoso ocorrerá 
por toda a extensão do axônio, acarretando um grande gas-
to de energia e velocidade muito menor, cerca de 1 metro 
por segundo. Esse tipo de transmissão do impulso nervoso 



52

é denominado de condução contínua. Com isso, deduzimos 
que o processo de mielinização surgido com os vertebrados 
representou um grande avanço para a evolução dos seres 
vivos, destacando-se a espécie humana.

Nosso organismo é constituído por um conjunto de 
células que são eletricamente polarizadas, um processo que 
torna-se altamente relevante no caso específico dos neurô-
nios, cujas células apresentam a função primordial de trans-
mitir informações responsáveis por nossa sobrevivência e 
pelos comportamentos que nos caracterizam como seres 
racionais e superiores. Assim, por meio de processo eletro-
químico, os neurônios, enquanto unidades morfofuncionais 
do sistema nervoso, representam o máximo da evolução e 
organização neural.

6 RELAÇÕES TOPOGRÁFICAS 
DA MEDULA ESPINHAL: 
ESTRUTURA DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL

O SNC na espécie humana apresenta como característi-
ca principal a localização centralizada e profunda no corpo, 
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o que é explicado pelo critério da proteção ocorrido ao longo 
da evolução das espécies. Lembramos que nos primeiros ani-
mais dotados de neurônios, no caso dos anelídeos (exemplo, 
as minhocas), os neurônios situam-se próximos do epitélio 
de revestimento do animal, assim tornando o corpo celular 
vulnerável às influências do meio externo. Tal localização é 
extremamente frágil, uma vez que muitos estímulos traumá-
ticos podem, com facilidade, destruir o corpo celular que re-
presenta a principal estrutura do neurônio, por sua vez res-
ponsável direto pela manutenção da célula nervosa.

Por esse motivo, entendemos a evolução ocorrida com 
os vertebrados, quando esses animais passam a ter uma cama-
da protetora que, inicialmente, consistia numa espécie de ca-
rapaça em algumas espécies, até atingir o tecido ósseo encon-
trado na espécie humana e em muitas outras. É fácil observar 
que todo o SNC é protegido e envolvido por camadas ósseas. 
Assim, temos o encéfalo (cérebro + cerebelo + tronco ence-
fálico) revestido pelos ossos que formam o crânio ou a caixa 
craniana, constituída pelo conjunto ósseo de um osso frontal, 
dois ossos parietais, dois ossos temporais e um osso occipital, 
tendo ainda na sua base os ossos esfenóide e etmóide.

A medula espinhal, que é o componente mais inferior 
do SNC, localiza-se no canal vertebral, formada pela sobre-
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posição de todas as vértebras (neste estudo vamos detalhar 
a estrutura da coluna vertebral e da medula espinhal, bem 
como de suas relações topográficas, pois esse conteúdo é de 
interesse direto para que possamos entender as lesões que 
podem acometer este segmento do SNC).

A coluna vertebral consiste numa reforçada estrutura 
óssea que compõe o esqueleto axial. Uma das divisões apli-
cadas sob o critério anatômico para esse conjunto de ossos é 
a classificação do esqueleto em axial e apendicular.

O esqueleto axial (crânio + osso esterno + costelas + 
coluna vertebral) recebe essa denominação exatamente pelo 
fato de constituir um eixo central em nosso corpo, cuja es-
trutura óssea torna-se responsável por alojar importantes 
órgãos, como o coração, pulmões, além dos componentes 
do sistema nervoso central. 

Outra parte da divisão é o esqueleto apendicular, repre-
sentado pela cintura escapular (clavículas e escápulas), mais 
os ossos dos membros superiores (úmero + rádio + ulna + 
ossos do carpo + ossos das mãos) e, ainda, pela cintura pélvi-
ca (ossos coxais ou pélvicos), mais os ossos dos membros in-
feriores (fêmur + patela + tíbia + fíbula + ossos do tarso + os-
sos dos pés). Portanto, a coluna vertebral tem como função, 
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fornecer suporte para o corpo como um todo, influenciando 
diretamente no equilíbrio biomecânico e determinando as-
sim o centro de gravidade; e, ao mesmo tempo, proteger ór-
gãos vitais, como é o caso da medula espinhal.

Desenho 10 – Corte transversal: estrutura geral da medula 

espinhal e suas relações com a coluna vertebral

Fonte – Jacob e Francone (1976)

Antes de iniciarmos a descrição anatômica e funcional 
da medula espinhal, é importante descrevermos que entre 
o periósteo (face interna das vértebras) e a superfície da 
medula espinhal encontram-se três camadas de tecido con-
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juntivo (meninges), que apresentam a mesma finalidade, ou 
seja, proteger o tecido nervoso, o mesmo que ocorre entre a 
face interna dos ossos cranianos e a superfície do encéfalo. 
A camada mais interna, denominada pia-máter, é mais fina 
e aderente à superfície do tecido nervoso. A camada inter-
mediária é a aracnóide, cuja denominação advém de sua se-
melhança anatômica com o desenho de uma teia de aranha, 
pelas irregularidades e prolongamentos que apresenta. Por 
fim, a camada mais externa e diretamente responsável pelo 
envolvimento e pela proteção do sistema nervoso central é a 
dura-máter, a qual, pela sua consistência e resistência, é cha-
mada de paquimeninge. O conjunto pia-máter + aracnóide 
é denominado leptomeninge.

As meninges apresentam espaços entre si, onde se alo-
jam diferentes conteúdos: entre o periósteo das vértebras e 
a dura-máter (espaço epidural), situa-se o plexo venoso ver-
tebral interno e tecido adiposo; entre as membranas dura-
-máter e a aracnóide (espaço subdural), existe uma pequena 
quantidade de líquor; e entre a aracnóide e a pia-máter (es-
paço subaracnóideo), localiza-se uma maior quantidade de 
líquor. Este, também denominado líquido cérebro-espinhal 
(LCE) ou céfalo-raquidiano (LCR), apresenta composição 
eletrolítica semelhante a do plasma sanguíneo, com colo-
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ração clara e quantidade aproximada de 100 a 150 cm³, no 
adulto. O espaço subaracnóideo envolve não apenas a medula 
espinhal, como também o encéfalo e, com isso, todo o SNC 
está submerso no líquor. Assim, de acordo com princípios fí-
sicos, essa situação o torna mais leve e menos susceptível de 
lesões por traumatismos que afetam diretamente o crânio ou 
a coluna vertebral.

Além dessa proteção mecânica, outra função atribuída 
ao líquor é a de formar uma verdadeira barreira biológica 
contra invasores (microorganismos), em razão das concen-
trações de leucócitos que apresenta. Exemplo desse quadro 
são os meningococos, agentes da meningite, os quais po-
dem ser, em determinadas circunstâncias, bloqueados pelos 
glóbulos brancos. A meningite é a infecção que atinge as 
meninges e seu risco é grande para a saúde de uma pessoa, 
principalmente para uma criança, devido às suas vulnera-
bilidades imunológicas, podendo evoluir de forma direta 
para o agravamento do quadro patológico e resultar na en-
cefalite, quando não diagnosticada precocemente e tratada 
devidamente. Essa situação é facilmente entendida, face às 
íntimas relações anatômicas entre as meninges, o líquor e a 
superfície do SNC.
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Desenho 11 – Vista das meninges que envolvem a medula 

espinhal; dura-máter (externa), aracnóide e pia 

máter (interna)

Fonte – Jacob e Francone (1976)

O líquor está associado a várias alterações do sistema 
nervoso, por exemplo, com a hipertensão craniana. Existe 
várias causas para o aumento da pressão sanguínea intra-
craniana, tais como tumores, coágulos e herniações, casos 
estes que promovem também o aumento da pressão liquó-
rica. Por tratar-se de uma cavidade fechada, como é o crâ-
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nio, a pressão aumentada não tem como expandir-se, refle-
tindo-se no interior do crânio. Esse quadro explica as fortes 
dores de cabeça que uma pessoa pode sentir nesses casos. 
Outra etiologia para o aumento da pressão liquórica são as 
hidrocefalias, erroneamente denominadas, por tratar-se de 
líquor e não de água propriamente dita. 

O líquor é produzido nos ventrículos cerebrais (cavida-
de existente em cada um dos hemisférios cerebrais) e circula 
no sentido do diencéfalo, tronco encefálico, até atingir o es-
paço subaracnóideo no quarto ventrículo, próximo ao bul-
bo e cerebelo, quando então passa a circular externamente 
ao SNC entre as meninges.

Caso ocorra alguma obstrução para a circulação do lí-
quor, este ficará armazenado nas cavidades do SNC, seja nos 
ventrículos laterais dos hemisférios cerebrais, ou no quarto 
ventrículo, este localizado entre a face posterior da ponte e 
do bulbo e ventralmente ao cerebelo. Esse quadro, em dé-
cadas passadas, poderia gerar graves problemas para o feto 
ou recém-nascido, mas atualmente, com o advento da ul-
trassonografia, é perfeitamente possível o diagnóstico pre-
coce intra-útero, permitindo intervenções para prevenir o 
aumento do volume craniano, impedindo com isso pressões 
exageradas sobre o cérebro (córtex cerebral) do feto. Assim 
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sendo, crianças que porventura apresentem esse quadro, 
após as intervenções poderão ter uma vida muito próxima 
da normalidade.

Ficou evidenciado aqui que uma das principais carac-
terísticas que guiaram a evolução do sistema nervoso nos 
seres vivos foi o critério da proteção. Assim, vimos que nos 
vertebrados surge inicialmente uma espécie de carapaça 
para proteger os órgãos internos do animal, entre eles as es-
truturas nervosas. 

Nos seres humanos existem as membranas de tecido 
conjuntivo (meninges) que protegem o sistema nervoso 
central, localizando-se entre as paredes ósseas e a superfí-
cie do sistema nervoso central. Existindo ainda, nos espaços 
entre estas membranas, certa quantidade de líquor, que pro-
move a proteção mecânica e biológica do tecido nervoso. 

O aumento da pressão sanguínea intracraniana pode 
promover alterações na pressão do líquor, razão pela qual 
este representa importante meio diagnóstico para alterações 
do SNC, como nos casos de hidrocefalia, tumores e hemato-
mas intracranianos.



61

7 ESTRUTURA GERAL DA MEDULA 
ESPINHAL

Após termos estudado os aspectos anatômicos e as re-
lações topográficas do sistema nervoso com o crânio e com 
a medula espinhal, vamos analisar a organização anatômica 
da mesma para melhor compreensão de sua estrutura in-
terna. Inicialmente, faremos uma breve descrição de seus 
aspectos gerais.

A etimologia da palavra medula refere-se a miolo, ou 
seja, indica um conteúdo ou estrutura circunscrita por ou-
tra, como é o caso da medula espinhal na sua relação anatô-
mica com a coluna vertebral. A medula espinhal apresenta 
aproximadamente 45 cm de comprimento, sendo ligeira-
mente menor na mulher. Seu limite superior localiza-se no 
nível do forame mágno do osso occipital, onde é feita sua 
conexão com o bulbo (divisão inferior do tronco encefálico 
que é componente do encéfalo), portanto, esse forame de-
limita o encéfalo (contido no crânio) da medula espinhal 
(alojada no canal vertebral). O limite inferior da medula si-
tua-se no nível da 2ª vértebra lombar (L2), porém o espaço 
do canal vertebral é preenchido até o seu final no nível das 
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vértebras sacrais, pelas raízes nervosas, as quais perfazem 
um conjunto de filamentos denominado de cauda eqüina.

As várias regiões da medula espinhal recebem deno-
minações de acordo com suas proximidades com a coluna 
vertebral, assim sendo, existem as regiões: cervical, torácica 
ou dorsal, lombar, sacral e coccígea, no sentido súpero-in-
ferior. Embora não existam sulcos transversais demarcando 
a medula espinhal em toda sua extensão, cada região é di-
vidida em segmentos, esse critério de segmentação obede-
ce às conexões dos pares de nervos espinhais, ou seja, em 
cada segmento medular temos um par de nervo espinhal 
correspondente, constituindo a seguinte divisão: 8 segmen-
tos medulares cervicais, 12 segmentos medulares torácicos, 
5 segmentos medulares lombares, 5 segmentos medulares 
sacrais e 1 segmento medular coccígeo, totalizando 31 seg-
mentos medulares e, consequentemente, 31 pares de nervos 
espinhais, os quais serão estudados na próxima seção. Os 
nervos espinhais torácicos inervam os músculos do tronco, 
entre eles os músculos intercostais localizados entre as cos-
telas e responsáveis pelos movimentos respiratórios.

A medula espinhal tem formato cilíndrico, sendo li-
geiramente achatada no sentido ântero-posterior. Não 
apresenta calibre uniforme ao longo de toda sua extensão 



63

porque, no nível da região cervical e da região lombar, ocor-
rem duas dilatações, denominadas intumescência cervical 
e intumescência lombar. Essas dilatações são explicadas do 
ponto de vista anatômico pelo acentuado aumento de neu-
rônios sensitivos e motores, responsáveis funcionalmente 
pela inervação dos membros superiores e inferiores, respec-
tivamente. Relativamente é fácil de entender, analisando a 
anatomia do corpo humano, o propósito da constituição das 
intumescências, das quais a musculatura do esqueleto axial 
(eixo corporal) é uniforme, enquanto que a musculatura 
dos membros, principalmente na parte inferior do nosso 
corpo, é acentuadamente maior, disposição essa que requer 
um maior número de neurônios e, conseqüentemente, de 
nervos para o suprimento desses músculos, razão pela qual 
se formam as intumescências.

Apenas com a finalidade de informar ao leitor, lembro 
que, ao estudarmos a Anatomia Humana, passamos a co-
nhecer as denominações de todas as regiões do nosso corpo, 
pois estas obedecem ao critério regional. Portanto, grande 
parte das estruturas de uma determinada região do corpo 
humano obedece à mesma nomenclatura. Claro que exis-
tem exceções, mas esse critério facilita a compreensão para 
o conhecimento das nossas estruturas anatômicas.
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Desenho 12 – Estrutura da medula espinhal (A) mostrando 

conexões, com nervos cranianos e um corte 

transversal (B) com a organização interna, 

substância cinzenta e branca

A

B

Fonte – Pinel (2000)
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Dessa maneira, atendendo a esse principio, temos no 
crânio as regiões temporal, frontal, parietal, occipital e cer-
vical (pescoço). No tronco, temos as regiões torácica, abdo-
minal, lombar e pélvica. Nos membros superiores, as regi-
ões axilar, umeral (braço), radial e ulnar (ante-braço). Da 
mesma forma, nos membros inferiores são identificadas as 
regiões femoral (coxa), tibial e fibular (perna). 

A intumescência cervical é constituída por um con-
junto de nervos que são responsáveis por toda a inervação 
dos membros superiores, denominado plexo braquial. Den-
tre os nervos que o constituem temos o nervo axilar, nervo 
músculo-cutâneo (braço), o nervo radial, o nervo mediano 
e o nervo ulnar (ante-braço). 

Embora os membros superiores apresentem menor vo-
lume de massa muscular que os membros inferiores, a rica e 
extensa inervação pode ser explicada pelo critério funcional, 
sob o qual indivíduos da espécie humana apresentam a des-
treza de realizarem movimentos finos e assimétricos com as 
mãos, como os que são requeridos para a execução em ins-
trumentos musicais ou para a pintura e para a escrita.

