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As sementes do bem e não as do mal 
Para que depois eu ou alguém possa desfrutar 

De belos e saborosos frutos e uma sombra na qual eu possa descansar 
Como na vida tem sempre o vai e volta 

Eu serei um daqueles dos quais poderei voltar 
Ao regressar quero achar as portas abertas 
E um lugar para que eu possa descansar 

Eu vou embora, mas logo voltarei  
Para ti Oh Minas Gerais 

Oh Oh Oh Oh Minas Gerais 
Oh Oh Oh Oh Minas Gerais 

 
Seus altos montes lindos campos verdejantes 

De claros rios e cachoeiras em profusão 
Com barulhos e ecos murmurantes 

Que até parece o solfejar de uma canção 
Com muito ouro e ricas gemas brilhantes  

Que se assemelham aos sóis iluminando todo o chão 
Pelo prazer de conhecer coisas tão belas  
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Dou graças a Deus por me ver nessas terras 
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 Oh Oh Oh Oh Minas Gerais 
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ResumoResumoResumoResumo    

CARVALHO-BARROS, R. A. Anatomia macroscópica e microscópica da glândula pineal
do macaco Cebus apella. [Macroscopy and microscopic anatomy of the pineal gland of the
monkey (Cebus apella)]. 2006. 71 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

O objetivo deste estudo é descrever a organização anatômica da glândula pineal do macaco

Cebus apella, analisando seus aspectos macroscópicos e microscópicos, vistos sob a óptica da

microscopia de luz, microscopia eletrônica de transmissão e microanálise por difração de RX.

Para desenvolver este trabalho utilizamos 12 exemplares de macaco Cebus apella, cedidos

pelo IBAMA – MG. Para a análise macroscópica utilizamos 12 animais, os quais foram

empregados para estudos relacionados à topografia e sintopia do corpo pineal. Desse grupo,

07 espécimes foram utilizados para a microscopia de luz, 01 espécime para microscopia

eletrônica de transmissão e 01 espécime para microscopia eletrônica de varredura, preparados

conforme técnicas histológicas de rotina. A glândula pineal do macaco Cebus apella

apresentou-se como um pequeno órgão de forma e dimensões variáveis, medindo de 2,5 mm a

4,0 mm de comprimento e de 2,0 mm a 3,5 mm de largura. Está localizada caudalmente ao

esplênio do corpo caloso, em correspondência ao recesso pineal, podendo ser classificada

como subcalosa e do tipo A, segundo Vollrath (1981). É revestida externamente por uma

cápsula de tecido conjuntivo, rica em fibras colágenas, derivada da pia-máter. No parênquima

glandular verificam-se três tipos de células: pinealócitos, células da glia e mastócitos. De

acordo com as características morfológicas dos núcleos, identificamos pinealócitos do tipo I e

pinealócitos do tipo II. Concreções arredondadas e em forma de mórula são vistas no

parênquima glandular, nas quais a microanálise por difração de RX demonstrou dois

componentes principais: o fósforo e o alumínio.

Palavras-chave: 1. Neuroanatomia. 2. Cebus apella. 3. Glândula pineal.



 

Summary 

CARVALHO-BARROS, R. A. Anatomia macroscópica e microscópica da glândula pineal 
do macaco Cebus apella. [Macroscopy and microscopic anatomy of the pineal gland of the 
monkey (Cebus apella)]. 2006. 71 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

The objective of this study is to describe the anatomical organization of the pineal gland of 

the Cebus apella monkey, analyzing its macrocospic and microscopical aspects, seen under 

the optics of the light microscopy, electronic microscopy of transmission and microanalysis 

by emission of X-Ray. In the development of this study 12 units of Cebus apella monkey, 

supplied by IBAMA – MG, were used. For the macrocospic analysis we used 12 animals, 

which had been used for topography and related to pineal body related studies. From this 

group, seven specimens were used on the light microscopy, one specimen on electronic 

microscopy of transmission and one specimen on electronic microscopy of scanning. All the 

specimens were prepared according to histological techniques of routine. The pineal gland of 

the Cebus apella monkey presented itself as a small organ of variable forms and lengths, 

measuring 2,5mm to 4,0mm in length and 2,0mm to 3,5mm in width. It is caudally located to 

the esplenium of the calosus body, in relation to the pineal recess, being classified as 

subcalosus and type A according to Vollrath (1981). It is externally covered by a conjunctive 

tissue capsule, rich in collagen fibers, derived from the piamater. In the glandular parenchyma 

three types of cells are verified: pinealocytes, cells of the glia and mast cells. According to the 

morphologic characteristics of the cores, we identify pinealocytes of type I and pinealocytes 

of type II. Corpora arenaceae round and in morula shape are seen in the glandular 

parenchyma in which the microanalysis by emission of X-Ray showed two main components: 

the phosphorus and the aluminum. 

Key-words: 1.Neuroanatomy.  2. Cebus apella.  3. Pineal gland. 
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Razões não faltam para que nos interessemos pelo conhecimento da Anatomia do

macaco Cebus apella. A semelhança com outros primatas, inclusive com o homem, afora

características de sua fisiologia e etologia são entre outros, fortes argumentos favoráveis.

Por outro lado, temos observado que os primatas não-humanos têm se constituindo em

importante grupo, dentre os animais submetidos a estudos diversos, o que se reveste de suma

importância para o entendimento de sua própria evolução, no qual se observam aspectos

intermediários entre o homem e outros animais, somando-se ao fato de que o conhecimento

pormenorizado de sua Anatomia pode representar fator importante para sua preservação e

proteção (BARROS, 2003), uma vez que o conhecimento de diversos aspectos da

Neuroanatomia de primatas não humanos, atualmente é ainda incipiente, pela falta de

trabalhos a respeito.

Recentemente tem-se enfocado com bastante interesse, em nosso meio de trabalho, o

estudo de aspectos neuroanatômicos do macaco Cebus apella.

Ressalte-se também o fato de que a glândula pineal, apesar de todas as investigações já

realizadas nos mais diferentes grupos de animais, ainda continua a ser motivo de profundas e

instigantes indagações. Se de uma parte se tem assentado, com relativa segurança, seu papel

como órgão regulador de mecanismos neuroendócrinos associados a funções reprodutivas, em

contrapartida ainda não dispomos conhecimento das bases neuroanatômicas e

neurofisiológicas desses mecanismos. Igualmente nos é desconhecida a relação dessas bases

com a atuação hoje admitida da glândula pineal, de promover a “orquestração” de funções

relacionadas ao sistema nervoso autônomo, às respostas imunológicas e ao sistema

neuroendócrino como um todo. Se estados emocionais sabidamente se manifestam
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organicamente através dos chamados processos de somatização, talvez estejamos perto de

explicar, cientificamente, o postulado cartesiano que anuncia: “a pineal é a sede da alma”.

Assim, surgiu-nos interesse em efetuar, no macaco Cebus apella, análise

macroscópica e microscópica de sua glândula pineal, integrando série de estudos

(CARVALHO-BARROS, 2002; RIBEIRO, 2002) que visam, conjuntamente, o conhecimento

que até então não se tem, de peculiaridades do sistema nervoso central e do sistema nervoso

periférico dessa espécie.

Ainda que o macaco Cebus apella se caracterize como espécie de farta ocorrência na

América do Sul, a obtenção de espécimes para pesquisa constitui-se em objeto de profunda

reflexão de cunho ético, pois estamos motivados a atender aos postulados dos novos

paradigmas da Ecologia e a respeitar o direito desses animais, à sua própria vida.

Assim, é preciosa a oportunidade que estamos tendo, de ter acesso a exemplares

doados pelo IBAMA-MG e também às peças conservadas, de macacos Cebus apella,

constantes do acervo do laboratório de Anatomia do Prof. Dr. Zenon Silva, da Universidade

Federal de Uberlândia (UFU-MG), material esse que foi coletado, paulatinamente, durante

muitos anos, e que agora se encontra à disposição dos estudiosos que como nós, motivaram-se

a cumprir essa tarefa.

