
E-mail para contato: rafaelsenos@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es) Álvaro de Rezende Teixeira; Rafael Senos; Fábio Mayrink Mello; Paloma Monteiro da Rocha; Javier Adolpho Sarria Perea

Palavra(s) Chave(s): Anatomia. Macaco-de-cheiro. Nervo. Neurologia. Primata.

Título: DESCRIÇÃO ANATÔMICA DO PLEXO LOMBOSSACRAL DE SAIMIRI SCIUREUS

Curso: Medicina Veterinária

Saúde

RESUMO

O Saimiri siureus é uma espécie de primata de pequeno porte endêmica da floresta Amazônica. Vem sendo utilizada utilizada como modelo 
experimental em pesquisas biomédicas por sua adaptabilidade ao cativeiro. Apesar seu frequência uso em estudos de neurologia, a literatura 
consultada não forneceu dados sobre a anatomia do plexo lombossacral. Nosso objetivo foi realizar descrição anatômica do plexo lombossacral 
do S. sciureus a fim de fornecer dados anatômicos para aplicação em pesquisas. Utilizamos 8 membros pélvicos de 4 espécimes oriundos do 
Centro de Criação de Animais de Laboratório da FIOCRUZ-RJ. Os membros foram obtidos por secção transversal do corpo na altura do terço 
médio da coluna vertebral torácica. Realizamos injeção de neoprene látex nas artérias, via artéria aorta abdominal, para melhor distinção entre 
nervos e artérias. Em seguida, procedemos fixação dos membros por aplicações musculares e subcutâneas de solução aquosa de formaldeído 
10%. Os músculos dos membros pélvicos e região lombar foram dissecados, bem como os seus respectivos nervos e plexo. O plexo lombossacral 
formou-se pelos ramos ventrais dos nervos espinhais L2, L3, L4, L5, L6, L7 e S1. A raíz de L2 deu origem ao nervo Ílio-inguinal. O nervo 
genitofemoral foi formado por uma conjunção dos nervos L2 e L3, e originou o nervo genital que supriu o músculo cremáster. Da comunhão de L3 
com L4 formou-se o nervo cutâneo femoral lateral. Os ramos ventrais de L3, L4 e L5 formaram uma alça que originou o nervo femoral e nervo 
safeno  que inervaram, respectivamente, os músculos quadríceps femoral e sartório, e músculo sartório e articulação Femoro-tíbio-patelar. Dos 
ramos ventrais de L4 e L5, formou-se o nervo obturado que percorreu o trajeto retroperitoneal, medial aos outros nervos do plexo, atravessou o 
forame obturatório que supriu os músculos mediais da coxa, grácil, adutor e pectíneo. L5, L6, L7 e S1 formaram um tronco que deu origem aos 
nervos glúteo cranial, nervo glúteo caudal e nervo isquiático. Após a passagem pelo forame isquiático maior, o nervo glúteo cranial seguiu para 
suprir os músculos glúteo médio, glúteo profundo e tensor da fáscia lata. Já o nervo glúteo caudal seguiu para o músculo glúteo superficial. O 
nervo isquiático emitiu ramos para o músculo bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Em seguida, no terço distal da coxa, o nervo 
osquiático bifurcou e formou o nervo tibial e nervo fibular comum. O nervo tibial supriu os músculos da região caudal da perna, enquanto o nervo 
fibular comum por meio de seus ramos superficial e profundo inervou respectivamente tecido cutâneo da perna e pé e músculos da região 
craniolateral da perna. O ramo ventral de S1 formou alça com os ramos ventrais de S2 e S3 que, em seguida, originaram o nervo pudendo que 
atravessou o forame isquiático maior e, por sua vez, emitiu ramos para a região perineal, músculos do pênis, genitália externa e músculo 
levantador da cauda. Dentre os aspectos comparativos aplicados à experimentação, destaca-se a facilidade de acesso e bloqueio do nervo 
pudendo por meio de acesso lateral, sem necessidade de técnicas invasivas a cavidade pélvica. Essas peculiaridades anatômicas tornam o S. 
sciureus uma excelente espécie de primata para estudos neurológicos que envolvam o bloqueio do nervo pudendo para efeitos nos sistemas 
genital e urinário.
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