A intumescência lombar, por sua vez, dará origem ao 
plexo lombossacral, responsável direto pela inervação dos 
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membros inferiores. Ela apresenta como seus principais 
constituintes o nervo obturatório, o nervo femoral (coxa), 
que se divide em nervo tibial, e o nervo fibular comum (per-
na). De acordo com o que já explicamos, o plexo lombossa-
cral é maior que o plexo braquial, justamente pelo fato de 
os membros inferiores serem volumosos e exigirem maior 
massa muscular para as posturas e para os seus movimentos. 

Ressaltamos que esses membros são responsáveis pelos 
nossos movimentos globais, como os verificados na marcha, 
corrida, salto, chute, dança. Portanto, são os movimentos co-
ordenados dos membros inferiores que permitem a realiza-
ção de ações motoras especializadas e planejadas, como as 
exigidas nas diversas modalidades esportivas, ou na dança.

O limite inferior da medula espinhal apresenta-se num 
formato cônico, recebendo a denominação de cone me-
dular, que se localiza no nível da 2ª vértebra lombar (L2). 
Desse nível para baixo, até a 2ª vértebra sacral (S2), o canal 
medular é preenchido pelo filamento terminal, que é o seu 
prolongamento, constituído apenas pela pia-máter, a qual, 
juntamente com as raízes nervosas (axônios) originadas nos 
segmentos medulares lombares, sacrais e coccígeo, formam 
o plexo lombossacral. Em razão de a medula espinhal, en-
quanto massa de tecido nervoso, terminar no nível lombar, 
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esse espaço inferior do canal vertebral acumula uma quan-
tidade razoável de líquor. Por esse fato, essa região (entre L2 
e S2) é explorada clinicamente, podendo receber a introdu-
ção de uma agulha para aspiração do líquor, com fins diag-
nósticos, como no caso da meningite ou da introdução de 
contraste, utilizado nas mielografias, ou ainda para a apli-
cação de anestesia, como acontece nas técnicas raquidianas 
peridurais, utilizadas, por exemplo, em partos.

Como dissemos anteriormente, a superfície externa da 
medula espinhal não apresenta sulcos transversais, porém 
contém alguns sulcos longitudinais, dos quais destacamos 
o sulco lateral anterior, que delimita as conexões dos fila-
mentos radiculares anteriores, que formam a raiz anterior 
ou ventral do nervo espinhal; e o sulco lateral posterior, o 
qual apresenta a mesma correspondência, isto é, marca a li-
gação dos filamentos radiculares posteriores que formam a 
raiz posterior ou dorsal que, por conseguinte, unindo-se à 
raiz anterior, forma o tronco do nervo espinhal.

A face anterior da medula espinhal apresenta uma de-
pressão mais pronunciada, que é denominada fissura me-
diana anterior, auxiliando a identificação dessa face medu-
lar, ao passo que, na face posterior é identificado o sulco 
mediano posterior. 
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É importante destacar que o estudo desses detalhes, longe 
de ser desnecessário, apresenta a importância de nos orientar 
nas localizações de estruturas importantes, pois normalmen-
te as áreas funcionais do sistema nervoso localizam-se entre 
sulcos, depressões ou protuberâncias e, portanto, chamamos a 
atenção do leitor para essas relações anatômicas. 

Lembrando o que foi apresentado anteriormente: a me-
dula espinhal é a estrutura mais simples do SNC, pois, de 
acordo com o principio da hierarquia, sempre a estrutura su-
perior é mais complexa que a imediatamente inferior, assim a 
medula espinhal recebe influências de todas as demais áreas 
do SNC. A medula espinhal atua diretamente na atividade re-
flexa, sendo esta sua principal característica funcional; para 
as demais funções, a medula espinhal representa um centro 
de ligação, seja entre as informações que penetram pelos neu-
rônios aferentes ou sensitivos dos nervos espinhais, ou para 
as respostas comandadas pelos centros superiores do SNC, 
que irão alcançar os diversos órgãos, por exemplo, os múscu-
los estriados ou voluntários, por meio dos neurônios eferen-
tes ou motores, também presentes nos nervos espinhais.

A medula espinhal, consistindo numa estrutura longa e 
contida no canal vertebral, representa o nível funcional mais 
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simples do SNC. A regulação dos reflexos é a sua atividade 
mais importante, além de constituir-se numa área de liga-
ção entre os centros nervosos superiores e os órgãos. Dessa 
forma, a medula espinhal pode interferir nas informações 
que entram ou que saem do SNC. Ao longo de seu eixo, a 
medula espinhal origina 31 pares de nervos espinhais, os 
quais se relacionam com a inervação principalmente dos 
membros superiores e inferiores.

8 ESTRUTURA INTERNA DA 
MEDULA ESPINHAL

A medula espinhal é constituída por tecido nervoso, o 
qual apresenta componentes celulares (neurônios e neuro-
glias), além de vasos capilares e de líquidos presentes nos 
espaços extra e intra-celular, contendo os íons responsáveis 
pela transmissão dos impulsos nervosos e substâncias que 
nutrem as células. Porém, as células não estão distribuídas 
de forma aleatória pelo tecido nervoso: existe uma organiza-
ção lógica para permitir que os impulsos nervosos possam 
transitar ao longo de toda a medula espinhal, como também 
interagir com estruturas da própria medula espinhal. 
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Portanto, esse órgão apresenta duas funções básicas: 
primeiro, atua como ponto de entrada, de saída e de trans-
missão de impulsos nervosos entre os centros superiores e 
os órgãos externos; segundo, apresenta a capacidade de in-
termediar e de regular atividades reflexas, as quais não re-
querem participação de centros nervosos superiores, como 
é o caso do arco-reflexo patelar, normalmente testado pelos 
neurologistas em consultas de rotina.

É importante destacar que a atividade reflexa é inata, ou 
seja, nascemos dotados de todos os movimentos essenciais 
para a nossa sobrevivência. Por isso a maturação do sistema 
nervoso, ao final do período gestacional, possibilita os mo-
vimentos primários do recém-nascido, tais como respirar, 
espirrar, tossir, controle da freqüência cardíaca e respiratória, 
regulação da temperatura corporal, regulação do tônus mus-
cular, movimento de sucção e de deglutição, além dos movi-
mentos peristálticos para as funções fisiológicas de defecação 
e de micção. Dessa forma, o bebê nascido a termo, com nove 
meses de gestação, apresenta todas essas funções imprescin-
díveis para a vida extra-uterina. No caso do recém-nascido 
ser prematuro, isto é, nascer antes de completar nove meses 
de gestação, essas funções ainda não estão totalmente finali-
zadas, em virtude de o processo de maturação (mielinização) 
do SNC não ter se completado. Tal situação requer a assistên-
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cia pediátrica ao bebê, até que este atinja a maturação ideal, 
que lhe permita viver sem o auxílio de instrumentos, como a 
incubadora.

Retomando a análise da composição do tecido nervoso 
na medula espinhal, destacamos a formação da substância 
branca e da substância cinzenta. A primeira localiza-se exter-
namente, sendo composta predominantemente por axônios 
mielinizados, o que lhe configura um aspecto esbranquiça-
do, pelo fato de a mielina ser de cor clara, embora possam 
existir também neurônios amielinizados. Completando essa 
massa clara, temos as células de sustentação ou neuroglias, 
as quais servem de alicerce ou de sustentação física para os 
neurônios, além de terem a função de complementar à nutri-
ção dessas células. Situada internamente à substância branca, 
encontra-se a substância cinzenta, de cor escura e no formato 
da letra (H) ou, segundo alguns autores, na forma de “bor-
boleta”. Esta também é constituída por células de sustentação 
que, de modo semelhante, tem a finalidade de alicerçar os 
neurônios. Porém, na substância cinzenta ocorre o predomí-
nio dos corpos celulares dos neurônios, sendo que a parte 
do axônio que permanece nessa substância é apenas o cone 
de emergência ou o prolongamento inicial, o qual ainda não 
recebeu o envoltório de mielina: razão pela qual este também 
apresenta coloração escura.
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Desse modo, fica evidente a distinção entre substância 
branca (axônios mielinizados) e substância cinzenta (corpos 
celulares), pois apresentam partes diferentes do axônio e, 
consequentemente, terão funções específicas. A substância 
branca da medula espinhal é dividida em três regiões deno-
minadas funículos — funículo anterior – funículo lateral e 
funículo posterior, sendo que este último é subdividido em 
duas partes (fascículo grácil e fascículo cuneiforme). O mes-
mo ocorre com a substância cinzenta, que é dividida em três 
regiões: coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior. 

Desenho13  –  Corte transversal da medula espinhal para visualização da 

substância branca (situada externamente) e da substância 

cinzenta (na forma de H, situada internamente)

Fonte – Jacob e Francone (1976)
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A importância do conhecimento dessas divisões é jus-
tificada pelo estudo funcional, pois cada uma das regiões 
descritas apresenta funções específicas, o que se torna re-
levante em termos anatômicos e, principalmente, clínicos, 
para a compreensão de alterações neurológicas provenien-
tes de traumas (paraplegia, tetraplegia), ou de infecções 
(poliomielite ou paralisia infantil).

Esperamos que tenha ficado claro ao leitor que a subs-
tância branca apresenta axônios dispostos no sentido lon-
gitudinal, os quais estão reunidos em feixes, denominados 
tractos e fascículos, que percorrem toda a extensão da me-
dula espinhal. Dessa forma, eles unem todos os segmentos 
medulares e também se ligam aos centros nervosos superio-
res (cerebelo, diencéfalo); enquanto que a substância cin-
zenta reúne os corpos celulares dos neurônios, que fazem 
a associação entre os vários níveis da medula espinhal, ao 
mesmo tempo em que abriga na sua coluna anterior os cor-
pos celulares dos neurônios eferentes ou motores, que irão 
compor os nervos espinhais para a inervação de órgãos pe-
riféricos, como os músculos estriados ou voluntários.

Dessa forma, a medula espinhal funciona como uma es-
pécie de estação retransmissora de informações, pelo fato de 
que por ela passam todos os impulsos nervosos que penetram 
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nos 31 pares de nervos espinhais, os quais são originados em 
grande parte do nosso corpo (pescoço, tronco e membros) e, 
especialmente, em estruturas como a pele, músculos estria-
dos ou voluntários, vasos sanguíneos e glândulas. 

As informações, originadas nos centros nervosos su-
periores, têm passagem obrigatória pela medula espinhal, 
antes de atingir os órgãos mencionados, por esse fato é que 
a medula também apresenta funções de controle sobre essas 
informações, como é o caso específico de nossos movimen-
tos musculares, em que neurônios localizados na substância 
cinzenta podem modular a intensidade e frequência da ati-
vidade neural reguladora das contrações musculares.

Um exemplo direto dessa ação é a manutenção do re-
flexo que regula o tônus muscular, que se mantém ativado 
24 horas/dia, mesmo podendo ocorrer variações em decor-
rência dos vários estados fisiológicos que experimentamos 
durante esse período, como o sono, trabalho, estudo e as 
demais atividades físicas diárias. Lembramos que o tônus 
muscular consiste num processo neurofisiológico que man-
tém as fibras musculares num estado de permanente con-
tração, num limiar mínimo de intensidade, pela ação direta 
de neurônios que conectam os músculos estriados ao SNC, 
nesse caso com a medula espinhal. Essa atividade pode ser 
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avaliada por meio da palpação, que constata a densidade 
desse nível básico de contração muscular.

Como foi visto acima, os feixes de axônios, que preen-
chem os espaços da substância branca e que constituem os 
tractos e os fascículos, estão distribuídos pelas três regiões. 
Através de um corte transversal da medula espinhal, pode-
mos visualizar o mapeamento dos três funículos (anterior, 
lateral e posterior), bem como os tractos e fascículos com 
suas respectivas funções, que podem ser: a) sensitivas, que na 
substância branca tomam trajeto ascendente ou b) motoras 
que na substância branca apresentam trajeto descendente.

Destacaremos algumas dessas vias, que estão direta-
mente relacionadas com os movimentos corporais.

No intuito de familiarizar o leitor com os termos que 
passaremos a descrever, cabe-nos explicar que, apesar de 
novos e diferentes, estes, quando bem compreendidos, auxi-
liam bastante o entendimento da anatomia do sistema ner-
voso. Assim, as denominações dos tractos e dos fascículos 
obedecem ao critério anatômico, ou seja, o primeiro termo 
(espino) designa a medula espinhal, a região onde se inicia 
o trajeto do axônio que forma o tracto. O segundo nome 
identifica o destino, a área onde termina esse axônio ao fa-
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zer sinapse com outro neurônio. Portanto, o tracto espino-
-talâmico anterior se origina na medula espinhal e termina 
no tálamo, que é uma área do diencéfalo. 

Ao contrário, algumas vias descendentes têm inicio no 
cérebro e terminam na medula espinhal, assim temos, por 
exemplo, o tracto córtico-espinhal anterior e o lateral. 

Para ter uma exata compreensão dessas localizações 
o leitor deverá recapitular a divisão anatômica do sistema 
nervoso apresentada anteriormente, para então se orien-
tar por essa relação anatômica entre a medula espinhal e o 
diencéfalo, que é uma subdivisão do cérebro. Na sequência, 
descreveremos os principais tractos e fascículos e suas loca-
lizações na substância branca medular.

No funículo anterior, identificamos as vias ascenden-
tes relacionadas com as informações sensitivas de tato. Esse 
feixe de axônios constitui o tracto espino-talâmico anterior, 
existindo também o tracto córtico-espinhal anterior, uma das 
vias responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários.

No funículo lateral temos o tracto espino-cerebelar an-
terior e o tracto espino-cerebelar posterior, que, de acordo 
com o critério anatômico explicado acima, têm inicio na 
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medula espinhal e terminam no cerebelo, que constitui uma 
subdivisão do encéfalo. Esses dois tractos atuam no controle 
do tônus muscular, na função denominada propriocepção 
inconsciente, pois esta não depende de controle voluntário 
exercido pelo córtex cerebral. O cerebelo apresenta impor-
tantes funções para a regulação fisiológica dos músculos 
envolvidos em nossas ações. Importantes processos neuro-
fisiológicos dos movimentos corporais, como o tônus mus-
cular, equilíbrio, postura e a coordenação, são mantidos e 
regulados pelo cerebelo.

O funículo posterior apresenta-se dividido em fascícu-
lo grácil (medial) e fascículo cuneiforme (lateral). Esses dois 
feixes de axônios ascendentes têm como função transmitir 
informações originadas em nossas articulações (cápsulas, 
ligamentos), tendões e também nos fusos neuromusculares, 
estes últimos localizados internamente nos ventres muscu-
lares. As informações captadas nessas estruturas e conduzi-
das ao longo dos nervos espinhais e de toda a extensão do 
funículo posterior da substância branca da medula espinhal 
terminam em dois núcleos localizados na face posterior do 
bulbo (tronco encefálico). Tais núcleos são aglomerados de 
corpos celulares de neurônios que se localizam no meio da 
substância branca, sendo esse o local que abriga os corpos 
celulares, para com isso permitir a realização de sinapses, 
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pois essas ocorrem somente em determinados pontos. Em 
cada região do SNC, nos trajetos das diferentes vias nervosas 
ascendentes e descendentes, existem os respectivos núcleos 
para o estabelecimento das sinapses necessárias. Esse é um 
dos critérios de organização funcional que o SNC apresenta.