Com fulcro nessas considerações, este trabalho traz como objetivo, descrever a

organização anatômica da glândula pineal do macaco Cebus apella, focalizando seus aspectos

macroscópicos e seus aspectos microscópicos, vistos sob a óptica da microscopia de luz,

microscopia eletrônica de transmissão e microanálise por difração de RX.
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2.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA 

 

Hartmann e Straus Junior (1932) descrevem que a glândula pineal do Gorila está

fixada, por uma base larga, à borda posterior dorsal do tálamo-mesencéfalo. É um corpo

cônico pequeno com aproximadamente 2-3 mm de largura à base e 2-3 mm de comprimento e

estende-se quase horizontalmente para permanecer em correspondência ao sulco entre o dois

colículos craniais. A parte distal termina na junção das hemitendas do cerebelo. Dois núcleos

habenulares são vistos lateral e cranialmente à glândula pineal. A pequena haste espessa

contém uma cavidade a qual é contínua ao terceiro ventrículo.

Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) descrevem que o corpo pineal da Macaca

mulatta é conectado por uma haste delgada à comissura habenular e comissura posterior. Tem

uma forma cônica e prolonga-se de maneira semelhante a um dedo, o qual se dilata, como

clava, em sua extremidade, apresentando-se muito raramente e parcialmente denteada. O

comprimento do corpo pineal está entre 4 e 12 mm, a largura entre 1 1/2 e 3 mm e a espessura

entre 1 1/2 e 2 mm. A coloração é acinzentada, ligeiramente amarelada e a consistência é

macia. Está situado em uma depressão plana, o trígono pineal, entre os colículos craniais e

tecto do mesencéfalo. Raramente alcança o esplênio do corpo caloso que pode sobrepô-lo.

Quay (1970) descreve que o Orangotango possui um compacto órgão pineal que

possui aproximadamente 1,7 mm de comprimento em seu eixo cranio-caudal e 1,1 mm em

sua dimensão dorso-ventral. Porém, tais medidas não são verdadeiramente indicativas da

quantidade de tecido pineal, uma vez que o corpo inclui, além das células, numerosos

fascículos de fibras neurais comissurais dos sistemas comissurais posterior e habenular. A

massa principal da comissura habenular está contida de fato dentro do corpo pineal. Só uma
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parte de sua margem ventro-dorsal está livre do tecido pineal. Extenso contato de tecido é

feito, também, pela glândula pineal com a comissura posterior póstero-ventralmente e com a

aracnóide distalmente ou póstero-dorsalmente.

A mais interessante e talvez única relação da glândula pineal do orangotango é com o

terceiro ventrículo, relativamente ao recesso suprapineal. A glândula pineal desta espécie tem

uma projeção especialmente extensa sobre o terceiro ventrículo e entre a comissura posterior e

a comissura habenular. A projeção total do terceiro ventrículo na glândula pineal é chamada

de recesso pineal ou recessus pinealis e é relativamente superficial, embora extensa (QUAY,

1970).

Knight, Hayes e Symington (1974), ao estudarem o Cercopithecus aethiops,

descreveram as relações anatômicas macroscópicas do corpo pineal com o terceiro ventrículo.

O formato do corpo pineal varia de oval a cônico, medindo 3 mm comprimento e no máximo,

1,5 mm em diâmetro e prende-se por uma haste muito pequena ao teto do diencéfalo, entre as

comissuras posterior e habenular. A pia-máter cobre apenas o corpo pineal, na parte distal

junto ao recesso pineal (PR) e em sua superfície dorso-caudal. Na superfície rostral, a pia-

máter reflete-se a partir do corpo pineal para formar o teto do terceiro ventrículo. Como

resultado desta reflexão, um recesso supra-pineal (SPR) ou saco dorsal estende-se diretamente

sobre a superfície ântero-superior (AS) do corpo pineal. Estruturas semelhantes a recortes das

folhagens, são observadas no plexo coróide, particularmente em sua superfície ântero-

superior. Como conseqüência destas duas últimas características, uma proporção considerável

da superfície do corpo pineal está em contato direto com o fluído cérebro-espinhal (CSF) do

terceiro ventrículo.

Simmons (1976) também estudou o corpo pineal do Cercopithecus aethiops e o

descreveu como uma pequena saliência da parede dorsal do diencéfalo, na região
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imediatamente dorsal e rostral às comissuras habenular e posterior. O corpo pineal está

posicionado ventralmente ao esplênio do corpo caloso, mas está separado deste, pela tela

coróidea do terceiro ventrículo. Estende-se caudalmente para a extremidade rostral da

comissura dos colículos craniais. O corpo pineal está fixado, em cada antímero da região

habenular, por uma haste curta e resistente ou pedúnculo de substância branca. A lâmina

dorsal e ventral deste pedúnculo é formada pelas comissuras habenular e posterior,

respectivamente. Entre esta lâmina, encontra-se um recesso pineal que está situado rostral e

ventralmente ao aqueduto do mesencéfalo.

A glândula pineal pode ser classificada com base em sua localização, utilizando-se o

esplênio do corpo caloso como ponto de referência (BLIN; MAURIN1, 1956 apud

VOLLRATH, 1981, p. 12). Portanto, glândulas pineais com posições supracalosa, subcalosa e

pós-calosa podem ser distintas. A posição subcalosa é encontrada em primatas e carnívoros,

enquanto a posição pós-calosa é tipicamente encontrada em bovinos, eqüinos, muares e

caprinos (BLIN; MAURIN, 1956 e FRAUCHIGER2, 1963 apud VOLLRATH, 1981, p.12).

Vollrath (1981) afirma que embora o corpo pineal de diferentes indivíduos possua, em

comum, desenvolvimento a partir da região dorso-caudal do teto do diencéfalo, ele tem

considerável variação a respeito da forma e função. A classificação baseada somente no

formato não parece ser inteiramente satisfatória porque, em algumas espécies de mamíferos a

glândula pineal não é uma simples estrutura compacta, mas consiste de grupos de células mais

ou menos isoladas que podem diferir em função.

Uma classificação da pineal de mamíferos, independente de sua posição em relação ao

corpo caloso, leva em consideração a sua relação com o terceiro ventrículo, assim como a

1 BLIN, P. C.; MAURIN, C. Anatomie macroscopique de l’epiphyse des mammifères domestiques. Recueil
Medicine Véterinaire, v. 132, p. 36-52, 1956.
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forma e o arranjo de seu tecido. Desta forma, de acordo com esta classificação: 1) se o volume

do tecido pineal está intimamente relacionado com o 3º ventrículo, a pineal pertence ao tipo

proximal ou Tipo A; 2) se a pineal é alongada e o comprimento do órgão for em torno de, ou

aproximadamente duas vezes maior que a maior largura, ela pertence ao tipo próximo-

intermediário, designado tipo AB; 3) se a pineal é muito longa e uma quantidade substancial

de tecido pineal dispõe-se, superficialmente ou intimamente, relacionado com o cerebelo, ela

pertence ao tipo próximo-intermediário-distal, designado tipo ABC; 4) se qualquer uma

dessas partes está substancialmente reduzida em quantidade, as letras maiúsculas são trocadas

por letras minúsculas do alfabeto grego; 5) se uma região está ausente, a letra correspondente

é omitida; 6) se não existem estruturas delimitadas que permitam a classificação do órgão,

esta pineal recebe a sigla de difusa (diff), subscrita após as letras; 7) se a pineal encontra-se

dentro do ventrículo, recebe a sigla de interventricular (iv); 8) se for identificada uma

concavidade, como no caso de alguns marsupiais, leva a sigla “hollow” de côncava

(VOLLRATH, 1981).

Spalteholtz e Spanner (1988) descrevem que o corpo pineal em humanos é uma

pequena massa, piriforme, ímpar, mediana, que se prende por meio de curta haste

fibrovascular às comissuras habenular e epitalâmica. O corpo pineal é um órgão endócrino, de

origem neuro-ectodérmica, que tem significado multifuncional na modulação de funções

endócrinas e na regulação de sistemas não endócrinos, quando estes sofrem a ação de

alterações ambientais e/ou do próprio organismo. Foi definido modernamente como

“regulador dos reguladores”.