A medula espinhal apresenta-se organizada sob a for-
mação da substância branca e da substância cinzenta, com 
os axônios situados na primeira e os corpos celulares na se-
gunda. Basicamente, podemos considerar o funcionamento 
da medula espinhal como uma área de transição que facilita 
a passagem de informações que passam pelos nervos espi-
nhais e se dirigem aos centros nervosos superiores; como 
também das informações que fazem o trajeto contrário, 
quando, originando-se nesses centros, atravessam a medula 
espinhal no sentido descendente, passando em seguida para 
os nervos espinhais, até alcançarem os órgãos aos quais se 
destinam. Ao mesmo tempo em que exerce a função retrans-
missora, a medula espinhal também constitui um centro re-
gulador da atividade reflexa, que é inata.
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9 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO: 
ESTRUTURA DOS NERVOS 
ESPINHAIS

De maneira geral, os nervos podem ser definidos como 
cordões constituídos de feixes de axônios ou fibras nervo-
sas e revestidos por membranas de tecido conjuntivo que 
unem anatômica e funcionalmente o sistema nervoso aos 
órgãos periféricos e vice-versa. Os nervos do corpo huma-
no consistem em duas categorias: nervos espinhais e nervos 
cranianos.

Essa denominação dos nervos atende única e exclusi-
vamente ao critério anatômico, ou seja, os primeiros estão 
ligados à medula espinhal, enquanto que os nervos cra-
nianos fazem conexão com o SNC pelo tronco encefálico 
(bulbo, ponte e mesencéfalo). Do ponto de vista anatômico, 
essa conexão torna-se relevante por dar origem à divisão 
segmentar do sistema nervoso: com o tronco encefálico e a 
medula espinhal sendo considerados como sistema nervoso 
segmentar, enquanto que o cérebro e o cerebelo constituem 
o sistema nervoso supra-segmentar, justamente pelo fato 
de que na superfície de ambos não ocorrem conexões com 
nervos.
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As informações que fluem por essas estruturas seguem 
internamente no sistema nervoso pelos neurônios de asso-
ciação, que formam a vias ascendentes da medula e do tron-
co encefálico.

Os nervos espinhais são na realidade feixes de fibras 
nervosas, variando muito em espessura, alguns são peque-
nos, com diâmetro inferior a 0,5 mm, e outros são mais ca-
librosos, com diâmetro de até 6 mm. Normalmente as fibras 
mais espessas transmitem tanto informações que ativam os 
músculos estriados, quanto informações sensitivas do tato e 
cinestesia, enquanto que as fibras de menor calibre transmi-
tem impulsos de dor e de temperatura, ao mesmo tempo em 
que são responsáveis por atividades reflexas, como o con-
trole da frequência cardíaca e da pressão arterial. 

Temos 12 pares de nervos cranianos, os quais se rela-
cionam funcionalmente com os órgãos da cabeça (olhos, 
ouvidos, músculos da mastigação, pele e músculos da face e 
couro cabeludo, mucosa da cavidade nasal, mucosa da cavi-
dade bucal e língua, raízes dos dentes, faringe, laringe); com 
os órgãos do tórax (coração, pulmões); da cavidade abdo-
minal (rins, estômago, intestinos, baço, fígado); e da cavida-
de pélvica (bexiga, ureteres, órgãos genitais e reprodutores).
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Esses nervos recebem denominações variadas que, em 
alguns casos, indicam a função, como exemplo, o nervo 
oculomotor, que movimenta os músculos extrínsecos do 
globo ocular, ou o nervo abducente, que realiza o movimen-
to de abdução do globo ocular quando olhamos lateralmen-
te (olhar de rabo de olhos) sem movimentar a cabeça. No 
caso do nervo facial, a denominação indica a sua localiza-
ção, ou seja, onde realiza a inervação dos músculos e da pele 
da face.

Os nervos cranianos são constituídos por feixes de axô-
nios como todos os demais nervos, porém apresentam gran-
de variação funcional, existindo nervos puramente motores 
(nervo oculomotor, troclear, abducente, nervo acessório, 
nervo hipoglosso), nervos essencialmente sensitivos (nervo 
óptico, nervo olfatório, nervo vestíbulo-coclear), e os ner-
vos mistos com axônios sensitivos e motores (nervo trigê-
mio, nervo facial, nervo vago, nervo glossofaríngeo).

Após essa breve introdução sobre a conceituação dos 
nervos em geral, vamos nos limitar a analisar nesta unida-
de, os nervos espinhais. Diferentemente do que foi exposto 
anteriormente em relação aos nervos cranianos, todos os 31 
pares de nervos espinhais são funcionalmente mistos. O que 
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implica dizer que esses nervos sempre serão constituídos de 
axônios ou fibras nervosas, de neurônios sensitivos ou afe-
rentes e de axônios de neurônios motores ou eferentes.

Antes de continuarmos com a apresentação do con-
teúdo sobre os nervos, faz-se necessário explicar ao leitor 
dois conceitos básicos que estão relacionados com a estru-
tura de um nervo. Axônio ou cilindro-eixo é definido como 
o conjunto do axolema (membrana celular) que reveste o 
feixe de neurofilamentos embebidos no axoplasma (líquido 
intra-celular). Fibra nervosa é entendida como o conjunto 
do axônio mais os seus envoltórios (camada de mielina + 
células de Schwann + endoneuro).

Dando prosseguimento à descrição dos nervos, o lei-
tor deve-se lembrar da divisão funcional do sistema nervoso 
apresentada anteriormente, quando foi mostrado que a divi-
são somática apresenta um componente aferente e um efe-
rente, ambos relacionados com estruturas do corpo humano, 
que em conjunto são denominadas de componente somático.

Os nervos espinhais apresentam neurônios sensitivos, 
com seus corpos celulares se alojando nos gânglios sensiti-
vos ou espinhais, pois dessa maneira ficam protegidos, sendo 
esse o único caso em que o corpo celular de um neurônio 
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situa-se fora do SNC, enquanto que os seus axônios ou fibras 
nervosas se relacionam com outras estruturas, os músculos 
estriados ou voluntários e as articulações. Também sob esse 
mesmo critério, os axônios dos neurônios sensitivos visce-
rais se originam nas diversas estruturas da pele (glândulas 
sudoríparas e sebáceas, vasos sanguíneos, raízes dos pelos). 
Tais estruturas apresentam em comum o músculo liso e por 
isso são classificadas como pertencentes ao sistema nervoso 
visceral, pois, diferentemente do músculo estriado, o múscu-
lo liso é de funcionamento involuntário.

A pele apresenta ainda como principal componente as 
terminações nervosas sensitivas ou receptores, que detec-
tam estímulos importantes como temperatura, tato, pressão 
e dor. Por conseguinte, todas essas modalidades sensoriais 
irão fluir para o SNC, pelos neurônios aferentes ou sensiti-
vos contidos nos nervos espinhais, situados lateralmente à 
medula espinhal e que constituem a raiz dorsal ou posterior. 
Ao atingir a superfície dessa estrutura, formam os filamen-
tos radiculares, por meio dos quais penetram no SNC.

Os nervos espinhais contêm também axônios dos neu-
rônios motores ou eferentes. Estes apresentam o corpo celular 
localizado na coluna anterior da substância cinzenta, com o 
axônio saindo pela face anterior da medula espinhal e forman-
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do a raiz ventral ou motora a partir dos filamentos radiculares. 
Lateralmente à medula espinhal, as duas raízes se unem for-
mando o nervo espinhal. Pelo ponto de vista funcional, po-
de-se afirmar que a raiz dorsal é sensitiva, por conter apenas 
axônios de neurônios sensitivos que transmitem informações 
para dentro do SNC, penetrando sempre pela face posterior, 
enquanto que a raiz ventral é motora, pelo fato de conter ape-
nas axônios de neurônios motores. Pelo mesmo esquema, 
reconhecemos que a metade posterior da medula espinhal é 
sensitiva, pois está relacionada apenas às informações sensi-
tivas que penetram pelos neurônios sensitivos localizados na 
raiz dorsal. E é afirmado também que a metade anterior da 
medula espinhal é motora, pois dela se originam os axônios 
dos neurônios motores que irão compor o nervo espinhal.

Chamamos a atenção do leitor para o significado neuro-
lógico dessa disposição anatômica dos neurônios na medula 
espinhal, pois, diante desse quadro, podemos prever de forma 
geral as consequências funcionais em razão de lesões na face 
anterior e posterior da medula espinhal, quando relaciona-
mos comprometimentos motores à face anterior e alterações 
de sensibilidade à face posterior da medula.

De acordo com o Desenho 14, o nervo espinhal é com-
posto pelas seguintes estruturas: a) os axônios dos neurônios 
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sensitivos, com seus corpos celulares localizados nos gânglios 
sensitivos ou espinhais, b) os axônios dos neurônios motores, 
com seus corpos celulares localizados na coluna anterior da 
substância cinzenta, c) o revestimento de mielina, com as 
respectivas células de Schwann responsáveis pela síntese da 
mielina, d) o endoneuro, fina camada de tecido conjuntivo 
que reveste o axônio, e) o perineuro, camada de tecido con-
juntivo que reveste vários axônios em conjunto, formando os 
feixes denominados fascículos e f) o epineuro, camada mais 
densa de tecido conjuntivo que reveste externamente todo o 
tronco nervoso ou nervo.

Desenho 14 – Composição de um nervo espinhal com todos os 

seus envoltórios

Fonte – Chusid (1985) adaptado pelo autor
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Essas camadas de tecido conjuntivo explicam-se pelo 
aspecto da proteção, também permitindo, no caso específico 
do endoneuro, o isolamento entre os vários axônios, o que 
facilita a transmissão do impulso nervoso de maneira indi-
vidualizada, pois, num dado momento, num mesmo nervo, 
podemos ter a condução nervosa em ambos os sentidos exi-
gindo o funcionamento simultâneo de neurônios sensitivos 
e motores. Exemplo claro dessa situação ocorre quando esta-
mos digitando. Nessa ação motora, temos o comando motor 
dos nervos dos membros superiores, movimentando o braço, 
antebraço e, principalmente, os dedos e nesse exato momento 
temos também a consciência do toque dos dedos no teclado, 
graças à presença de receptores táteis na pele que recobre a 
extremidade dos dedos. Portanto, esses processos neurofisio-
lógicos ocorrem exatamente pelas condições aqui descritas.

De acordo com o conteúdo apresentado anteriormen-
te, retomaremos neste final a estrutura dos plexos nervosos. 

O plexo cervical é formado pelo conjunto de raízes ner-
vosas dos segmentos medulares cervicais (C6 – C7 – C8) e 
torácico (T1). Essas raízes se interligam lateralmente à me-
dula espinhal, constituindo estruturas denominadas fascícu-
los, dos quais se originam os nervos que irão ser responsáveis 
pelos movimentos e sensibilidade dos membros superiores. 
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Esses nervos são formados por fibras nervosas oriundas de 
mais de um segmento medular, sendo portanto denomina-
dos nervos plurissegmentares, sendo essa característica típi-
ca de todo e qualquer nervo originário de um plexo. E essa 
mesma arquitetura anatômica irá se repetir nas regiões lom-
bar e sacral da medula espinhal para a formação do plexo 
lombossacral, com as raízes dos segmentos lombares (L1- L2 
- L3 - L4 - L5) e as raízes dos segmentos sacrais (S1- S2 - 
S3) se unindo e dando origem aos fascículos, que formam 
os nervos para os membros inferiores, estes também cons-
tituídos por fibras nervosas emitidas por vários segmentos 
medulares e por esse motivo recebendo a denominação de 
nervos plurissegmentares.

Como exemplo de nervos unissegmentares, temos os 
nervos intercostais, conectados com a região torácica da 
medula espinhal e formados por fibras nervosas originadas 
em apenas um segmento medular. Esses nervos conservam 
a segmentação (em faixa), pois inervam os músculos inter-
costais, então inseridos nos espaços intercostais. Assim, a 
disposição desse conjunto de estruturas (costelas, músculos 
e nervos intercostais) e a coluna vertebral vem representar 
fielmente uma das regras de construção do corpo humano, 
que é a metameria ( organismo ou estrutura formada por 
segmentos, metâmeros ou anéis).
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De maneira geral, os nervos, juntamente com as ter-
minações nervosas sensitivas, representam as principais 
estruturas do sistema nervoso periférico. Existem diferen-
ças anatômicas e funcionais entre os nervos cranianos e os 
nervos periféricos. Os nervos espinhais têm como principal 
característica o fato de serem anatômica e funcionalmen-
te mistos, por serem constituídos por fibras nervosas de 
neurônios sensitivos e de neurônios motores. Nas regiões 
cervical e lombossacral, as raízes nervosas se intercruzam 
formando os fascículos, e destes se originam os nervos para 
as estruturas dos membros superiores e inferiores, respecti-
vamente. Esses nervos apresentam a característica de serem 
plurissegmentares, por receberem raízes nervosas origina-
das em mais de um segmento medular.

10 VIAS AFERENTES OU 
SENSITIVAS

10.1 VIAS NERVOSAS

Antes de iniciarmos a análise detalhada das vias afe-
rentes ou sensitivas, torna-se necessário ressaltar que as vias 
nervosas, também denominadas cadeias neuronais, repre-



89

sentam a disposição de neurônios de forma encadeada, per-
mitindo que as informações captadas em um determinado 
ponto, como nos receptores localizados nos órgãos perifé-
ricos, por exemplo, possam ser transmitidas para determi-
nadas regiões do SNC, para a medula espinhal, tronco ence-
fálico, dicencéfalo ou o para o córtex cerebral. No exemplo 
inverso, temos as informações sendo geradas nesses centros, 
de onde vão fluir para os órgãos periféricos pela transmissão 
de uma determinada via eferente. Portanto, as vias nervosas 
ou cadeias neuronais são as responsáveis diretas pelo afluxo 
de informações para o SNC, e deste para os órgãos periféri-
cos, destacando ainda que no interior do SNC temos um rico 
e extenso contingente de células de condução, denominados 
neurônios de associação, que têm como finalidade principal 
unir as diversas áreas do SNC. De acordo com o que foi es-
tudado anteriormente, vimos alguns exemplos dessas vias 
nervosas, como o tracto espino-talâmico anterior e lateral e 
o tracto córtico-espinhal anterior e lateral.

10.2 VIAS AFERENTES OU SENSITIVAS

O SNC recebe informações do meio externo através dos 
exteroceptores e também do meio interno, ou seja, do próprio 
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organismo por intermédio dos proprioceptores e dos visce-
roceptores. As terminações nervosas sensitivas ou receptores 
captam as informações dos mais variados tipos (químicas, tér-
micas, mecânicas, físicas) e realizam o processo denominado 
de transdução, que consiste na conversão dos diferentes estí-
mulos em impulsos nervosos (elétricos), que é a linguagem 
utilizada pelos neurônios para a transmissão das informações 
até o SNC e vice-versa, sendo que, no nível das sinapses, a pas-
sagem da informação ocorre por meio de um processo quími-
co, por isso dizemos que a condução é eletroquímica (elétrica 
no axônio e química nas sinapses).

Com a intenção de exemplificar para o leitor, relaciona-
remos os principais tipos de terminações nervosas sensiti-
vas ou receptores, de acordo com a classificação morfológica 
que os receptores recebem: 1) receptores especiais = órgãos 
especiais dos sentidos (visão, audição, olfação, gustação e 
equilíbrio), e 2) receptores gerais localizados na pele, nas 
articulações e nos músculos estriados ou voluntários. Esses 
são subdivididos em: a) receptores livres (tato, frio, calor e 
dor) e b) receptores encapsulados, mais complexos e com 
ramificações maiores do terminal axonal, além de revesti-
das por uma cápsula de tecido conjuntivo. Para esses, temos 
como exemplos: corpúsculos de Meissner (tato e pressão), 
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corpúsculos de Ruffini (tato e pressão), corpúsculos de Va-
ter-Paccini (sensibilidade vibratória), fusos neuromuscula-
res (propriocepção consciente e inconsciente) e os órgãos 
tendinosos de Golgi (propriocepção inconsciente). 