2 FRAUCHIGER, E. Atles und neures über die Zirbeldrüse (Ephiphysis cerebri) Schweiz. Arch. Tierheilk. V.
105. p. 183-194, 1963.
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A glândula pineal de mamíferos é uma glândula endócrina que participa dos ciclos

reprodutivos e não tem eferências neurais conhecidas. Segrega um hormônio anti-

gonadotrófico chamado melatonina com taxas relativamente altas durante a noite (NOLTE,

1994).

O corpo pineal ou epífise do cérebro é um pequeno órgão piriforme, cinza-

avermelhado, que ocupa uma depressão entre os colículos superiores. Está inferiormente ao

esplênio do corpo caloso, separado deste pela tela coróidea do terceiro ventrículo e suas veias

cerebrais e lâmina inferior envolvidas pela tela, que está refletida daí para o teto do

mesencéfalo. O corpo mede aproximadamente 8 mm de comprimento; sua base, direcionada

anteriormente, está presa por um pedúnculo que se divide em lâminas inferior e superior,

separadas pelo recesso pineal do terceiro ventrículo e contendo, respectivamente as

comissuras epitalâmica e da habênula (WILLIANS et al., 1995).

Carpenter (1999) cita que a glândula pineal ou epífise do homem é um corpo pequeno,

de forma cônica, aderido ao teto do terceiro ventrículo na região da comissura posterior.

2.2 ANATOMIA MICROSCÓPICA 

 

No corpo pineal do macaco há uma estrutura nos dois-terços dorsais que é distinta do

parênquima pineal. Esta estrutura é grande e arredondada em corte transversal, com projeções

que se estendem entre os lóbulos do parênquima. Está constituída principalmente de células

delgadas, com núcleo oval ou alongado, assemelhando-se às células de Schwann dos nervos

periféricos. A estrutura estende-se posteriormente para a superfície pial onde recebe feixes

espessos, compactos de grandes fibras neurais mielinizadas (LEVIN, 1938).
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Na estrutura intrapineal, particularmente próximo à sua margem, há muitas células

ganglionares, difundidas, bem formadas, algumas encontrando-se no parênquima adjacente.

Estas contêm núcleos vesiculares grandes típicos, cada um com único nucléolo, e massas

abundantes de substância tigróide no citoplasma. Muitos são bipolares, mas uma célula

tripolar, foi vista. Outros aparecem arredondados, possivelmente tendo sido cortados

transversalmente ao eixo principal da célula. Eles não possuem nenhuma semelhança com as

células específicas da pineal e nenhuma granulação é aparente (LEVIN, 1938).

Na estrutura intrapineal existe uma quantidade moderada de tecido conjuntivo,

principalmente reticulina, conectando-se com os vasos sangüíneos e septos da pineal (LEVIN,

1938).

A glândula pineal em Cebídeos contém considerável quantidade de fibras neurais,

porém misturadas a elas estão numerosas células parenquimatosas grandes. Grânulos

secretores ocorrem ao redor do núcleo destas células e entre as células está grande quantidade

de células pequenas de característica embrionária (HILL, 1960).

Normalmente, três tipos de células são identificados: células da neuróglia, células do

parênquima e certamente células dispersas consideradas como células ganglionares não

funcionais. As células do parênquima são células grandes, idênticas, possuindo um citoplasma

granular e corado intensamente, núcleo relativamente grande ou células pequenas com

grânulos basófilos, eosinófilos e núcleo vesicular. O tecido de sustentação é de natureza

neuroglial, exceto onde se expandem prolongamentos do tecido conjuntivo, a partir da cápsula

(KAPPERS, 1960).

O corpo pineal da Macaca mulatta mostra em sua superfície, uma delgada cápsula

fibrosa, com numerosos vasos sangüíneos. Diversos septos amplos e irregulares e vasos

sangüíneos delgados penetram no corpo. A divisão do corpo em lóbulos não é distinta. No
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plano sagital mediano encontra-se um estreito recesso pineal, o qual está revestido por

epêndima que varia de cúbico a cilíndrico, disposto sempre em uma camada única. Formações

císticas não foram observadas, de forma clara. Após tratamento com prata, puderam ser

observados processos longos, os quais desaparecem no plexo neural do corpo pineal. Fibras

neurais de várias densidades e direções, simples e em pequenos feixes, estão presentes,

principalmente nos setores medianos, onde formam plexos de densidades variadas. Um

número menor de fibras, muito delgadas, eventualmente, é observado na periferia do corpo

pineal. Fibras provenientes da comissura epitalâmica podem ser bem visíveis em cortes

sagitais. Elas formam um feixe compacto e distinto, próximo ao epitálamo, divergindo para o

corpo pineal. A areia cerebral foi observada em dois corpos pineais. Esta é constituída de

formações granulares microscópicas, de vários tamanhos, com uma superfície lisa ou saliente,

de coloração levemente amarelada e sugestão de constituição em camadas concêntricas. Ao

nível de um dos cortes, podem ser vistos acima de 18 grânulos. Em outros cortes eles estavam

ausentes. Entre outros elementos celulares, destacam-se eosinófilos com um núcleo

claramente visível e uma superfície plana, duas vezes o tamanho dos eritrócitos e

ocasionalmente com grânulos ligeiramente desenvolvidos. Eles estão dispostos isoladamente

ou em pequenos grupos de 2–3 entre as células pineais (NOVOTNÁ; ULVROVÁ;

HRÖMADA, 1966).

Ao longo da margem dorsal do recesso pineal há uma zona de contato entre o

parênquima pineal típico e o parênquima epitelial do órgão subcomissural. No recesso pineal,

ao redor da superfície ventral da pineal e a comissura habenular, apenas um epitélio

ependimal pavimentoso simples separa o tecido pineal do lúmen do terceiro ventrículo.

Normalmente, uma zona glial fibrosa e células espessas seguem imediatamente abaixo do

epêndima, mas capilares e células pineais parenquimais ou pinealócitos encontram-se
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imediatamente adjacentes a esta zona glial delgada. Enquanto o epêndima que cobre o recesso

pineal seja liso, aquele que cobre dorsalmente a pineal, separando esta do lúmen do saco

dorsal é irregular e intensivamente perfurado por canais que se ramificam complexamente e

penetram por 100 – 200 µm no corpo pineal. O revestimento ependimário do saco dorsal

muda, nesta região, e torna-se progressivamente mais atenuado à medida que se aprofunda

nestes canais. A quantidade de citoplasma circunuclear e sua reação a sulfidrila, normalmente

forte, ficam progressivamente reduzidas. Ao microscópio de luz não é possível determinar,

exatamente, onde ou como estes canais terminam dentro do tecido pineal. Também aparecem

aqueles pinealócitos típicos desta região, os quais estão separados do lúmen dos canais e

recessos do saco dorsal por não mais que uma única célula ependimal ou glial. Há uma maior

porcentagem de células gliais nesta região da pineal, porém, existe mais material fibroso

interposto corado por técnicas de PAS e fucsina aldeído (QUAY, 1970).

A partir de estudos da pineal de mamíferos, particularmente de primatas, pode-se

distinguir 3 tipos de diferentes neurônios e neuroaxônios no órgão: (1) alças comissurais

intrapineais; (2) feixes inervando distalmente a pineal, o nervo conário; e (3) corpos celulares

neuronais intrapineais. Em toda a parte mais distal da pineal, do orangotango, foram vistos

fascículos de fibras neurais mielinizadas. Eles são melhor evidenciados por uma coloração de

Sudan black. O tamanho e número são maiores na região onde eles se unem à comissura

posterior e à comissura habenular. A direção e relações anatômicas destes fascículos sugerem

que eles sejam alças distais e parcialmente isoladas destas duas comissuras. Não foi possível

encontrar o nervo conário, provavelmente por causa da natureza fracamente mielinizada

destas fibras autônomas e a inabilidade das técnicas de coloração para demonstrar sistemas de

fibras pequenas ou difusas como estas. Corpos celulares no interior da pineal e, claramente de

estrutura neuronal tipicamente multipolar estão associados com a comissura habenular. Tais
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corpos celulares neuronais no interior da pineal, às vezes, estão próximos de grupos de

pinealócitos e glia associados, mas eles sempre estão intimamente associados com a

comissura habenular. Seria de se esperar, não obstante, que as células parenquimais maiores

ou pinealócitos, ao menos na pineal deste orangotango, como aquelas de vários outros

primatas (WARTENBERG3, 1968 apud QUAY, 1970, p.95), tivessem uma aparência

neuronóide. As características, a seguir, servem, porém, para distinguir os pinealócitos dos

corpos celulares neuronais: (1) forma ovóide sem processos citoplasmáticos visíveis ao

microscópio de luz e técnicas de coloração empregadas; (2) uma posição excêntrica ou

periférica do núcleo, com o aparecimento de uma delgada e membranosa região

citoplasmática justanuclear ou central, bem coradas; (4) núcleo de forma menos ovóide, e

freqüentemente achatado ou enrugado em uma das faces; (5) nucléolo menor e em posição

periférica (QUAY, 1970).

Uma aparência parcialmente lobulada, da pineal deste orangotango, é conferida por

estruturas cordonais do estroma. Além de estas áreas estromais conterem pequenos vasos

sangüíneos, elas são mais notáveis pelas suas células densamente organizadas, origem de

fibras neurogliais de tecido conjuntivo. Especialmente distintas são as extensas e densas

agregações freqüentes, de pequenas células, provavelmente neurogliais nestas regiões. O

citoplasma de muitas destas células contém inclusões de vários tipos. Mais comuns são os

grânulos de pigmento amarelo a castanho, os quais são corados pela reação de von Kóssa,

azure A e fucsina aldéido. Alguns dos grânulos menores são avermelhados quando corados

por PAS, mas nenhum dos grânulos foi corado através de outros métodos. Menos comuns e

mais difundidas são as células estromais que contém grânulos não pigmentados, PAS

3 WANTENBERG, H. The mammalian pineal organ: eletron microscopic of the fine structure of pinealocytes,
glial cells and on the perivascular compartment. Z. für Zellforsch, 86: 74-97, 1968.
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positivos e outros que podem ser células principais. Corpos arenáceos não estão presentes

nesta pineal, mas corpos amiláceos são numerosos nas paredes do saco dorsal, inclusive na

porção que limita a pineal. Estes corpos foram fortemente corados por PAS, mas são

negativos para sais de cálcio (QUAY, 1970).

Os lóbulos parenquimais da pineal do orangotango estão, em grande parte, compostos

de células parenquimais ou pinealócitos e um número menor elementos estromais ou gliais.

Os pinealócitos são especialmente interessantes. Pelo menos podem ser reconhecidos três

tipos estruturais destas células neste espécime: (1) células grandes, com citoplasma abundante

e densamente granular; (2) células menores com menos citoplasma e grânulos citoplasmáticos

maiores e mais irregulares; e (3) células com citoplasma repleto de vacúolos. Além disso,

podem ser descritos tipos menos distintos e intermédiários. Técnicas de coloração e

citoquímicas não tiveram sucesso devendo ser providenciado outro critério adicional para

identificar estes tipos de células. Os grânulos citoplasmáticos de ambos os pinealócitos

granulados coraram de forma semelhante, com azure A e com anilina azul, na técnica de

hematoxilina-Malorry II cromo. PAS, DDD e métodos de nitrito DMAB não os distinguiram.

Não foram observadas inclusões nucleares. Embora variações regionais em quantidades e

tipos de tecidos estromais pudessem ser notadas na pineal, os tipos de pinealócitos acima

constatados ocorrem como uma população mista, ao longo do órgão, pelo menos como

mostrado pelas técnicas empregadas (QUAY, 1970).

Estudos microestruturais de pineais de 15 seres humanos (feto a adulto) e 20 babuínos

(6 meses a 7 anos) foram realizados utilizando técnicas de microscopia de luz, fluorescência e

eletrônica, em ambas as espécies, a pia-máter da cápsula reflete-se a partir da glândula, para

formar o teto de um saco dorsal extenso, e assim permitindo à pineal, ser banhada em

considerável parte pelo líquido cérebro-espinal. O aspecto histológico e a estrutura fina do
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tecido parenquimatoso são semelhantes àqueles descritos para as pineais de outras espécies de

mamíferos. Grânulos de composição fenol polihídrico estão distribuídos ao longo do

parênquima, com concentração particular em áreas perivasculares. Células ependimais

atípicas foram encontradas no recesso pineal. Porém, a distribuição e aspecto histológico

destas células diferem nas duas espécies, enquanto células ependimais do lobo posterior e

órgão subcomissural mostram marcante variação de espécie para espécie (SYMINGTON;

KNIGHT; HAYES, 1972).

O corpo pineal do Cercopithecus aethiops possui uma cápsula que consiste de fibras

colágenas, reticulares e alguns fibroblastos. Depois da reflexão da cápsula no limite caudal da

superfície superior do corpo pineal, pouco tecido conjuntivo permanece entre o epêndima e o

tecido parenquimatoso, subjacente a esta superfície. Algumas trabéculas mal-definidas partem

da cápsula e parcialmente dividem o parênquima em lóbulos. Vasos sangüíneos penetraram

no parênquima pelas trabéculas (KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974).

Quatro tipos de células ependimais morfologicamente distintas (Tipos 1, 2, 3 e 4)

foram identificadas no limite com o líquor do terceiro ventrículo (KNIGHT; HAYES;

SYMINGTON, 1974).

As células ependimais do tipo 1 cobrem a superfície ântero-superior do corpo pineal,

estendendo-se ao redor da região habenular e terminando no recesso pineal. Estas células são

escamosas ou cubóides, medindo aproximadamente 12 µm transversalmente, têm um núcleo

esférico e granular (8µm) e um nucléolo localizado excentricamente (KNIGHT4, 1973 apud

KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974, p.135).

4 KNIGHT, B. K. Comparative anatomical studies of the pineal in man and chacma baboon as an
experimental model for human studies, and anatomical evidence to support the role of the cerebro-
spinal fluid as a transmitting medium for pineal hormones. Tese. University of Rhodesia, Dept. of
Anatomy B. Sc. Hons. 1973.
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Estendendo-se longitudinalmente até 300-400 µm da região inferior do recesso pineal

foram identificadas células ependimais do tipo 2. Essas células possuem formato de pêra,

medindo 15 µm transversalmente. São freqüentemente ciliadas e possuem um espesso

processo basal. Este processo mede 30-100 µm de comprimento e passa através da camada

glial subjacente. O citoplasma apresenta-se fracamente basófilo. O único núcleo oval é grande

(10-12 µm transversalmente), granular e orientado seguindo o eixo longitudinal da célula e

possui dois ou três nucléolos proeminentes.

As células ependimais do tipo 3 estendem-se do recesso pineal para a área do órgão

subcomissural. Tais células são semelhantes a fusos (100 µm longitudinalmente) e tem

aspecto distinto. Assim, o citoplasma apical das células ciliadas forma uma larga faixa

acidófila ao longo da superfície ventricular da área comissural posterior. Subjacente à faixa de

citoplasma apical está uma zona nuclear irregular, na qual os núcleos de células adjacentes

permanecem em diferentes distâncias do ventrículo (KNIGHT; HAYES; SYMINGTON,

1974).

Como conseqüência da zona nuclear irregular, a camada ependimal possui um aspecto

pseudo-estratificado. Uma vez que os processos citoplasmáticos basais se acham menos

acumulados do que na região apical, a zona íntima desta camada ependimal possui um aspecto

semelhante a franjas (KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974).