Assim sendo, para facilitar a compreensão desses fe-
nômenos, deve-se pensar no mecanismo ou no trajeto per-
corrido pelas diferentes informações (sensações), desde o 
receptor até uma determinada área central. Para esse pro-
cesso, os neurônios estão sempre agrupados por todo Siste-
ma Nervoso Periférico. Os corpos celulares dos neurônios 
sensitivos são encontrados nos gânglios sensitivos e os dos 
neurônios motores estão localizados na coluna anterior da 
substância cinzenta da medula espinhal. Os axônios ou fi-
bras nervosas desses dois tipos de neurônios formam feixes 
que são os nervos espinhais (31 pares).

Vamos realizar o estudo detalhado de três vias aferen-
tes ou sensitivas, deixando claro que em qualquer uma delas 
deve-se sempre identificar os componentes abaixo relacio-
nados. Alertamos também que essas três vias aferentes são 
diretamente responsáveis pelos nossos movimentos, quer 
sejam reflexos, automáticos ou voluntários: 
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Receptor ou terminação nervosa sensitiva
É o que delimita sempre o início de qualquer via sensitiva, 
sendo a estrutura responsável pelo reconhecimento da mo-
dalidade do estímulo e de sua conversão em impulso nervo-
so (transdução).

Trajeto periférico
É representado pelo nervo espinhal e seu respectivo gânglio 
sensitivo. Na realidade, será sempre um conjunto de neurô-
nios pseudo-unipolares, por apresentar o corpo celular no 
gânglio sensitivo e dois prolongamentos. 

O primeiro prolongamento se estende do corpo celular 
até o receptor localizado num órgão, sendo por isso deno-
minado prolongamento periférico. O outro prolongamento 
toma direção central, penetrando no SNC pela raiz dorsal 
da medula espinhal. Esses neurônios, pela posição que ocu-
pam no início da via aferente ou sensitiva, são denominados 
de Neurônio I.

Trajeto central
Os neurônios I, após penetrarem no SNC, estabelecem si-
napses com os neurônios II (associação), os quais podem 
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ter os corpos celulares localizados na substância cinzenta 
da medula espinhal ou do tronco encefálico (nos núcleos). 
Os axônios destss neurônios constituem feixes, que rece-
bem várias denominações: fascículos, tractos, lemniscos, os 
quais se dirigem para o tálamo ou cerebelo.

Os axônios dos neurônios II, que se destinam ao tálamo 
realizam, sinapses com os corpos celulares de neurônios III, 
os quais, por sua vez, alcançam o córtex cerebral. Algumas 
vias sensitivas apresentam ainda o neurônio IV, a exemplo 
da via óptica e da via auditiva, as quais não são objetos deste 
capítulo.

Área de Projeção Cortical
Todas as vias aferentes ou sensitivas que se tornarão cons-
cientes, necessariamente precisam atingir o córtex cerebral 
ou, mais precisamente, o Giro Pós-Central ou Área Somes-
tésica no Lobo Parietal.



94

11 VIAS QUE PENETRAM NO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
POR NERVOS ESPINHAIS

11.1 VIA DA PRESSÃO E DO TATO 
PROTOPÁTICO

Receptores: Corpúsculos de Vater-Paccini (pressão) e Cor-
púsculos de Meissner e suas ramificações de axônios em 
torno dos folículos pilosos (sensibilidade tátil).

Neurônios I: Corpos celulares localizados nos gânglios sen-
sitivos das raízes dorsais dos nervos espinhais, seus axônios 
constituem os nervos, ligando-se aos receptores e penetran-
do na substância cinzenta da medula espinhal.

Neurônios II: Os corpos celulares localizam-se na coluna 
posterior da substância cinzenta da medula espinhal. Seus 
axônios cruzam para o lado oposto na comissura branca, 
para ao nível do funículo anterior, tomam direção ascen-
dente e constituem o tracto espino talâmico anterior, que 
vai terminar no tálamo.



95

Neurônios III: Corpos celulares localizados no núcleo ven-
tral póstero-lateral do tálamo. Seus axônios formam radia-
ções talâmicas, que atingem o córtex cerebral pela cápsula 
interna e coroa radiada.

Área Cortical: Área Somestésica (sensitiva), localizada no Giro 
Pós-Central. Áreas 3, 2, 1 de Brodmann. Recebe todos os im-
pulsos nervosos originários de receptores de pressão e tato, lo-
calizados no tronco e membros.

11.2 VIA DA PROPRIOCEPÇÃO 
CONSCIENTE E DO TATO 
EPICRÍTICO: SENSIBILIDADE  
VIBRATÓRIA E ESTEREOGNOSIA

Receptores: Proprioceptores localizados em tendões, liga-
mentos e cápsulas articulares, fusos neuromusculares, cor-
púsculos de Vater-Paccini, corpúsculos de Meissner e em 
ramificações em torno dos folículos pilosos para o tato (dis-
cos de Merkel).

Neurônios I: Corpos celulares localizados nos gânglios sen-
sitivos. Seus prolongamentos periféricos de axônios se li-
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gam aos receptores, enquanto seus prolongamentos centrais 
penetram na medula espinhal e se dividem em um ramo 
descendente curto e num ramo ascendente longo. Os ramos 
ascendentes constituem o fascículo grácil e fascículo cunei-
forme que terminam no bulbo.

Neurônios II: Corpos celulares localizados nos núcleos 
Grácil e Cuneiforme. Seus axônios dirigem-se ventralmente 
(fibras arqueadas internas) e cruzam o plano mediano, para 
em seguida tomarem trajeto ascendente (lemnisco medial) 
até o tálamo.

Neurônios III: Seus corpos celulares localizam-se no nú-
cleo ventral póstero-lateral do Tálamo. Seus axônios pro-
duzem radiações talâmicas que, por intermédio da cápsula 
interna e da coroa radiada, chegam ao córtex cerebral.

Área Cortical: Área Somestésica (sensitiva) Giro Pós-
-Central do Córtex Cerebral. Por intermédio dessa via, o 
Córtex Cerebral recebe impulsos nervosos relacionados ao 
tato epicrítico, à propriocepção consciente ou cinestesia e à 
sensibilidade vibratória. O tato epicrítico e a propriocepção 
consciente permitem ao indivíduo a discriminação de dois 
pontos e o reconhecimento da forma e tamanho dos objetos 
colocados na mão, capacidade denominada estereognosia. 
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Lembramos que essa via é importantíssima para o de-
senvolvimento da consciência corporal, pois permite que 
tomemos conhecimento das partes de nosso corpo de ma-
neira estática, ou pelas execuções de movimentos corporais 
parciais ou globais.

Desenho 15 – Via da propriocepção consciente (cinestesia)

Fonte – Jacob e Francone (1976)
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11.3 VIA DA PROPRIOCEPÇÃO 
INCONSCIENTE

Receptores: Fusos Neuromusculares, localizados nos ven-
tres musculares, e Órgãos Neurotendinosos, situados nos 
tendões.

Neurônios I: Os corpos celulares estão localizados nos 
gânglios espinhais ou sensitivos. Seus prolongamentos pe-
riféricos de axônios se ligam aos receptores, enquanto seus 
prolongamentos centrais penetram na medula espinhal, por 
meio da raiz dorsal e atingem a substância cinzenta. 

Neurônios II: Podem estar em três posições:

C.1 Corpos celulares localizados no Núcleo Torácico (ou 
Dorsal), na coluna posterior da substância cinzenta da me-
dula espinhal. Seus axônios se dirigem para o funículo late-
ral do mesmo lado, tomam o trajeto ascendente e formam 
o tracto espino-cerebelar posterior que termina no cerebelo, 
onde penetra pelo pedúnculo cerebelar inferior.

C.2 Corpos celulares situados na base da coluna posterior 
e na substância cinzenta intermédia-central. Seus axônios, 
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em sua maioria, cruzam para o funículo lateral do lado 
oposto, quando ganham o trajeto ascendente, formando o 
tracto espino-cerebelar anterior para penetrar no cerebelo 
pelo pedúnculo cerebelar superior. Admite-se que as fibras 
que se cruzam na medula espinhal cruzam novamente, an-
tes de penetrar no cerebelo, pois tal via é homolateral.

C.3 Corpos celulares localizados no núcleo cuneiforme, 
acessório do bulbo. Seus axônios constituem as fibras ar-
queadas externas dorsais, que entram no cerebelo pelo 
pedúnculo cerebelar inferior. Esses neurônios II recebem 
impulsos proprioceptivos inconscientes, originados no pes-
coço e membros superiores.

Pela atividade neurofisiológica dessas vias, os impulsos 
proprioceptivos inconscientes originados na musculatura 
estriada ou voluntária chegam até o cerebelo. Os impul-
sos nervosos originados no tronco e membros inferiores 
seguem pelos dois tractos espino-cerebelares, os origina-
dos no pescoço e membros superiores seguem pelas fibras 
arqueadas externas dorsais, após a passagem pelo núcleo 
cuneiforme acessório.

As vias nervosas ou cadeias neuronais, das quais as vias 
aferentes fazem parte, representam um conjunto de neurô-
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nios responsável pela transmissão de informações entre o 
SNC e os órgãos periféricos em ambas as direções, tendo 
ainda como função integrar as diferentes áreas do SNC, por 
intermédio dos neurônios de associação. As vias aferentes 
ou sensitivas apresentam os receptores como principais es-
truturas, nas quais se realiza o processo fisiológico de trans-
dução, responsável pela transformação de estímulos varia-
dos em impulso nervoso que segue para o SNC.

12 VIAS EFERENTES OU MOTORAS

O SNC contém diversas áreas, como o córtex cerebral e 
os centros sub-corticais, que eliciam informações para os ór-
gãos periféricos. No caso específico das vias eferentes somá-
ticas, os elementos principais para as ações provocadas por 
estímulos originados no SNC, são os músculos estriados. 

Por isso, nesta unidade, vamos priorizar a análise das 
vias eferentes somáticas e dos órgãos efetuadores do movi-
mento, que são os músculos estriados. Também daremos ên-
fase aos nervos espinhais (31 pares), os quais reúnem os axô-
nios de neurônios sensitivos, trajeto periférico ou neurônios 
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I das vias aferentes e os axônios dos neurônios eferentes ou 
motores, também denominados de neurônios motores infe-
riores, o que faz com que esses nervos sejam considerados 
mistos, do ponto de vista anatômico e funcional. 

As vias nervosas eferentes compreendem o trajeto das 
informações nervosas originadas no SNC até os órgãos efe-
tuadores. A exemplo das vias aferentes ou sensitivas, essas 
vias apresentam uma área central principal como origem da 
informação e um trajeto central, representado pelos neu-
rônios de associação, cujos axônios formam feixes por di-
versas áreas do SNC, que recebem suas denominações de 
acordo com a origem e o destino que apresentam, como o 
tracto córtico-espinhal anterior e lateral. 

Vale recordar para o leitor que não abordaremos as li-
gações dos nervos cranianos com músculos estriados ou vo-
luntários da cabeça, exemplos dos músculos da mastigação, 
músculos extrínsecos do globo ocular e da mímica. Enfatiza-
remos os nervos espinhais, justamente porque estes são res-
ponsáveis pela inervação do pescoço, do tronco e dos mem-
bros superiores e inferiores, e esses segmentos corporais são 
os alvos diretos das lesões medulares. Do ponto de vista fun-
cional, as vias eferentes são classificadas da seguinte maneira:
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Diagrama 3 – Vias eferentes

Fonte – Pinel (2000)

As vias eferentes viscerais integram, juntamente com 
as vias aferentes viscerais, o sistema nervoso visceral, es-
tando relacionadas com os músculos lisos (involuntários), 
músculo cardíaco (involuntário) e as glândulas. Essas vias 
representam o Sistema Nervoso Autônomo e são funcional-
mente responsáveis pela manutenção do equilíbrio interno 
do organismo, denominado homeostase.

Aqui não trataremos desses sistema para não perder-
mos o foco das vias eferentes somáticas. Estas, junto com 
as vias aferentes, constituem o Sistema Nervoso Somático, 
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o responsável pela vida de relação, ou seja, pela integração 
dos seres vivos com o meio.

As vias eferentes somáticas foram, no estudo da neuroa-
natomia, durante muito tempo, consideradas funcionalmente 
como dois sistemas distintos: sistema piramidal e sistema ex-
trapiramidal. Esses termos foram adotados para identificar as 
vias que passam pelas pirâmides localizadas na face anterior 
do bulbo, e as vias que não atravessam esta estrutura também, 
porque se admitia que cada conjunto de estruturas formava 
dois sistemas individualizados com funções específicas.

Atualmente sabe-se que, embora esses dois conjuntos 
de estruturas possam ser diferenciados do ponto de vista 
anatômico, eles estão funcionalmente imbricados, sendo 
impossível isolá-los ou atribuir-lhes funções em separado. 
Assim, diversos estudos mostraram que o “sistema extrapi-
ramidal” está relacionado diretamente com os movimentos 
voluntários, portanto não mais é feita essa separação sistê-
mica. A partir de então, estaremos nos referindo aos dois 
conjuntos de estruturas como vias piramidais e vias extra-
piramidais, sendo que as primeiras formam a base neuro-
funcional do movimento voluntário, enquanto a segunda, 
além de participar do controle motor desses movimentos, 
também regula os movimentos automáticos.
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Portanto, as vias piramidais são diretamente responsá-
veis pelas execuções dos movimentos voluntários, ao mes-
mo tempo em que estes são regulados também pelas vias ex-
trapiramidais, as quais estão ainda incumbidas do controle 
dos movimentos reflexos e automáticos, também denomi-
nados de automatismos primários (inatos) e automatismos 
secundários (aprendidos), respectivamente.

12.1 PRINCIPAIS ESTRUTURAS 
PIRAMIDAIS

O giro pré-central (área 4 de Brodmann) no Lobo Pa-
rietal representa a principal área do córtex cerebral relacio-
nada com o controle dos movimentos voluntários, onde lo-
calizam-se três importantes grupos de neurônios, dos quais 
se originam três feixes principais de axônios que compõem 
as vias piramidais: a) tracto córtico-nuclear, que tem ori-
gem no córtex cerebral e termina nos núcleos de nervos 
cranianos para a inervação de grupos musculares estriados 
da cabeça, aos quais já fizemos referência anteriormente 
(no entanto, não vamos aprofundar a análise sobre essas 
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estruturas); b) tracto córtico-espinhal que, como a própria 
denominação indica, tem origem no córtex cerebral e ter-
mina na medula espinhal, sendo que nas pirâmides na face 
anterior do bulbo ocorre a divisão desse tracto e uma pe-
quena parte das fibras nervosas (20%) continua o trajeto 
descendente para a medula espinhal, para formar o tracto 
córtico-espinhal anterior, enquanto que o maior contin-
gente de fibras nervosas (80%) cruza para o lado oposto 
nas pirâmides (decussação das pirâmides), descendo pelo 
lado oposto do córtex cerebral, para então constituirem o 
tracto córtico-espinhal lateral, situado no funículo lateral 
da medula espinhal. Esse tracto representa um importante 
feixe de fibras nervosas descendentes, pois percorre toda 
a medula espinhal e é responsável direto pela transmissão 
de informações para os neurônios motores dos nervos es-
pinhais, que vão inervar músculos estriados do tronco e 
dos membros inferiores. As fibras nervosas que formam 
o tracto córtico-espinhal anterior (localizado no funículo 
anterior) também cruzam para o lado oposto da medula 
espinhal, à medida em que vão terminando nos segmentos 
medulares cervicais e torácicos médios.
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Desenho 16 – Desenho esquemático demonstrando a via 

piramidal. Neurônio motor superior no córtex 

cerebral e neurônio motor inferior terminando 

no músculo estriado

Fonte – Pinel (2000)
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Como vimos, tanto o tracto córtico-espinhal anterior, 
quanto o tracto córtico-espinhal lateral, cruzam o plano 
sagital mediano, traduzindo-se na condição em que o he-
misfério cerebral direito controla os movimentos voluntá-
rios da metade esquerda do corpo (hemicorpo esquerdo), 
enquanto o hemisfério cerebral esquerdo controla o lado 
direito do corpo (hemicorpo direito), assim toda a nossa 
motricidade voluntária é cruzada. Pelo aspecto clínico da 
neurologia, isso nos permite concluir que, se uma pessoa 
apresenta sequelas motoras do lado direito do corpo (he-
miplegias, paralisias), os problemas neurológicos ocorridos 
estão relacionados com o hemisfério cerebral esquerdo e 
vice-versa. 