As células ependimais com estruturas semelhantes a folhagens, encontradas na

superfície ântero-superior do corpo pineal foram classificadas em tipo 4. Estas células são

idênticas às células ependimais do plexo coróide do terceiro ventrículo. Assim, essas células

mostram aspecto cubóide e são maiores do que as células ependimais do tipo 1 (15-18 µm

transversalmente). O citoplasma desta célula forma um abaulamento rumo ao fluído cérebro-

espinhal e confere às folhagens um aspecto muito irregular. Uma quantidade considerável de
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material Fontana positivo está presente nessas células. Essas células possuem um único

núcleo granular redondo (8-9 µm em diâmetro) que se cora mais intensamente do que o

núcleo das células ependimais do Tipo 1.

O parênquima consiste predominantemente de aglomerações de pinealócitos apoiadas

em uma malha de fibras reticulares e gliais. Células gliais estão fortuitamente distribuídas

nesta malha. O parênquima é bem vascularizado e células do plasma são vistas em associação

com os vasos sangüíneos. Quantidades consideráveis de material Fontana positivo estão

presentes ao longo do parênquima. O material mostra-se na forma de grandes grânulos os

quais permanecem intra e extracelularmente (KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974).

Os pinealócitos apresentam numerosos processos citoplasmáticos, membranas de

plasma indistintas e citoplasma fracamente basófilo. Os núcleos são grandes (8 µm), redondos

ou ovais, granulares e com nucléolo bem distinto (KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974).

Embora células glia ocorram amplamente ao longo do corpo pineal, a distribuição

delas é desigual. Assim, as células glia são muito numerosas nas áreas periféricas e em

particular em uma camada, de 10-25 µm de largura, a qual se estende da região inferior do

recesso pineal até a superfície ântero-superior do corpo pineal.

Na região adjacente ao epêndima da superfície ântero-superior, células da glia são

comparativamente escassas. O componente glial consiste em astrócitos e suas fibras. Estes são

vistos como células que possuem um pequeno núcleo granular, redondo, corado intensamente

e com um nucléolo proeminente.

Em correspondência ao recesso óptico e ao recesso infundibular, as paredes possuem

dobras e projeções semelhantes a vilos. As dobras e projeções consistem de uma camada

simples de células ependimais e tecidos neurais subjacentes. Vasos sangüíneos ocorrem nas

dobras. As células ependimárias são ciliadas, cubóides e ocasionalmente contendo material
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PAS ou CAH positivo. Ao redor da base de cada recesso, epêndima modificado ocorre em

camadas pseudo-estratificadas ou estratificadas. O aspecto histológico desse epêndima é

semelhante àquele registrado para o epêndima de outras espécies de primatas (KNOWLES5,

1969 apud KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974, p. 138; SYMINGTON6 et al., 1972b;

KNIGHT4, 1973 apud KNIGHT; HAYES; SYMINGTON, 1974, p. 138). Assim, células não

ciliadas possuem um corpo celular com formato de pêra, e um processo basal alongado que

entra no tecido neural subjacente. O pericário de neurônios que inclui este núcleo é similar

àquele dos neurônios neuro-secretórios (SYMINGTON6 et al., 1972b apud KNIGHT;

HAYES; SYMINGTON, 1974, p.139).

No Cercopithecus aethiops, não foi encontrada nenhuma areia cerebral na glândula

pineal. A glândula pineal consiste de pinealócitos de formas irregulares, que possuem núcleo

vesicular hipocromático, e citoplasma fracamente basófilo e de células intersticiais ou

ependimais contendo núcleo corado escuramente e citoplasma escasso (SIMMONS, 1976).

Na glândula pineal predominam dois tipos celulares, os pinealócitos e os astrócitos.

Estas células (pinealócitos) apresentam-se, nas lâminas coradas pela hematoxilina-eosina,

com o citoplasma claro e grandes núcleos esféricos. Constituem 95% das células da pineal. A

impregnação pela prata, segundo o método de Del Rio Hortega mostra que os pinealócitos

possuem numerosas ramificações com as extremidades dilatadas. O citoplasma dos

pinealócitos contém moderada quantidade de ribossomos, pouco retículo endoplasmático

rugoso, mas o retículo endoplasmático liso é desenvolvido e o citoplasma contém numerosas

vesículas de função desconhecida. O citoplasma apresenta feixes de microtúbulos, mais

freqüentes nos prolongamentos. Entre os pinealócitos com seus núcleos grandes e esféricos,

5 KNOWLES, F. Ependymal secretion especially in the hypotalamic region. Journal of Neuro-Visceral
Relations, Supplement 9, 97-110, 1969.
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observam-se núcleos alongados e mais fortemente corados, que pertencem aos astrócitos.

Como tecido nervoso, estes astrócitos possuem prolongamentos e grande quantidade de

filamentos intermediários. Os astrócitos constituem 5% do parênquima da pineal. Areia

cerebral é o nome dado às concreções de fosfato e carbonato de cálcio encontradas

normalmente na glândula pineal do adulto e que aumentam de número com a idade. Essas

concreções estão localizadas no material extracelular do tecido conjuntivo. A calcificação da

pineal não impede sua atividade, porque mesmo na idade avançada, quando o acúmulo de

concreções é maior, a glândula funciona normalmente, a julgar pelas substâncias ativas e

enzimas nela presentes (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999).

O tecido conjuntivo que recobre a pineal é a pia-máter, a qual envia trabéculas e septos

para o seu interior, subdividindo-a em lóbulos incompletos. Os vasos sangüíneos que irrigam

e drenam a pineal são envolvidos por septos de tecido conjuntivo. Os principais tipos

celulares são os pinealócitos e as células neurogliais. Os pinealócitos produzem melatonina e

serotonina, enquanto as células neurogliais dão suporte aos pinealócitos. É interessante

mencionar que a serotonina somente é produzida durante o dia, enquanto a melatonina é

produzida durante a noite. Os espaços intracelulares da pineal contêm material granular

calcificado que é denominado areia cerebral (corpora arenacea), cuja importância, se houver,

não é conhecida (GARTNER; HIATT, 2002).

6 SYMINGTON, R. B.; MARKS, S. M; RYAN, P. M. Secretory cells of the pineal gland. South African
Medical Journal, 46, 1484-1487, 1972a.
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3.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA 

Para este trabalho utilizamos o macaco Cebus apella, uma das quatro espécies do

gênero Cebus (BROWN; COLLILAS, 1983). Trabalhamos com 12 exemplares de Cebus

apella, adultos, sendo 08 deles cedidos pela Universidade Federal de Uberlândia, pertencentes

ao acervo de pesquisa do laboratório de anatomia, os quais foram empregados para estudos

macroscópicos e estudos relacionados à topografia e sintopia do corpo pineal. Os demais, 04

exemplares foram cedidos pelo IBAMA – MG, sendo provenientes de zoológicos, onde

vieram a óbito.

Uma vez isolado o encéfalo, da cavidade craniana, para completa exposição da

glândula pineal, foi necessário remover a parte posterior do telencéfalo até expor, com

clareza, o teto do mesencéfalo e o esplênio do corpo caloso.

Os encéfalos foram medidos, pesados e fotografados, sendo também, realizadas as

mensurações das glândulas pineais, cujos dados foram dispostos em tabela.

Figura 1- Espécimes de macaco Cebus apella, adultos.
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3.2 ANATOMIA MICROSCÓPICA 

3.2.1 Microscopia de Luz

Foram fixadas 03 glândulas pineais em solução de formaldéido tamponado a 10% por

24 horas, e a seguir incluídas em parafina, segundo a rotina usual. As outras 04 foram fixadas

em solução de Carnoy, por 24 horas a 4ºC e depois incluídas em historresina, de acordo com

técnicas histológicas de rotina (BANCROFT; GRAMBLE, 2002).

Os cortes histológicos em parafina foram efetuados em micrótomo Reichert – Jung

820 - II com espessura de 5 µm e em seguida corados pelas técnicas hematoxilina-eosina,

hematoxilina-floxina, picrossirius. Os cortes histológicos, incluídos em historresina, foram

realizados em micrótomo Leica 2065 – Supercut com espessura de 3 µm e corados pela

técnica de solução aquosa de azul de toluidina 0,5% (BANCROFT; GRAMBLE, 2002).

A seguir, procedeu-se à cobertura dos cortes com lamínulas, segundo procedimentos

usuais em histologia.

Finalmente as lâminas foram levadas a um microscópio Olimpus BX60, observadas e

analisadas com aumento de 4, 10, 20, 40, 60 e 100 vezes. Alguns campos e estruturas foram

selecionados para fotodocumentação.

3.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão

Uma glândula pineal foi imersa em fixador Karnowsky por 30 minutos. Após esse

tempo, o fixador foi renovado e o material foi cortado em fragmentos menores, mantidos no
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fixador por um período de 24 horas. Os fragmentos foram lavados duas vezes em tampão de

cacodilato de sódio 0,1 M por 30 minutos a 4 ºC. A seguir, procedeu-se à pós-fixação em

tetróxido de ósmio a 1% em tampão cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,3 com ferrocianeto de

potássio a 1,5% por um período de 60 minutos. Os fragmentos foram novamente lavados duas

vezes, em solução tampão cacodilato de sódio 0,1 M por 10 minutos a 4 ºC. A seguir os

fragmentos foram desidratados em uma série crescente de álcool (álcool 50% - 10 minutos;

álcool 70% - 10 minutos, 2 vezes; álcool 80% - 10 minutos, 2 vezes; álcool 95% - 10 minutos,

2 vezes, álcool absoluto por 15 minutos, 3 vezes; acetona/álcool (1:1) por 15 minutos e

finalmente acetona por 15 minutos, 2 vezes. A seguir os fragmentos foram pré-infiltrados: 1ª

pré-infiltração – acetona/epon 2:1 (vidros tampados por 24 horas); 2ª pré-infiltração –

acetona/epon 1:1 (vidros tampados por 24 horas); 1ª pré-infiltração – acetona/epon 1:2 (vidros

abertos, ± 4 horas, na estufa); resina plena (vidros abertos, ± 4 horas, na estufa). Em seguida

os fragmentos foram incluídos e mantidos em estufa a 60 ºC por 72 horas.

Cortes semi-finos de 0,3 µm e corados com azul de toluidina. Os cortes foram

analisados para selecionar a melhor área para ultra-microtomia.

Os cortes ultra-finos foram submetidos à contrastação com acetato de uranila a 3%,

durante 40 minutos a 37 ºC e citrato de chumbo a 1%, durante 40 minutos à temperatura

ambiente e examinados no microscópio eletrônico de transmissão EM-109 (Zeiss).

3.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura

Para estudos sob a óptica da microscopia de varredura foi utilizado um espécime, que

foi submetido à técnica descrita a seguir:
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A glândula pineal foi fixada em solução de Karnowsky modificada, por um período de

24 horas a 4ºC. Após esta fase, o material foi lavado em três banhos sucessivos, de quinze

minutos em solução fosfato de sódio, 0,1M (pH 7,4) e posteriormente colocado em ácido

tânico 2% durante 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida, o material foi lavado em

solução tampão de fosfato de sódio 0,1M (pH 7,4).

O material, após a fixação, foi colocado em nitrogênio líquido (técnica de criofratura),

a fim de evidenciarem-se possíveis concreções calcáreas.

Pós-fixação em tetróxido de ósmio 1%, em solução tamponada, durante 2 horas a 4ºC.

O material foi lavado em três banhos sucessivos, de dez minutos, em água destilada.

A desidratação foi realizada em série crescente de álcoois e a secagem em aparelho de

ponto crítico Balzers Union – Leichtenstein, CPD-020, utilizando CO2 líquido. As peças

foram montadas em bases metálicas e cobertas com ouro em aparelho de metalizar Emitech

K550 – England Emitech Ltda.

As peças foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura ZEISS DMS 940.

LEO® DSM 940ª.
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4.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA 

A glândula pineal foi encontrada em todos os espécimes de macaco Cebus apella

estudados e apresentou-se como um pequeno órgão de forma e dimensões variáveis. Aparece

como estrutura única, bem desenvolvida, que se projeta da parte dorsal das paredes do terceiro

ventrículo, com ápice em direção aos colículos rostrais, em 11 espécimes (±91,66%) (Figura

2) sendo representada por uma simples intumescência, pouco pronunciada, da porção dorsal

da parede do terceiro ventrículo, em 01 espécime (±8,33%).

Localização:

Independente da forma como se apresenta a glândula pineal, ela está localizada

caudalmente ao esplênio do corpo caloso, em uma pequena depressão denominada recesso

pineal (Figura 4).

A glândula pineal do macaco Cebus apella pode ser classificada em subcalosa,

levando-se em consideração sua localização em relação ao esplênio do corpo caloso,

conforme critério este adotado por Blin e Maurin1 (1956 apud VOLLRATH, 1981) e também

em glândula proximal ou do Tipo A, considerando-se sua íntima relação com o terceiro

ventrículo (VOLLRATH, 1981).

Dimensões e coloração:

Considerada do ponto de vista de suas dimensões, a glândula pineal do macaco Cebus

apella apresenta-se de tamanho variável, medindo de 2,5 mm a 4,0 mm de comprimento e de

2,0 mm a 3,5 mm de largura (Tabela 1).

Quanto à sua coloração, é semelhante à da substância cinzenta de todo o encéfalo.
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Conformação Exterior e Relações:

Em 11 espécimes (±91,66%), naqueles em que se projeta rumo aos colículos rostrais, a

glândula tem a forma típica de uma semente de pinheiro (Figura 3).

Nesses casos, pode-se verificar uma parte média ou corpo ligeiramente achatado, uma

base rostral alargada e um vértice como extremidade caudal.

Em 01 espécime (±8,33%), a forma da glândula nada tem a ver com um cone ou pinha,

mas está representada por uma pequena intumescência no fundo do recesso pineal.

Tabela 1 – Análise dos Encéfalos e das Glândulas Pineais no
macaco Cebus apella: peso, em gramas, medidas do
comprimento e largura, em milímetros

Encéfalos Glândula Pineal
Espécimes M/F

Peso Comp. Largura Comp. Largura

01 M 66,22 68,00 50,00 2,50 2,00

02 M 39,22 49,00 42,00 3,00 2,50

03 F 39,69 54,00 44,00 4,00 3,50

04 M 69,08 67,00 49,00 4,00 3,00

05 M 59,42 61,00 51,00 3,00 2,50

06 F 59,41 61,00 50,00 3,50 3,00

07 F 48,00 68,00 50,00 3,00 3,00

08 F 58,00 61,00 51,00 3,50 3,00

09 F 58,00 60,00 51,00 4,00 3,50

10 M 59,00 61,00 50,00 3,50 3,00

11 M 57,00 63,00 51,00 3,50 2,50

12 F 58,00 60,00 50,00 3,00 2,50

MÉDIA 55,92 61,08 49,08 3,38 2,83

M- Machos
F- Fêmeas
Comp - Comprimento
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4.2 ANATOMIA MICROSCÓPICA 

 

A glândula pineal do macaco Cebus apella é revestida externamente por uma cápsula

de tecido conjuntivo, rica em fibras colágenas, derivada da pia-máter (Figura 5). Feixes de

fibras colágenas projetam-se perpendicularmente da cápsula para o interior do parênquima por

um trajeto longo aproximando ao centro da glândula, formando septos incompletos que

dividem em lóbulos. No interior dos septos observam-se vasos sangüíneos os quais

acompanham o trajeto destes septos (Figura 6).