Considera-se, no estudo da filogênese, que as estrutu-
ras extrapiramidais surgem mais cedo na escala evolutiva, 
e as estruturas piramidais aparecem mais tarde, exemplo 
claro disso são as áreas do córtex cerebral que controlam 
os movimentos voluntários. E, do ponto de vista ontogené-
tico, ocorre o contrário, pois as estruturas extrapiramidais, 
que controlam movimentos reflexos ou automatismos pri-
mários, surgem mais cedo. Conforme visto, os reflexos de 
sucção, deglutição e de preensão estão presentes desde o 
nascimento, enquanto que os movimentos voluntários sur-
girão mais tarde.
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12.2 PRINCIPAIS ESTRUTURAS 
EXTRAPIRAMIDAIS

A Área Pré-motora (área 6 de Brodmann), localizada 
no Lobo Frontal está relacionada de forma indireta com 
a principal área extrapiramidal no córtex cerebral, para o 
controle dos músculos voluntários do tronco e das bases dos 
membros superiores e inferiores. Presume-se, a partir de es-
tudos neurofisiológicos, que essa área cortical tem relações 
com a formação reticular (localizada no tronco encefálico), 
de onde se origina o tracto retículo-espinhal, terminando na 
medula espinhal. Considera-se, então, que esse tracto per-
mite que a área pré-motora promova o posicionamento do 
corpo, principalmente da musculatura axial e proximal dos 
membros inferiores e superiores, num estado preparatório 
para a realização de movimentos mais complexos e elabo-
rados executados por grupos musculares finos e delicados, 
como os das extremidades das mãos, por exemplo. Esse 
sistema atua também para movimentos que dependam de 
informações sensoriais externas, como ocorre em qualquer 
aprendizagem ou em programas de reabilitação motora.

Os principais tractos extrapiramidais são: tracto retí-
culo-espinhal (descrito acima), tracto vestíbulo-espinhal, 
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tracto tecto-espinhal e tracto rubro-espinhal. O tracto ves-
tíbulo-espinhal surge nos núcleos vestibulares para trans-
mitir impulsos nervosos para os neurônios motores, estão 
relacionados com a manutenção do equilíbrio a partir de 
informações que fluem para esses núcleos, sendo essas in-
formações iniciadas na porção vestibular do ouvido inter-
no e do cerebelo (divisão denominada de arquicerebelo ou 
cerebelo antigo). Esse sistema permite ajustes necessários 
nas diferentes posturas corporais, mesmo que ocorram al-
terações abruptas e repentinas; em condições neurológicas 
normais, tal mecanismo nos dá o equilíbrio requerido para 
nossas posturas estáticas ou dinâmicas. Um quadro patoló-
gico em que essas condições estão comprometidas ocorre 
com as labirintites, em que o labirinto, um receptor de equi-
líbrio situado no ouvido interno, não transmite as informa-
ções necessárias das variações posturais ocorridas.

O tracto tecto-espinhal inicia-se no colículo superior, 
núcleo localizado no metatálamo, uma divisão do diencéfalo 
que recebe aferências da retina e do córtex visual. Esse tracto 
estende-se inferiormente até os níveis cervicais mais altos da 
medula espinhal, e está relacionado com a atividade motora 
reflexa da cabeça, em decorrência de estímulos visuais.
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O tracto rubro-espinhal, juntamente com o tracto córti-
co-espinhal, controla toda a motricidade voluntária na espé-
cie humana. Como vimos anteriormente, esses tractos con-
trolam a musculatura axial e apendicular, sendo que o tracto 
rubro-espinhal tem relações funcionais com os neurônios 
motores que inervam a musculatura distal dos membros. O 
Tracto retículo-espinhal (já descrito anteriormente) está di-
retamente relacionado à ação do tracto rubro-espinhal, pois 
ambos estão ligados com toda a musculatura estriada dos 
membros, por meio dos neurônios motores medulares.

Ao contrário das estruturas piramidais, que são locali-
zadas e compactadas, as estruturas extrapiramidais são mais 
extensas e mais numerosas, com os seus tractos abrangendo 
várias áreas do SNC, como o cerebelo, formação reticular, 
núcleos da base (no diencéfalo) e núcleos do tronco encefá-
lico (núcleo rubro e núcleos vestibulares).

As vias eferentes somáticas consistem na ligação en-
tre áreas do SNC e os órgãos periféricos, entendidos aqui 
como os músculos estriados, elementos protagonistas dos 
movimentos reflexos, automáticos e voluntários. Essas vias 
resumem-se em dois componentes: piramidais e extrapira-
midais. Diferentemente do que se pensava em algumas dé-
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cadas passadas, esses dois conjuntos de estruturas funcio-
nam de forma interdependente e harmoniosa, promovendo 
as três qualidades de movimento. Com destaque para os 
movimentos voluntários, que são cruzados, com contro-
le do hemisfério cerebral oposto. Eles requerem controle e 
coordenação, ao mesmo tempo em que exigem habilidade, 
aprendizagem e prática constante para a sua manutenção, 
como as diferentes técnicas profissionais ou práticas espor-
tivas, que requerem habilidades motoras específicas.

13 ORGANIZAÇÃO DO 
MOVIMENTO VOLUNTÁRIO

13.1 RELAÇÕES DAS VIAS EFERENTES 
SOMÁTICAS COM OS MÚSCULOS 
ESTRIADOS

Vimos no texto anterior que as vias eferentes somáticas, 
por meio das estruturas piramidais e extrapiramidais, ligam 
áreas do SNC aos músculos estriados, que são os agentes 
principais do movimento. São eles que, por intermédio de 
suas inserções ósseas, movimentam as articulações móveis 
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ou sinoviais, responsáveis diretas pelos diferentes graus de 
movimentos dos segmentos corporais e, principalmente, 
dos membros superiores e inferiores.

De acordo com estudos recentes, grande parte dos nos-
sos movimentos diários e que passam a ser rotineiros no 
nosso dia a dia, como caminhar, correr, saltar, subir, des-
cer, entrar e sair de um carro, dançar, praticar habilidades 
esportivas e artísticas, entre tantas que realizamos, passam 
necessariamente por um período de aprendizagem (mo-
tora), no qual nossas ações requerem atenção e alto grau 
de concentração, para que toda a seqüência do movimento 
aprendido seja armazenada e fixada na nossa memória. Pos-
teriormente, esses movimentos passam a ser realizados de 
forma automática, ou seja, não exigem mais elevado nível 
de concentração para serem executados. A atenção passa a 
ser exigida apenas nos momentos de decisões para o inicio e 
término dos movimentos, ou ainda, quando tomamos algu-
ma decisão que altera a execução de qualquer ação motora.

Com isso falamos em programa motor, ou seja, forma-
mos nossa memória motora, que implica a gravação de to-
das as sequências de movimentos que executamos repetidas 
vezes em algum momento de nossas vidas. Daí em diante, 
esse substrato neurológico torna-se o responsável direto pela 
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maioria de nossas ações motoras. Um exemplo claro desse 
processo consiste no movimento da marcha que é uma das 
primeiras aprendizagens que temos nas nossas vidas, mais 
ou menos por volta de um ano de idade. Todos devem se 
recordar da marcha típica de uma criança nessa idade, com 
o andar titubeante e inseguro, sendo fácil observar como a 
criança demonstra não ter equilíbrio e coordenação para a 
mudança dos passos, mostrando-se também insegura do 
ponto de vista psicológico. Outro movimento típico da in-
fância que vale ser relembrado é o de pedalar uma bicicleta: 
mesmo aprendido na infância, não o esquecemos mais, pois 
quando retomamos essa atividade, apesar de podermos ficar 
anos sem praticar, somos capazes de realizá-la com pouco 
tempo de readaptação.

A principal diferença entre a espécie humana e as demais 
que também apresentam memória genética ou da espécie, e 
que já nascem com todo o comportamento programado, está 
no fato de que esse comportamento visa prioritariamente à 
manutenção da vida do animal, como a alimentação, prote-
ção e a reprodução para a perpetuação da espécie. Embora 
reconheçamos essa memória também na espécie humana, o 
fator principal, e o que nos diferencia das demais, é justa-
mente a possibilidade de formarmos nossa memória indivi-
dual, além de termos a memória enquanto espécie.
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Assim, cada pessoa desenvolve sua memória motora 
por meio dos programas motores que vão se armazenando 
ao longo da vida, desde a infância até a velhice. Esse fato 
é importante ser ressaltado, pois, embora valorizemos bas-
tante o período da infância, adolescência e juventude para 
as aprendizagens, qualquer pessoa é capaz de aprender em 
qualquer etapa da vida. Isso fica evidente quando um adulto 
ou um idoso passa por um programa de reabilitação mo-
-tora, ao ter que reaprender hábitos e movimentos que se 
perderam em razão de seqüelas de alguma alteração neuro-
lógica. Atualmente, estudos em neurociências demonstram 
que o cérebro apresenta a capacidade de reorganização. Su-
postamente neurônios corticais substituem funcionalmente 
os que foram lesados, diminuindo assim as conseqüências 
de lesões, como as provocadas pelas paralisias. Estamos nos 
referindo à plasticidade neuronal. 

13.2 AÇÃO MOTORA OU MOVIMENTO 
VOLUNTÁRIO

Técnicas modernas de estudo do sistema nervoso, 
como os de eletroneurofisiologia, demonstram que, antes 
mesmo do inicio de um movimento, potenciais elétricos 
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são registrados em neurônios de associação da área motora 
suplementar do córtex cerebral, ou seja, é identificado um 
tempo de latência entre a preparação do movimento e a sua 
realização propriamente dita. Tais descobertas deram ori-
gem à concepção de que o movimento voluntário apresenta 
três estágios consecutivos: a) fase de preparação, b) fase de 
elaboração do programa motor e c) fase de execução. Con-
cepção já reconhecida há muito tempo.

A fase de preparação inicia-se na área motora suple-
mentar, localizada na face medial do lobo frontal. Ali, neu-
rônios de associação transmitem as informações do movi-
mento a ser executado para a área motora primária (giro 
pré-central) e para área pré-motora (localizada na face la-
teral do hemisfério cerebral, à frente da área motora primá-
ria), quando então o movimento terá inicio, ao mesmo tem-
po em que se associa com o núcleo denteado do cerebelo e o 
corpo estriado, que pertence aos núcleos da base e situa-se 
no centro branco medular do cérebro.

A fase de elaboração do programa motor é identificada 
como o momento de decisão da tarefa motora a ser execu-
tada (áreas ideomotoras). Ocorre em áreas como a região 
lateral do cerebelo, que recebe as informações pela via cór-
tico-ponto-cerebelar, e no corpo estriado (pertencente aos 
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núcleos da base), que recebe as informações pela via córti-
co-estriatais. Nessas áreas ocorre uma importante e prévia 
regulação do movimento a ser executado, como a modula-
ção das contrações dos músculos envolvidos, a sequência e 
o tempo de duração dessas ações musculares, bem como o 
equilíbrio entre sinapses ativadoras e inibidoras, as respon-
sáveis diretas pelas contrações musculares executadas para 
o perfeito e harmonioso controle muscular.

A fase de execução ocorre na área motora primária 
(área 4 de Brodmann), que recebe informações do corpo es-
triado pela alça córtico-estriado-tálamo-cortical. Lembra-
mos que essa é a principal área cortical piramidal de onde 
parte o tracto córtico-espinhal, o qual termina nos diver-
sos segmentos da medula espinhal. Ao estabelecer sinapses 
com os corpos celulares dos neurônios motores na coluna 
anterior da substância cinzenta da medula espinhal, seus 
axônios irão compor a raiz motora dos nervos espinhais, 
trajeto pelo qual atingem os músculos estriados, para assim 
exercerem suas ações.
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13.3 ASPECTOS GERAIS DA 
ARQUITETURA DO  
CÓRTEX CEREBRAL

Diante de tudo que foi exposto, ficou claro para o lei-
tor que o córtex cerebral constitui o nível mais elevado em 
termos de localização e de complexidade, abrigando bilhões 
de neurônios, entre eles os de associação que ligam anatô-
mica e funcionalmente as diversas áreas corticais. Durante a 
evolução, essa foi a área do sistema nervoso que mais se es-
pecializou, concedendo aos indivíduos da espécie humana 
o dom da consciência, expressada pelo intelecto, linguagem, 
cultura, arte, esporte e das emoções socializadas, além da 
vida em sociedades distintamente organizadas. Os neurô-
nios de associação são as células de condução que mais se 
diferenciaram e se multiplicaram na espécie humana, per-
mitindo assim que seus representantes atingissem o elevado 
grau de psiquismo e de organização social, o que os coloca 
como os seres mais desenvolvidos entre todas as espécies.

Lembrando inicialmente que o córtex cerebral é divi-
dido em lobos (frontal, temporal, parietal, occipital, insula), 
e cada um desses lobos subdivide-se em giros (giro frontal 
superior, médio e inferior; giro temporal superior, médio e 
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inferior, giro pré-cental e giro pós-central). Esses são alguns 
exemplos de giros que são formados pelos lobos frontal, 
temporal e parietal, respectivamente.

O córtex cerebral consiste anatomicamente numa fina 
camada de substância cinzenta (corpos celulares, fibras ner-
vosas predominantemente amielínicas e neuroglias), com 
aproximadamente 3 mm de espessura, que recobre o cen-
tro branco medular do cérebro, fato este que expressa a sua 
complexidade neuronal, pois uma estrutura tão delgada, 
reúne: a) áreas de projeção sensitivas, responsáveis pela re-
cepção de informações, como é o caso do giro pós-central 
ou área somestésica, a qual, de acordo com o que foi estuda-
do em relação às vias aferentes, recebe todas as informações 
sensitivas captadas e transmitidas pelas vias (Aferentes); b) 
áreas de projeção motoras, a exemplo do giro pré-central, 
de onde partem os neurônios descendentes, como o feixe de 
axônios que forma o tracto córtico-espinhal (já estudado); 
c) áreas de associação, responsáveis diretas pelas conexões 
entre as diversas áreas corticais acima citadas, sendo iden-
tificados os neurônios intra-hemisféricos e os neurônios 
inter-hemisféricos.

Como exemplo de ligações entre áreas intra-hemisfé-
ricas, temos o fascículo longitudinal superior, que une os 
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lobos frontal, parietal e occipital, e o fascículo do cíngulo, 
que interliga os lobos frontal, temporal e o parietal. Essas li-
gações explicam as relações entre os movimentos e as emo-
ções, pois a área frontal é reconhecida como uma das mais 
essenciais para a inteligência e o planejamento de ações, ao 
mesmo tempo em que está relacionada com o controle do 
comportamento emocional. Temos aqui, portanto, uma im-
portante conexão neurofuncional que nos ajuda a entender 
por que as pessoas podem, num momento de descontrole 
emocional, ter seus movimentos alterados e com isso sofre-
rem alguma consequência indesejável, como num acidente 
de trânsito ou em qualquer outro ato motor, durante a prá-
tica de esportes, artes ou em atividades profissionais cor-
riqueiras. A mesma relação acontece com uma pessoa que 
apresenta seqüelas motoras em decorrência de lesões neu-
rológicas, ela também necessita de cuidados psicológicos no 
período em que passa por um programa de reabilitação mo-
tora. É impossível dissociarmos o intelecto do emocional, 
pois as áreas corticais que coordenam esses processos estão 
intrinsecamente ligadas.

As ligações inter-hemisféricas são feitas basicamente 
por estruturas denominadas de comissuras. Estas são ca-
racterizadas como feixes de axônios que unem perpendi-
cularmente às duas metades do SNC, permitindo assim a 
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transmissão e a troca de impulsos nervosos entre os dois 
lados opostos do SNC. No cérebro, ou mais precisamente, 
no telencéfalo, são identificadas três comissuras: comissu-
ra anterior, do fórnix e corpo caloso. Esta última constitui 
a maior comissura do sistema nervoso, interligando áreas 
corticais simétricas de ambos os hemisférios. Hoje sabe-
-se que qualquer informação aferente e que ascende para 
o córtex cerebral de um dos hemisférios também atingirá o 
córtex correspondente do outro hemisfério, porque o cor-
po caloso se encarregará dessa tarefa. Por isso, atualmente é 
aceito que toda informação sensorial é analisada pelas áreas 
corticais correspondentes nos dois hemisférios cerebrais.

Desenho 17 – Vista súpero-lateral do hemisfério cerebral esquerdo, 

localizações das áreas sensitivas, motoras e de associação

Fonte – Kandel, Schwartz e Jessell (1997) adaptado pelo autor
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Os conhecimentos alcançados nas duas últimas dé-
cadas, com o auxílio de avançados recursos tecnológicos 
como é o caso da FRM (Ressonância Magnética Funcional) 
permitiram as refutações sobre o que se pensava desde o 
inicio do século passado com a idéia central das teorias lo-
calizacionistas. Atualmente é cada vez mais crescente a pre-
missa de que o sistema nervoso funciona de maneira exten-
samente integrada, lançando luz às teorias associacionistas, 
como propôs Lúria.

O SNC, por meio do córtex cerebral, elabora, planeja 
e comanda a execução dos movimentos voluntários. Vimos 
que para a execução correta desses movimentos é necessá-
rio a participação e integração de várias estruturas do SNC 
que pertencem aos componentes denominados de pirami-
dais e de extrapiramidais, ficando evidente as conexões en-
tre inúmeras áreas do córtex cerebral, do diencéfalo, tronco 
encefálico e da medula espinhal. Vimos que os neurônios 
motores localizados na substância cinzenta da medula es-
pinal, cujos axônios se dirigem, por intermédio dos nervos 
espinhais, para os músculos estriados, são coordenados por 
dois sistemas básicos: em nível superior pelas conexões que 
integram áreas corticais (piramidais) com estruturas sub-
-corticais (extrapiramidais); e, em nível inferior, pelos trac-
tos extrapiramidais que modulam diretamente os impulsos 
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dos neurônios motores inferiores destinados à transmissão 
desses impulsos nervosos para os músculos estriados, os 
agentes principais dos movimentos voluntários.

14 LESÕES NEUROLÓGICAS 
PERIFÉRICAS

Existem várias classificações para as lesões nervosas 
periféricas, envolvendo critérios anatômicos, funcionais e 
clínicos. Como a classificação formulada por Seddon (1976 
apud AGUIAR et al., 2004), que analisa três tipos de trau-
mas que o nervo pode sofrer: neuropraxia, axonotmese e 
neurotmese. O primeiro tipo, neuropraxia, é entendido 
como um bloqueio fisiológico impedindo a passagem de 
estímulo, em geral isso ocorre por um determinado tempo, 
provocando paralisia. São caracterizadas como lesões tem-
porárias e não causam seqüelas, em razão da não ocorrên-
cia de degeneração nervosa (Walleriana). O segundo tipo 
− axonotmese − consiste no comprometimento parcial dos 
axônios e das bainhas de mielina, sendo que a camada de 
neurilema que reveste a anterior permanece sem alterações. 
Nesse tipo de lesão, dependendo do contingente de fibras 
nervosas afetadas, podem ocorrer sequelas. Finalmente, o 
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terceiro tipo, neurotmese, que representa a secção total de 
um determinado segmento de um nervo, promovendo gra-
ves sequelas para o paciente.

Esses casos ocorrem em maior frequência com opera-
dores de máquinas, como as utilizadas em serrarias, em que 
acidente, além de provocar a secção total do nervo, corta 
também as estruturas adjacentes, como músculos, vasos san-
guíneos, em alguns casos ocorrendo amputações totais do 
segmento corporal. Essa parte do corpo poderá ser reimplan-
tada, porém a recuperação funcional dos nervos dependerá 
da evolução do quadro clínico do paciente (a literatura es-
pecializada relata sucessos parciais na maioria desses casos).

O estudo das alterações neurológicas é dos mais exten-
sos e complexos, razão pela qual a neurologia constitui-se 
numa importante área de especialização na medicina. Um 
dos mecanismos básicos para se entender as lesões neuroló-
gicas consiste nas correlações anatomoclínicas, ou seja, de-
terminadas anestesias, paresias ou paralisias, de acordo com 
o segmento corporal atingido, permitem a relação em um 
nível específico de uma área do sistema nervoso central. As 
lesões nervosas periféricas podem alterar a sensibilidade, a 
atividade muscular ou as funções dos órgãos internos. Os 
sintomas podem ocorrer isoladamente, ou de forma com-
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binada. Por exemplo, os músculos inervados por um nervo 
lesa-do podem sofrer diminuição da força de contração, po-
dendo ainda apresentar atrofia. O que faz originar ainda efei-
tos secundários como dor, dormência, formigamento, ede-
ma e hiperemia (vermelhidão) em várias partes do corpo.

Os efeitos podem surgir após a lesão de um único ner-
vo (mononeuropatia), de dois ou mais nervos (polineuropa-
tia múltipla) ou de muitos nervos por todo o corpo, simulta-
neamente (polineuropatia).

14.1 CAUSAS (ETIOLOGIA) DAS 
LESÕES NERVOSAS PERIFÉRICAS 
(NEUROPATIAS PERIFÉRICAS)

Os fatores que predispõem as pessoas às lesões nervo-
sas periféricas são bastante variados. Com o objetivo de or-
denarmos essa análise, vamos enumerar as principais cau-
sas, as quais aparecem nos estudos estatísticos realizados 
sobre o atendimento em centros de emergências, hospitais 
especializados em doenças neurológicas, ambulatórios e de-
mais centros médicos especializados.
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a) Uma pesquisa realizada em 1985 indicou que al-
guns acidentes residenciais são responsáveis por es-
sas lesões: vasos sanitários, bidês, pias e banheiras, 
portas e janelas de vidro foram os itens responsáveis 
pelos acidentes domésticos. Verificou-se também a 
predominância desses acidentes com envolvimento 
de jovens, com idade inferior a 20 anos. Na gran-
de maioria dos acidentados ocorreu secção total de 
nervos (neurotmese), sendo que a maior incidência 
encontrada foi a da lesão do nervo ulnar, localizado 
na face medial do antebraço.

b) Os acidentes de trânsito representam uma gran-
de parcela nas causas das lesões neurológicas pe-
riféricas e também nas lesões do SNC. Os jovens 
motociclistas (motoqueiros) se destacam estatis-
ticamente nos levantamentos realizados sobre as 
pessoas acidentadas no trânsito diariamente, em 
que a “alta velocidade” é quase sempre relatada 
como presente ao fato. O tipo de lesão mais fre-
quente relaciona-se a um súbito e violento esti-
ramento, avulsão, do membro superior para um 
lado e o da cabeça para o lado oposto, movimento 
este que compromete o plexo braquial, conjunto 
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de nervos que é responsável pela inervação dos 
músculos dos membros superiores. Nesses casos 
pode ocorrer paralisia total do membro afetado.

c) Outra causa que aparece com frequência nas ocor-
rências de lesões nervosas periféricas são as ori-
ginadas por arma de fogo e ferimentos com faca. 
Esses acidentes provocam feridas com exposição 
de estruturas internas, sendo lesados normalmen-
te um ou mais destes nervos: ulnar, mediano, ra-
dial e/ou circunflexo, decorrendo desse trauma 
as paralisias. Em relação aos membros inferiores, 
esses quadros podem estar associados aos nervos 
ciático, femoral, tibial ou fibular. Paralisias dos 
membros inferiores podem ocorrer ainda como 
consequência de lesões provocadas durante inter-
venções cirúrgicas.

d) Embora não constem em grande número, as infec-
ções também figuram como agentes responsáveis por 
lesões nervosas periféricas. Um exemplo de patologia 
que afeta diretamente órgãos do sistema nervoso pe-
riférico, e que é conhecido de todos, é a hanseníase 
(lepra), causada pelo microorganismo Mycobacte-
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rium leprae, popularmente conhecido como bacilo 
de Hansen, sendo que o Brasil é o segundo pais do 
mundo em número de casos oficialmente registrados 
dessa doença. A hanseníase atinge diretamente as 
terminações nervosas localizadas na pele, provocan-
do diminuição (hipoestesia) e a extinção da sensibili-
dade tátil (anestesia), térmica e dolorosa (analgesia), 
principalmente na pele das mãos e dos pés.

Ocorre também o comprometimento dos nervos pe-
riféricos em decorrência de processo inflamatório causado 
pela ação direta do bacilo ou por reações imunológicas do 
organismo à presença desse agente, resultando em altera-
ções sensitivas e motoras, responsáveis pelas incapacida-
des e deformidades físicas. O bacilo tem predileção por 
infectar regiões mais frias do corpo, e consequentemente, 
as lesões são detectadas nessas áreas. O botulismo é um 
distúrbio causado pela ingestão de alimentos que contêm 
uma substância tóxica produzida pela bactéria Clostridium 
botulinum. A substância liberada por esse microorganismo 
apresenta alta toxidade, paralisando os músculos estriados 
por meio da inibição da liberação de acetilcolina pelos neu-
rônios eferentes, a qual consiste num mediador químico 
(neurotransmissor) que atuará na fenda sináptica entre a 
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terminação desses neurônios e a membrana celular (sarco-
lema) das fibras musculares, transmitindo as informações 
de contrações para os receptores situados nas membranas.

e) Existem muitas outras causas que podem provocar 
lesões periféricas, tanto de forma reversível como 
irreversível. Apenas para citar alguns exemplos, 
lembramos que a junção neuromuscular (pla-
ca motora) pode ser afetada pela ação de muitas 
substâncias, como a neostigmina e fisostigmina, 
por uso de inseticidas do tipo organofosforados, 
ou por gases do tipo fluoro-fosfato diisopropil, co-
nhecidos popularmente como “gás de guerra”, uti-
lizados como arma química contra seres humanos. 
Algumas dessas substâncias impedem a decompo-
sição natural da acetilcolina. Existem antibióticos 
que, quando ingeridos por tempo prolongado e 
em altas dosagens, também podem causar fraque-
za muscular, pelo processo descrito acima. 
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Desenho 18 – Desenho esquemático mostrando os estágios 

sucessivos de regeneração nervosa com ou sem 

constrição. A= Fibra normal; B a E= Regeneração 

após simples compressão; F a H= Regeneração 

após constrição; I= Após a liberação da 

constrição

Fonte – Carpenter (1978) adaptado pelo autor

O traumatismo pela compressão de um único nervo 
(mononeuropatia) pode ocorrer com maior frequência, en-
volvendo nervos superficiais com saliências ósseas em regi-
ões corporais como o ombro, cotovelo, punho e o joelho. O 
sono profundo e prolongado, especialmente nos indivíduos 
em estado de anestesia geral ou de embriaguez, em pessoas 
idosas confinadas no leito, um membro engessado de forma 
incorreta, o uso inadequado de muletas em posições força-
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das, todos esses casos são exemplos de situações que podem 
originar neuropatias periféricas.

14.2 HÉRNIAS DISCAIS

A coluna vertebral é representada pelo conjunto de 33 
vértebras (7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 
coccígeas), sendo que anatomicamente as vértebras sacrais e 
coccígeas podem ser consideradas como dois ossos isolados 
(sacro e cóccix, respectivamente), assim a coluna vertebral 
totalizaria 26 ossos. 

Cada vértebra é composta por uma base denominada 
de corpo vertebral e por um prolongamento pontiagudo na 
face posterior, denominado processo espinhoso. Entre essas 
duas estruturas, interpõe-se o forame vertebral. Quando as 
vértebras estão sobrepostas na posição anatômica, as super-
fícies superiores e inferiores dos corpos vertebrais se arti-
culam (sínfise) separadas por um anel de fibrocartilagem, 
denominado disco intervertebral, o qual apresenta a borda 
constituída por tecido fibroso formando o anel externo que 
delimita internamente o núcleo pulposo. Este constitui-se 
de uma estrutura gelatinosa que é compressível, pois a co-
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luna vertebral representa o eixo central do nosso centro de 
gravidade, além de permitir movimentos parciais entre as 
vértebras. Assim, os movimentos gerais da coluna vertebral 
como a extensão e flexão do tronco, dependem do soma-
tório de cada um dos movimentos articulares de pequeno 
grau de amplitude que se observa no nível das articulações 
entre duas vértebras, principalmente na região lombar.

Pelas características anatômicas e funcionais descritas 
para a articulação e disco intervertebral, é fácil supor que 
essa estrutura se deforma diariamente pela força que é exer-
cida naturalmente sobre a coluna vertebral, durante a pos-
tura ereta e, principalmente, durante movimentos de saltos, 
corridas, ou quando sustentamos pesos sobre os ombros ou 
sobre a cabeça, ou mesmo nas mãos. Essa pressão aplicada 
diariamente sobre essa estrutura vertebral pode provocar 
um quadro patológico, que é a herniação, ou seja, uma es-
trutura anatômica que se desloca de sua posição original. 
Patologicamente, a hérnia de disco consiste na migração do 
núcleo pulposo com fragmento do anel fibroso para o inte-
rior do canal. Essa herniação pode obstruir os espaços late-
rais da coluna vertebral, que se formam pela sobreposição 
natural das vértebras (forames intervertebrais), sendo justa-
mente por onde as raízes nervosas deixam o canal vertebral. 
Entendemos assim que nesses casos ocorrem compressões 
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dos axônios dos neurônios motores e sensitivos, que for-
mam as raízes ventrais e dorsais, respectivamente.