No interior dos lóbulos observam-se também fibras colágenas mais delgadas sem

orientação definida (Figura 7). Ao redor das concreções observamos condensações de feixes

de fibras colágenas circundando-as completamente. Observa-se uma diferença na distribuição

das fibras colágenas dependendo da região da glândula analisada: na região apical existe uma

maior concentração de fibras colágenas tornando os septos mais espessos (Figura 6). Na

porção apical do parênquima observa-se que as fibras são mais delgadas e estão presentes em

menor quantidade (Figura 7).

Revestindo a superfície da base da glândula, no recesso pineal, verifica-se um epitélio

do tipo prismático pseudo-estratificado (Figura 10).

No parênquima glandular verifica-se a presença de três tipos de células: pinealócitos,

células da glia e mastócitos.

Os pinealócitos são corpos celulares distribuídos por todo o parênquima glandular e

predominam amplamente sobre as demais células. Estão organizados da seguinte maneira:

cordões tortuosos alinhados pelos septos; agrupados em arranjos aleatórios não cordonais,
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formando grupos celulares, mais concentrados em alguns pontos e outras vezes esparsos, sem

formar aglomerados celulares (Figuras 8 e 9).

Em cortes de três micrometros de espessura corados pelo azul de toluidina, os

pinealócitos exibem formas variadas entre ovóide (mais freqüente), esférica e alongada

mostrando núcleos escuros, centrais, esféricos e bem evidentes, enquanto o citoplasma

apresenta coloração acidófila, quando corado pela hematoxilina-eosina. O contorno celular

encontra-se bem delimitado.

As células da glia cuja forma varia entre esférica e alongada, estão presentes em

pequeno número, relativamente aos pinealócitos e estão representadas por pequenos corpos

fortemente corados com o azul de toluidina. Mostram tendência a se localizarem

principalmente ao longo dos septos de tecido conjuntivo, porém algumas células acham-se

presentes aleatoriamente distribuídas entre os pinealócitos. Devido à forte coloração do

citoplasma, não é possível identificar o núcleo nestas células (Figura 9).

A coloração pelo azul de toluidina permitiu visualizar áreas metacromáticas,

evidenciando células com o núcleo evidente e citoplasma cheio de grânulos, indicando a

presença de mastócitos, os quais se apresentam como estruturas globosas, grandes sem

prolongamentos visíveis e repletas de granulações metacromáticas pelo azul de toluidina e

que se acham distribuídas aleatoriamente no parênquima glandular formando pequenas ilhas

de concentrações celulares ou isoladas entre os pinealócitos (Figura 9).

Estruturas semelhantes a concreções calcáreas descritas para outros mamíferos são

vistas no parênquima glandular, apresentando-se sob duas formas: numerosas concreções

muito pequenas e arredondadas, distribuídas isoladamente no parênquima glandular (Figura 6)

e aglomerados de pequenas concreções, estruturadas em camadas concêntricas, formando

estruturas em mórula (Figuras 5 e 6). Todas as formas encontram-se circundadas por tecido
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conjuntivo rico em fibras colágenas (Figura 6). Tais concreções são acidófilas, sendo

intensamente coradas pelos métodos de hematoxilina-eosina e picrossirius. A microanálise

por difração de RX (Figuras 11 e 12) demonstrou que as concreções possuem em sua

composição dois elementos principais: o fósforo e o alumínio. (Tabela 2).

Tabela 2 – Microanálise por difração de RX, de concreção encontrada na glândula pineal de

macaco Cebus apella

Elemento Intensidade

(c/s)

Erro

2.sig

Conc.

P 31.09 1.114 13.384 wt.%

Al 23.22 0.964 9.609 wt.%

C 6.05 0.492 55.746 wt.%

O 3.90 0.395 19.929 wt.%

Na 1.11 0.210 0.727 wt.%

Mg 0.67 0.164 0.314 wt.%

Ca 0.59 0.154 0.292 wt.%

100.000 wt.%

KV 20.0
Takeoff angle 35.0º
Elapsed Livetime 100.0

A eletromicrografia permitiu a visualização de dois tipos de pinealócitos no

parênquima da glândula pineal do macaco Cebus apella, os quais foram identificados de

acordo com as características morfológicas dos seus núcleos.

Os pinealócitos do tipo I exibem o citoplasma contendo formações compatíveis com

organelas, cuja visualização não foi possível, com clareza. O núcleo, que possui forma

arredondada e localização central apresenta invaginações profundas de sua membrana, exibe

cromatina pouco elétron-densa e nucléolo proeminente. As referidas invaginações,
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aparentemente, estão preenchidas com organelas (Figuras 13, 14 e 15). Os pinealócitos do

tipo I estão presentes, em maior número e distribuídos por todo o parênquima.

A maioria dos pinealócitos do tipo II exibe núcleo ovóide, contendo material mais

elétron-denso, sem evidências de invaginações como aquelas encontradas nos pinealócitos do

tipo I (Figuras 13 e 19).

O corpo celular dos pinealócitos contém mitocôndrias, as quais foram pouco

preservadas em nossas preparações e, também constata-se a presença de pequenas

granulações escuras, semelhantes a grânulos de secreção (Figura 14).

Os capilares da glândula pineal ocupam os espaços perivasculares (Figura 16).

Outros tipos celulares, as células da glia, foram encontrados no parênquima celular.

As células gliais, na glândula pineal, aparentemente, são astrócitos. O núcleo exibe

freqüentemente, forma irregular, com dobras da membrana nuclear. O citoplasma é

ligeiramente elétron-denso, contendo prolongamentos citoplasmáticos (Figura 17).

No parênquima celular, encontram-se emaranhados de fibras neurais e

prolongamentos dos pinealócitos entre as células do parênquima glandular (Figura 18).

Ainda no parênquima celular verifica-se a presença de estruturas ovóides com a

parte periférica mais elétron-densa do que a parte central (Figura 19) e às vezes apresentando

forma irregular e pouca densidade eletrônica (Figura 13). Esta morfologia é semelhante

àquela das concreções descritas na microscopia de luz.
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5.1 ANATOMIA MACROSCÓPICA 

 

Hartmann e Straus Junior (1932) afirmam que a pineal do Gorila é um corpo pequeno,

cônico, medindo aproximadamente 2-3 mm de largura em sua base e 2-3 mm de

comprimento. Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) descrevem para a Macaca mulatta, uma

pineal cônica que se prolonga em forma de dedo, o qual se dilata em sua extremidade como

uma clava. Já para Quay (1970), o Orangotango possui um compacto corpo pineal com

aproximadamente 1,7 mm no eixo crânio-caudal e 1,1 mm no eixo dorso-ventral. Knight,

Hayes e Symington (1974) verificam em Cercopithecus aethiops um formato de pineal que

varia de oval a cônico medindo 3 mm por 1,5 mm, enquanto Simmons (1976) encontra para a

mesma espécie apenas uma pequena saliência na parede dorsal do diencéfalo. Vollrath (1981)

afirma que embora diferentes indivíduos apresentem características da pineal em comum, tais

como o seu desenvolvimento a partir do teto diencefálico, ela mostra considerável variação

quanto à forma e função. Para humanos, Testut e Latarjet (1979) descrevem a pineal como

uma pequena estrutura em forma de pinha ou piriforme, medindo 7-8 mm por 4-6 mm;

segundo Spalteholtz e Spanner (1988), a pineal é uma massa piriforme, enquanto Willian et

al. (1995) a descrevem como um pequeno órgão piriforme. Nossas observações para o macaco

Cebus apella, revelam uma glândula pineal com formato e dimensões variáveis; de modo

geral bem desenvolvida, na maioria das vezes, fazendo jus às constantes comparações com

uma pinha ou com um cone, de base voltada rostralmente, valendo-lhe os nomes de corpo

pineal, glândula pineal ou conarium, com os quais é designada e raramente sendo

representada por uma intumescência apenas. Nesta última apresentação aproxima-se daquela
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descrita por Quay (1970) para o Orangotango, em que parte do tecido glandular está disperso

nas imediações de um corpo pineal muito pequeno.