As lesões neurológicas podem ocorrer por compres-
são mecânica ou secundariamente ao processo inflamatório 
com edema das estruturas nervosas. A compressão que se 
instala nessa região irá provocar dores no território inerva-
do pelos nervos formados pelas raízes obstruídas. As hér-
nias podem ocorrer em todos os níveis da coluna vertebral, 
desde a região cervical até a região lombar, porém é signi-
ficativamente maior a porcentagem de hérnias discais na 
região lombossacral, em comparação ao número verificado 
em outras regiões. Esses dados são explicados pela maior 
mobilidade articular da região lombar e também em razão 
de essa suportar maior peso corporal, pela sua localização 
inferior no tronco. A incidência é maior também em pesso-
as no final da fase adulta e na terceira idade.
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Desenho 19 – Relações do disco intervertebral com as raízes 

nervosas. Estrutura normal em (A) e com o 

núcleo pulposo prolapsado em (B)

Fonte – Jacob e Francone (1976)

O comprometimento da sensibilidade pode ser notado 
por meio das regiões cutâneas denominadas de dermáto-
mos. O dermátomo é entendido como o território cutâneo 
inervado por fibras de uma única raiz dorsal, recebendo a 
denominação da raiz que o inerva. Assim, a nossa superfí-
cie corporal é toda mapeada de acordo com os segmentos 
medulares das raízes nervosas dorsais que formam os ner-
vos espinhais e que mantêm correspondência com regiões 
da pele. Esse mapeamento ocorre “em faixa”, na altura do 
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tronco; essas faixas se apresentam na direção horizontal, 
enquanto que nos membros superiores e inferiores acom-
panham o eixo desses segmentos corporais, dispostas no 
sentido longitudinal e vertical, quando os membros estão na 
posição anatômica ou ortostática. Desse modo, o diagnós-
tico para as anestesias ou algias pode partir dessa análise. 

Exemplos típicos de hérnia discal ocorrem nos níveis 
L5-S1 da medula espinhal sob compressão (pinçamento) 
das raízes nervosas, o que ocasiona dores (neuralgia ciática) 
por toda a extensão de inervação do nervo ciático, as cha-
madas “dores ciáticas”, sendo relatadas pelos pacientes como 
dores “em faixa”, passando pela região glútea, face posterior 
da coxa, face posterior da perna chegando até a planta do 
pé, envolvendo os dermátomos L5, S1 e S2.

São apresentadas várias classificações para as lesões 
nervosas periféricas, sendo mais utilizadas aquelas que ex-
ploram os aspectos anatômicos da lesão, que varia de par-
cial até a secção total do nervo, caso em que a regeneração 
somente é concretizada com intervenção cirúrgica, para a 
re-ligação do nervo. 

As lesões nervosas periféricas podem ocorrer por di-
versos fatores, entre os quais se destacam os acidentes do-
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mésticos, por armas de fogo, no trânsito (principalmente en-
volvendo motos), infecções, além de diversos outros fatores 
como ingestão de substâncias e a manutenção de posturas 
por períodos prolongados que comprimam os nervos. Os 
nervos superficiais são mais frequentemente lesados, como 
o nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo circunfle-
xo, nervo ciático, nervo femoral, nervo tibial e nervo fibular.

15 LESÕES NEUROLÓGICAS 
CENTRAIS: MEDULA ESPINHAL

As lesões do SNC, a exemplo do que ocorre nas lesões 
periféricas, podem acarretar problemas relacionados com 
a sensibilidade e com a motricidade, por envolver direta-
mente áreas responsáveis por essas funções, ou ainda, em 
decorrência de alterações de neurônios de associação que 
estão incumbidos de interligar diferentes centros nervosos 
que contribuem para as funções acima descritas. Temos 
que considerar também a extensa rede de neurônios de 
associação, que é responsável pela realização de inúmeras 
tarefas específicas da espécie humana, como a criatividade, 
a linguagem, o intelecto e o planejamento da vida diária e 
futura.
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Aqui vamos analisar apenas as afecções da medula espi-
nhal, porém é importante lembrarmos a divisão anatômica 
do sistema nervoso e dos segmentos que compõem o SNC, 
no sentido ínfero-superior. De acordo com a hierarquia fun-
cional estabelecida, temos as seguintes estruturas: medula 
espinhal, tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo), ce-
rebelo, diencéfalo (tálamo, hipotálamo, subtálamo) e o cére-
bro (centro branco medular e o telencéfalo), lembrando que 
nessa última estrutura localiza-se o córtex cerebral. Algumas 
lesões corticais serão abordadas mais à frente.

Com o objetivo de facilitar a compreensão pelo leitor 
dos termos utilizados nas lesões nervosas centrais, listare-
mos alguns termos que são rotineiramente utilizados e que 
explicam muitas alterações provocadas pelas lesões.

15.1 ALTERAÇÕES DA SENSIBILIDADE

Anestesia: este termo é utilizado para explicar o desapareci-
mento total de uma ou mais modalidades de sensibilidade, 
após a recepção de um estímulo adequado.
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Analgesia: esta denominação é adotada para a total ausên-
cia de sensibilidade dolorosa.

Parestesia: indica o aparecimento, sem que haja estimula-
ção, de sensações espontâneas e mal definidas, popularmen-
te conhecidas como “formigamentos”.

Hipoestesia: diminuição da sensibilidade, podendo ocorrer 
em graus variados.

Hiperestesia: aumento da sensibilidade, podendo ocorrer 
em graus variados.

15.2 ALTERAÇÕES DA MOTRICIDADE

Tônus muscular: é o grau básico de contração que o mús-
culo estriado apresenta, mesmo quando em repouso.

Hipotonia: é a diminuição do grau de contração de um 
músculo estriado.

Hipertonia: é o aumento do grau de contração de um mús-
culo estriado.
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Arreflexia: é a total ausência de reflexos músculo-tendino-
sos, como o reflexo patelar.

Hiporreflexia: compreende a diminuição da intensidade de um 
reflexo.

Hiperreflexia: é entendida como o aumento da intensidade 
de um dado reflexo.

Essas alterações podem aparecer de forma combinada, 
como nas paralisias espásticas ou síndromes do neurônio 
motor superior ou central, em que ocorrem hiperreflexia e 
hipertonia; ou nas paralisias flácidas, na qual é diagnosticada 
a hiporreflexia e a hipotonia, conhecidas também como sín-
drome do neurônio motor inferior ou periférico.

15.3 MEDULA ESPINHAL

Quando estudamos a estrutura da medula espinhal, 
de certa forma já ficaram explicitadas as áreas (colunas e 
funículos) que podem ser lesadas, com conseqüentes com-
prometimentos de neurônios motores, sensitivos e de asso-
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ciação, que constituem as vias ascendentes (sensibilidade) 
e descendentes (motricidade). De maneira geral, os trau-
matismos que resultam em secção total da medula espinhal 
provocam a resposta neurológica denominada de choque 
espinhal, que consiste num desarranjo celular do neurônio, 
que fica impedido de transmitir os impulsos nervosos. Esse 
quadro é normalmente verificado no período pós-trauma 
durante duas ou três semanas, quando não é possível traçar 
prognóstico algum, em virtude da precariedade do diagnós-
tico das estruturas lesadas. Passado esse período, caso tenha 
ocorrido apenas uma compressão temporária ou esmaga-
mento do tecido nervoso, os neurônios poderão restabele-
cer suas funções e assim, gradativamente a pessoa recupera 
suas capacidades funcionais (sensitivas e motoras). Ao con-
trário, no caso de uma secção completa com destruição total 
dos neurônios, não há chances de recuperação funcional e, 
dependendo do nível da lesão, serão configurados quadros 
de tetra ou paraplegia, decorrentes, por exemplo, de trau-
mas na região cervical ou lombar, respectivamente.
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15.4 OS TIPOS DE LESÃO QUE PODEM 
AFETAR O TECIDO NERVOSO NA 
MEDULA ESPINHAL

a) Traumas mecânicos − como os advindos de aci-
dentes automobilísticos (capotamentos) ou pro-
vocados pelo movimento de “chicote” do pescoço, 
em que há uma abrupta mudança de posição com 
flexão e extensão rápida e violenta: o que pode le-
sar a coluna vertebral cervical e, consequentemen-
te, os segmentos medulares cervicais e com isso 
provocar quadros de tetraplegia, quando não a 
morte instantânea do acidentado. A hemissecção 
da medula espinhal produz alterações neurológi-
cas que integram o quadro clínico denominado 
de síndrome de Brown-Séquard. Nesta, ocorre a 
interrupção dos impulsos nervosos que percor-
rem longitudinalmente a medula espinhal, como 
o tracto cortico-espinhal lateral, que transmite in-
formações descendentes e motoras e os fascículos 
grácil e cuneiforme. As sequelas que se manifes-
tam são, por exemplo, paralisia espástica (rigidez 
muscular) e perda da propriocepção consciente e 
do tato epicrítico. Tal comprometimento sensiti-
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vo equipara-se ao que ocorre com a tabes dorsalis, 
que será vista mais à frente.

b) Infecções − nessa causa de lesão do SNC, temos 
como exemplo mais frequente e conhecido no 
nosso país, a paralisia infantil (poliomielite). Ela 
atinge a coluna anterior da substância cinzenta da 
medula espinhal, região esta que aloja os corpos 
celulares dos neurônios motores, cujos axônios 
formarão o componente eferente ou motor dos 
nervos espinhais. A região lombar da medula es-
pinhal é dilatada e contém maior quantidade de 
neurônios motores, em razão do grande volume 
da musculatura estriada dos membros inferiores. 
Quando o vírus da poliomielite penetra no orga-
nismo, ele é transportado via corrente sanguínea. 
O vírus apresenta grande afinidade com a subs-
tância cinzenta, justamente pelo fato de essa ser 
a estrutura que abriga os corpos celulares que 
produzem e armazenam a energia do neurônio. 
Essa atração do vírus pelas áreas mais ricas em 
nutrientes é denominada tropismo.

Na poliomelite o vírus destrói justamente os corpos 
celulares dos neurônios motores ou eferentes da região me-
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dular lombar e sacral, que transmitem, por meio dos nervos 
espinhais (nervo ciático, por exemplo), as informações de 
contração para os músculos estriados dos membros inferio-
res. Portanto, mesmo que a criança tenha a região motora 
intacta no córtex cerebral e possa gerar impulsos nervosos 
para o comando dos músculos estriados, responsáveis pela 
marcha voluntária, essas informações não serão repassadas 
pelos neurônios do tracto córtico-espinhal para os neurô-
nios motores, pois a comunicação por sinapses entre eles, 
estará bloqueada. Nesses casos os músculos estriados so-
frerão o processo de atrofia, que consiste na diminuição do 
diâmetro das fibras musculares, em decorrência da falta de 
movimento ou da contração muscular e, conseqüentemen-
te, todo o volume da coxa e da perna diminui causando o 
aspecto de “perna fina”.

Outro quadro neurológico é o da tabes dorsalis, que 
decorre da neurossífilis causada pelo Treponema pallidum, 
que penetra no organismo via corrente sanguínea ou pelo 
líquido cérebro-espinhal, o que provoca lesão nas raízes dor-
sais, principalmente da parte medial dessas raízes, onde se 
localizam as fibras nervosas que formam os fascículos grácil 
e cuneiforme, localizados no funículo posterior. Lembramos 
que essas vias são responsáveis pela condução de informa-
ções de propriocepção consciente ou cinestesia, que consiste 
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no conhecimento da localização do corpo ou de suas partes 
em relação ao espaço, tato epicrítico (tato discriminativo e 
preciso), sensibilidade vibratória e estereognosia (percepção 
da forma de um objeto pelo tato).

Desenho 20 – Neurônios motores da coluna anterior da 

substância cinzenta da medula lombar. O 

desenho demonstra o local onde ocorre a lesão 

na poliomielite

Fonte – Kandel, Schwartz e Jessell (1997) adaptado pelo autor

Quando há suspeita de lesões nessas vias, a pessoa é 
avaliada por testes que visam a reconhecer estímulos táteis, 
como pelo toque simultâneo das duas pontas de um com-
passo na sua pele, ou por estímulos vibratórios, como os de 
um diapasão tocando a pele sobre uma saliência óssea; ou 
ainda, a identificação de que parte do seu membro inferior, 
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como o pé, foi alterada de posição. A falta de consciência 
desses sinais indicam possíveis alterações da região medu-
lar. A partir do nível afetado, pode-se identificar com relati-
va precisão o nível ou níveis medulares atingidos, de acordo 
com a correspondência que se apresenta.

c) A compressão do tecido nervoso em decorrência 
de tumores alterando o funcionamento das vias 
aferentes, eferentes e de associação representa 
umas das etiologias das lesões neurológicas cen-
trais. Um tumor pode se desenvolver no canal 
central vertebral e, gradativamente, comprimir 
a medula espinhal de fora para dentro. Os sinto-
mas e sinais neurológicos que podem advir desse 
quadro são variados, dependendo da posição do 
tumor no canal vertebral e da superfície medular 
atingida. Inicialmente, podem surgir dores em de-
terminadas regiões superficiais do corpo (dermá-
tomos) relacionados com as raízes nervosas com-
prometidas. Com o avanço da patologia, surgem 
sintomas e sinais clínicos que indicam comprome-
timento de tractos da medula espinhal. Por outro 
lado, um tumor também pode se originar no canal 
central da medula espinhal e passar a comprimi-la 
de dentro para fora. Nesses casos, ocorre lesão do 
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tracto córti-co-espinhal lateral, que provoca tam-
bém a perda da sensibilidade térmica e dolorosa, 
pelo comprometimento do tracto espino-talâmico 
lateral. Essa lesão ocorre nos níveis medulares di-
retamente atingidos e se estende posteriormente 
para os segmentos medulares mais baixos apesar 
de preservarem os segmentos medulares sacrais, 
quadro este denominado preservação sacral. Essa 
alteração é explicada em razão de as fibras ner-
vosas da região sacral estarem localizadas lateral-
mente na composição do tracto espino-talâmico 
lateral. Por isso, como a lesão vem de dentro para 
fora, essas fibras não são afetadas, ou o são só tar-
diamente. Ao contrário, quando o tumor surgir no 
canal vertebral e comprimir a medula espinhal a 
partir de sua superfície, essas fibras nervosas sa-
crais do tracto espino-talâmico lateral são lesadas 
em primeiro plano. A siringomielia consiste na 
cavitação ou expansão do canal central da me-
dula espinhal. Com isso, as estruturas periféricas 
da medula localizadas na substância branca so-
frem compressão, e os feixes de fibras nervosas 
ali existentes e que formam os diversos tractos e 
fascículos são afetados. Então, os tractos espino-
-talâmicos laterais de ambos os lados e que trans-
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mitem informações de dor e de temperatura são 
destruídos, e essas informações são extintas.

Porém, como o funículo posterior, onde os fascículos 
grácil e cuneiforme se localizam, não é afetado, a pessoa 
continua apresentando a sensibilidade proprioceptiva. O 
funículo anterior também não é totalmente comprometido, 
preservando assim as sensibilidade tátil e de pressão, que 
é conduzida pelo tracto espino-talâmico anterior. Portanto, 
por ocorrer perda apenas da sensibilidade térmica e doloro-
sa, esse quadro neurológico é denominado de dissociação 
sensitiva.

As lesões que acometem o SNC, a exemplo das que 
ocorrem nas lesões periféricas, podem acarretar problemas 
relacionados com a sensibilidade e com a motricidade, por 
envolverem diretamente áreas responsáveis por essas fun-
ções, ou ainda em decorrência de alterações de neurônios 
de associação, que estão incumbidos de interligar diferentes 
centros nervosos e que contribuem para as funções acima 
descritas. Temos que considerar também a extensa rede de 
neurônios de associação, que é responsável pela realização 
de inúmeras tarefas específicas da espécie humana, como a 
criatividade, a linguagem e a capacidade intelectual.
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16 LESÕES NEUROLÓGICAS 
CENTRAIS: ENCÉFALO

As lesões no SNC podem ocorrer em vários níveis, 
desde a medula espinhal até os centros nervosos superiores, 
no cérebro, incluindo o córtex cerebral. Não temos espaço 
nesta unidade para tratarmos das lesões em todos esses ní-
veis. Escrevemos na seção anterior sobre a medula espinhal, 
e nesta, destacaremos as alterações neurológicas que estão 
diretamente relacionadas à sensibilidade e à motricidade. 

A atividade motora voluntária é um exemplo claro de 
integração do SNC, uma vez que as vias que transmitem 
essa informação se originam no córtex cerebral e podem 
alcançar níveis extremamente inferiores, como é o caso 
da porção sacral da medula espinhal. Outra lesão nervosa 
importante é a das secções de nervos em razão de ampu-
tações. Inicialmente, vamos descrever os processos neuro-
lógicos centrais que explicam as amputações, e na segunda 
metade desta seção, trataremos das lesões neurológicas no 
nível do SNC.
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16.1 AMPUTAÇÃO

Os procedimentos de amputação podem ser motivados 
por duas causas principais: pelos acidentes em que ocorrem di-
lacerações ou a extração total de um segmento corporal, como 
os que se verificam em acidentes, de acordo com os exemplos 
apresentados, quando tratamos da formação dos plexos ner-
vosos. Outra causa decorre de doenças que provocam uma 
trombose seguida de gangrena em um membro, casos esses 
que se verificam, por exemplo, em pacientes diabéticos.

O nosso córtex cerebral na área sensitiva, denominada 
Giro Pós-central ou Área Somestésica, conserva a represen-
tação de todas as partes do nosso corpo (somatognosia), ha-
vendo assim correspondência funcional sensitiva entre uma 
determinada parte do corpo com a sua área de representa-
ção no córtex cerebral (somatotopia). Desse modo, assim 
que o dedo polegar direito receber um estímulo doloroso, 
esse impulso é recebido, analisado e conscientizado na sua 
área cortical correspondente, localizada no Giro Pós-central 
(Área Somestésica), do hemisfério cerebral esquerdo, pois, 
conforme sabemos, a sensibilidade é cruzada, ou seja, um 
hemisfério cerebral recebe e analisa as informações geradas 
do lado contrário do corpo. 
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Posteriormente ao Giro Pós-Central ou Área Somes-
tésica está o Giro Supramarginal, que contribui para a es-
quematização das partes do corpo no córtex cerebral e re-
presenta o arcabouço neurológico para o desenvolvimento 
da consciência corporal. De forma contínua essas áreas 
do córtex sensitivo recebem informações de nosso corpo, 
quer sejam das articulações (cápsulas, ligamentos, menis-
cos), como dos músculos (tendões, fusos neuromusculares), 
além da pele com os estímulos táteis e de pressão, que tam-
bém subsidiam o córtex cerebral com impulsos conscientes, 
os quais, desde o nascimento, representam a fonte para que 
ocorra a estruturação da área do esquema corporal no Giro 
Supramarginal e no Giro Pós-Central, para que mais tarde a 
pessoa tenha a formação de sua consciência corporal. Pode-
mos ter a noção dessa percepção corporal sem o auxílio da 
visão, pois em condições normais desenvolvemos a capaci-
dade cinestésica.

Uma pessoa adulta, durante toda a sua vida, passou 
pela formação dessas áreas em seu córtex cerebral e sobre 
esse processo, pesquisadores da área psicológica apresenta-
ram a hipótese de que desenvolvemos a memória motora, 
pois cada vez que movimentamos uma parte de nosso cor-
po, esse corpo é conscientizado por nós e a informação fica 
armazenada no córtex cerebral. A repetição desses movi-
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mentos ao longo da vida consolida e mantém essa memória. 
Vamos imaginar que uma pessoa sofra um acidente e em 
decorrência disso tenha que amputar o segmento inferior 
do lado direito de seu corpo (pé e perna), restando apenas a 
coxa. Temos que imaginar uma situação em que uma pessoa 
ao longo de toda sua vida recebeu estímulos do seu pé e de 
sua perna direita, eles portanto fazem parte do seu esquema 
corporal, que está mapeado no hemisfério cerebral esquer-
do (lembrando que as informações sensitivas cruzam para 
o lado oposto).

Na maioria desses casos, ocorre o fenômeno denomi-
nado dor fantasma, decorrente da idéia que a pessoa tem 
de sentir (perceber) estímulos táteis e de dor numa parte 
do seu corpo que não existe mais. Algumas pessoas relatam 
experiências curiosas, como a percepção de que o membro 
não existente esteja coçando. Pesquisadores que estudaram 
esse processo neurofisiológico referem-se a ele como sendo 
a dor do membro fantasma.

Quando a perna é amputada no nível do joelho, a su-
tura realizada na pele do coto que permaneceu formará na-
turalmente a cicatriz, que é acompanhada de tecido fibroso. 
Nesse ponto por onde foram seccionados os nervos desti-
nados à perna e ao pé (caso do nervo tibial e fibular), per-
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manece (neurotmese) apenas a extremidade distal cortada. 
Pode ocorrer o entrelaçamento das fibras desses nervos 
com o tecido fibroso cicatricial, assim, quando essa região 
for estimulada pelos contatos táteis e de pressão, impulsos 
nervosos podem ser enviados para o Giro Pós-central no 
córtex cerebral, onde ainda existe o mapeamento da perna e 
do pé amputados, juntamente com a área de representação 
da coxa e isso explica o fato de essa pessoa amputada ter 
a falsa percepção (ilusão) de que as informações recebidas 
foram geradas por todo o membro inferior, e não apenas no 
nível do coto onde se processou a amputação.

Essas ilusões se explicam pelo fato de que, apesar de 
não existir mais um determinado segmento corporal, sua 
área de representação cortical continua existindo, e a extin-
ção desses sintomas requer algum tempo para se efetivar. 
O tempo para isso é muito variável, pois, além dos proces-
sos neurofisiológicos, há o componente emocional em que, 
quanto mais o paciente resistir a aceitar sua amputação, 
mais alimentará a idéia da existência da tal parte do corpo 
amputada, e assim manterá esse processo de forma reverbe-
rante. A literatura especializada demonstra que esses casos 
são solucionados ou minimizados, quando as intervenções 
médicas são acompanhadas por terapias psicológicas.



152

16.2 LESÕES NEUROLÓGICAS DOS 
CENTROS SUPERIORES

Para demonstrar a integração neurofuncional do SNC, 
anunciada no inicio desta unidade, vamos recapitular os 
mecanismos neurofisiológicos pelos quais o movimento vo-
luntário é elaborado, coordenado e manifestado. 

Em primeiro lugar, temos que destacar a área motora 
cortical localizada no Giro Pré-central, no lobo parietal, por 
ser onde estão situados os corpos celulares dos neurônios 
motores superiores, que compõem o tracto córtico-espinhal 
que se estende por essa área, passando pela coroa radiada 
no centro branco medular, pela cápsula interna no dien-cé-
falo, pela base do pedúnculo cerebral no mesencéfalo, pela 
base da ponte, pela pirâmide bulbar (onde ocorre o cruza-
mento parcial do tracto córtico-espinhal e a decussação das 
pirâmides, formando os dois tractos córtico-espinhais, o la-
teral e o anterior), para finalmente atingir o funículo lateral 
e o funículo anterior da medula espinhal, respectivamente, 
onde ocorrem as sinapses com os neurônios motores infe-
riores que, por meio dos nervos espinhais, se estendem até 
os músculos estriados, que representam os principais agen-
tes do movimento.
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Nesse circuito, temos a ligação funcional entre a área 
motora primária do córtex cerebral, que é o Giro Pré-central 
com os elementos ativos do movimento, que são os mús-
culos estriados, lembrando que na área mencionada estão 
representados todos os segmentos corporais, permitindo, a 
exemplo do que ocorre com a área sensitiva, a completa re-
lação entre as partes do corpo com o córtex motor, relação 
esta denominada de somatotopia.

Como pode ser observado, trata-se de um longo trajeto 
a ser percorrido pelos impulsos nervosos que comandam 
os movimentos voluntários, desde a geração dos mesmos 
no córtex cerebral, até o ponto terminal que são os múscu-
los estriados. Vamos analisar algumas lesões que ocorrem 
com mais frequência em alguns desses níveis do SNC, pelos 
quais as informações descem para a medula espinhal.

16.3 CÉREBRO

O cérebro como um todo e, mais especificamente o 
córtex cerebral, pode ser acometido pelos Acidentes Vascu-
lares Cerebrais (Avc’s). Esse termo de maneira geral abrange 
diversos processos que envolvem lesões cerebrais provocadas 
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por alterações vasculares. Na sequência, citaremos exemplos 
de algumas dessas lesões, para que o leitor se familiarize 
com o tema. 

Normalmente o leigo refere-se aos Avc’s com o termo 
“derrame”, este na realidade é apenas um dos tipos de aci-
dente vascular cerebral, denominado tecnicamente hemor-
rágico ao indicar que há realmente hemorragia cerebral pelo 
rompimento de um vaso cerebral, que pode ser provocado 
por traumas ou por aumento da pressão sanguínea intra-
craniana. Nesses casos, podem ocorrer a formação de coá-
gulos que irão comprimir o tecido nervoso que os circunda. 
A conduta terapêutica prevê a administração de medicação 
para a dissolução do coágulo e, caso não ocorra o resultado 
esperado, resta a conduta cirúrgica. De acordo com a publi-
cação de estudos realizados, cerca de 70 a 80% das pessoas 
acometidas de hemorragia intracerebral não sobrevivem 
nesses casos, que são mais freqüentes entre indivíduos na 
faixa etária de 50 a 70 anos.

Como vimos anteriormente, o tracto córtico-espinhal, 
no seu longo trajeto desde o córtex cerebral até atingir a 
medula espinhal, passa pela cápsula interna, estrutura que 
reúne todas as fibras nervosas motoras que se comunicam 
com os corpos celulares de neurônios motores inferiores lo-
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calizados nos núcleos do tronco encefálico, de onde partem 
os nervos cranianos para os músculos estriados da cabeça 
(mastigação, expressões faciais e movimentos do globo ocu-
lar). Esse tracto também se comunica com os corpos celula-
res dos neurônios motores inferiores localizados na coluna 
anterior da substância cinzenta da medula espinhal, para 
suprir os músculos estriados do pescoço, do tronco e dos 
membros. É justamente nessa estrutura, cápsula interna, 
que ocorrem 80% das hemorragias intracerebrais, conforme 
mostramos. Esses casos na sua grande maioria são fatais e, 
quando não ocorre o óbito, o paciente apresentará altera-
ções motoras como hemiplegia ou paralisias, de acordo com 
o local da lesão e das fibras nervosas atingidas.

Desenho 21 – Desenho esquemático demonstrando o local da 

hemorragia subdural (a) e da hemorragia extradural (b)

Fonte – Chusid (1985) 

adaptado pelo autor
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Outros acidentes podem ocasionar obstrução de uma 
artéria cerebral que irriga uma área importante do cérebro, 
assim interrompendo a passagem do fluxo sanguíneo. Com 
isso, os neurônios da área afetada deixam de receber o su-
primento adequado de oxigênio, configurando quadros de 
hipóxia (diminuição da oferta de oxigênio) ou anóxia (fal-
ta total de oxigênio para as células nervosas). Esse exemplo 
consiste em outro tipo de AVC denominado isquêmico. 

Frequentemente as causas para a interrupção do fluxo 
sanguíneo cerebral relacionam-se com os trombos (forma-
ção de um coágulo) na parede interna do vaso sanguíneo 
cerebral ou por embolia, quando ocorre deslocamento de 
partículas sólidas de gordura, por exemplo, que são trans-
portadas, via corrente sanguínea, de uma determinada re-
gião corporal até uma artéria cerebral de pequeno calibre, 
− ocorrendo então a interrupção do fluxo sanguíneo para a 
área cerebral irrigada pela artéria afetada.

Assim, dependendo do período de tempo em que 
ocorrem essas diminuições da oxigenação do tecido cere-
bral, pode-se ter alterações funcionais nos neurônios ou le-
sões irreversíveis com a morte celular dos mesmos. Estudos 
demonstraram que o neurônio não sobrevive a um tempo 
aproximado de 5 minutos sem receber o suprimento ade-
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quado de oxigênio (isquemia vascular cerebral permanen-
te). Isso também é a origem das paralisias cerebrais por oca-
sião do nascimento, quando complicações no parto podem 
provocar esses quadros de diminuição ou ausência de oxi-
genação nos neurônios da área motora do córtex cerebral, 
levando à morte do tecido nervoso (necrose). 

Há também causas por trauma mecânico para as pa-
ralisias cerebrais, principalmente em décadas passadas, 
quando o uso do fórceps ainda era praticado como método 
auxiliar para o nascimento em partos normais. Esse instru-
mento comprimia a região parietal do crânio do neonato e, 
em razão dos ossos cranianos ainda estarem em formação, 
estes permitiam que a pressão exercida sobre eles fosse re-
passada para a superfície cerebral, justamente no nível do 
lobo parietal na região do Giro Pré-central, principal área 
motora primária.

Outra alteração importante são os aneurismas cere-
brais, que consistem na dilatação da parede arterial. Se-
gundo alguns estudos, as pessoas, por questões genéticas, 
podem apresentar “ponto fraco” na constituição anatômica 
da parede arterial, que é formada por uma camada de te-
cido conjuntivo externamente, por uma camada de tecido 
muscular liso e, internamente, por uma camada endotelial. 
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Assim, esse entrelaçado de tecidos pode apresentar falha em 
sua constituição e, somado aos problemas diários da vida, 
como é o caso do stress, a pessoa teria então o quadro favo-
rável para a formação de um aneurisma cerebral. 

Em alguns casos clínicos, ocorre a regressão desse qua-
dro, porém, na maioria das vezes, quando se forma a dilata-
ção arterial, ocorre o rompimento do vaso e a consequente 
hemorragia cerebral. As intervenções dependem muito do 
tempo de instalação de todo o processo, bem como da re-
gião cerebral atingida, pois muitas áreas não são de fácil e 
adequado acesso cirúrgico.

As lesões neurológicas do SNC afetam prioritariamen-
te a sensibilidade e a motricidade, podendo ocorrer em di-
ferentes níveis do neuro-eixo, desde o córtex cerebral até a 
medula espinhal em seu nível sacral. As vias motoras, pelo 
fato de apresentarem um longo trajeto, estão mais sujeitas 
a lesões. As amputações também constituem um capítu-
lo importante das neuropatias, pois acarretam graves dis-
túrbios funcionais para o paciente. Destacam-se também 
como etiologia ou causas das lesões neurológicas os trau-
mas mecânicos e os acidentes vasculares cerebrais, pelo fato 
de essas lesões resultarem em necrose do tecido nervoso e, 
consequentemente, deixarem sequelas irreversíveis, quando 



159

não causam a morte do paciente. As lesões nervosas centrais 
superiores podem provocar déficits relacionados com dis-
túrbios de linguagem, falhas no pensamento e na memória, 
bem como no planejamento da vida diária.
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