As dimensões da glândula pineal encontradas no macaco Cebus apella: 2,5 X 4,0 mm;

2,5 X 3,5 mm, indicam-na como estrutura bem desenvolvida, quando comparada com a de

outros primatas não humanos, considerando-se ainda o fato de serem animais com dimensões

corporais muito mais expressivas que as do macaco Cebus apella. Assim, Hartmann e Straus

Junior (1932) registram, para o Gorila: 2,3 X 2,3 mm; Quay (1970), para o Orangotango: 1,7

X 1,1 mm; Knight, Hayes e Symington (1974), para Cercopithecus aethiops: 3,0 X 1,5 mm e .

Entretanto, em relação ao ser humano, para o qual Testut e Latarjet (1979) citam as medidas

de 7,8 X 4,6 mm e Willians et al. (1995), de 8,0 mm de comprimento, se considerarmos as

projeções corpóreas entre o homem (± 70 Kg) e o macaco Cebus apella (± 3,0Kg), o tamanho

relativo da glândula pineal entre estas duas espécies, mostra uma aproximada equivalência.

Não apenas em primatas, mas também em outras espécies de mamíferos nas quais a

glândula pineal foi recentemente estudada (Cutias – SILVINO, 1992; Búfalos –

CARVALHO, 1997; Cães – GOMES, 2003; Gambá, MANÇANARES, 2004) ela mostrou-se

com grande variedade de forma e dimensões, por razões que desconhecemos.

Hartmann e Straus Junior (1932) descrevem que a pineal do Gorila está fixada por

uma base larga à borda dorso-posterior do tálamo-mesencéfalo e estende-se horizontalmente

no sulco entre os corpos quadrigêmeos craniais. Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) para a

Macaca mulatta; Knight, Hayes e Symington (1974) para o Cercopithecus aethiops; Simmons

(1976) também para o Cercopithecus aethiops afirmam que a pineal está fixada por uma haste

ao teto do diencéfalo ou comissura habenular. Quay (1970) cita que, no Orangotango, a massa
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principal da comissura habenular está contida no interior do corpo pineal, já que este está

disperso em uma ampla área junto à comissura posterior, ventralmente ao corpo caloso.

Para seres humanos, Testut e Latarjet (1979) afirmam que a pineal está localizada sob

o joelho do corpo caloso e se mantém na posição graças a uma série de aderências à pia-máter

e uma série de prolongamentos de sua base até estruturas vizinhas.

Para o macaco Cebus apella, constatamos uma glândula pineal localizada abaixo do

esplênio do corpo caloso, independente de sua forma, em uma depressão que consideramos

como recesso pineal, o que nos valeu a possibilidade de classificá-la como subcalosa,

conforme critério adotado por Blin e Maurin1 (1956 apud VOLLRATH, 1981, p. 12) ou ainda

como do Tipo A, conforme Vollrath (1981). Verificamos ainda que no macaco Cebus apella,

as conexões com a pia-máter e prolongamentos meníngeos da base, estão presentes

constituindo o principal meio de fixação da pineal, conforme sugere Quay (1970) para o

Orangotango.

Para a Macaca mulatta, Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) citam um grande corpo

pineal medindo até 12 mm, situado entre os colículos craniais e o teto mesencefálico.

A glândula pineal da Macaca mulatta mostra uma importante relação topográfica com

o III ventrículo, dispondo-se entre a comissura posterior e a comissura habenular, o que

também é contatado por nós para o macaco Cebus apella, principalmente no caso em que o

corpo pineal está representado por uma simples intumescência. Knight, Hayes e Symington

(1974) também fazem referência à relação da pineal como o III ventrículo, mas afirmam que a

pia-máter cobre apenas a sua porção distal junto ao recesso pineal.

O tamanho relativamente grande da pineal do macaco Cebus apella, face à sua

pequena massa corporal pode estar relacionado à função reguladora de sistemas endócrinos
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frente à ação das alterações ambientais ou do próprio organismo, o que lhe valeu a

denominação de “regulador dos reguladores”, em relação a todas as espécies estudadas.

 

5.2 ANATOMIA MICROSCÓPICA 

 

De acordo com Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966), o corpo pineal da Macaca

mulatta mostra em sua superfície uma delgada membrana fibrosa, com numerosos vasos

sangüíneos e diversos septos amplos e irregulares, acompanhados por vasos sangüíneos que

penetram na glândula, não sendo a divisão em lóbulos, evidente. Já Knight, Hayes e

Symington (1974) consideram que o corpo pineal de Cercopithecus aethiops possui uma

cápsula que consiste de fibras colágenas, reticulares e alguns fibroblastos. Enquanto isso,

Quay (1970) apenas diz que a pineal de Orangotango possui aspecto lobulado, o que nos faz

crer na existência de uma cápsula e septos. Gartner e Hiatt (2002) afirmam que o tecido

conjuntivo que recobre a pineal e envia septos para o seu interior dividindo-a em lóbulos

incompletos é a pia-máter.

No macaco Cebus apella verifica-se uma pineal recoberta por uma cápsula de tecido

conjuntivo rica em colágeno, sendo a mesma derivada da pia-mater, sendo que septos

incompletos desta projetam-se para o seu interior até próximo ao centro glandular, dividindo-a

em lóbulos.

Estes achados para o macaco Cebus apella coadunam-se com as descrições feitas por

Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) para a Macaca mulatta; Gartner e Hiatt (2002) e Knight,

Hayes e Symington (1974). Ainda para o macaco Cebus apella, nos septos que se projetam

para o interior do órgão verificam-se muitos vasos sangüíneos, de maneira semelhante ao
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verificado por Quay (1970) que descreve, para o Orangotango, uma pineal aparentemente

lobulada, aspecto conferido por estruturas cordonais do estroma. Além disso, pequenos vasos

sangüíneos estão presentes. Em seres humanos e babuínos, Symington, Knight e Hayes (1972)

descrevem uma reflexão da pia-máter a partir da pineal para formar um revestimento

saculiforme que permite a glândula ser banhada por líquor. Knight, Hayes e Symington

(1974) citam para Cercopithecus aethiops, trabéculas mal definidas que partem da cápsula

subdividindo o parênquima em lóbulos.

As considerações de Knight, Hayes e Symington (1974); Quay (1970) e Symington,

Knight e Hayes (1972), concordam com as nossas observações no macaco Cebus apella em

cuja glândula pineal se observam delgadas fibras de colágeno às vezes sem orientação

definida e outras vezes mais concentradas formando septos incompletos ou aparentemente

isolando regiões e estruturas como as concreções calcáreas. Além disso, para o macaco Cebus

apella a distribuição das fibras de colágeno não é uniforme em toda a glândula, mostrando-se

essas fibras mais concentradas na região apical, onde os septos são mais espessos e nas

demais áreas as fibras aparentemente são mais delgadas e os septos mais finos e irregulares.

Revestindo a pineal do macaco Cebus apella, constatamos um epitélio pseudo-

estratificado, aparentemente uma continuação da cápsula pial, semelhante ao descrito por

Symington, Knight e Hayes (1972) para seres humanos e babuínos.

Segundo Levin (1938), a glândula pineal de macacos apresenta próximo à sua margem

muitas células ganglionares, o que não foi verificado no macaco Cebus apella, sob a

metodologia utilizada.

Para Kappers (1960), normalmente três tipos de células estão presentes na pineal de

vertebrados incluindo o homem; células da neuroglia, células do parênquima e células
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dispersas consideradas como ganglionares não funcionais. Quay (1970) afirma que em

mamíferos, particularmente em primatas podem-se distinguir três tipos de células neuronais

na pineal. Sob a luz de técnicas empregadas por nós, não foi possível evidenciar neurônios na

pineal do macaco Cebus apella senão, apenas pinealócitos, mastócitos e células gliais.

Segundo Kappers (1960) as células parenquimais ou pinealócitos de vertebrados

inclusive o homem são células grandes, idênticas, com citoplasma granular, intensamente

corado, núcleo relativamente grande, mas existem também células pequenas com grânulos

basófilos, eosinófilos e núcleo vesicular, sendo o tecido de sustentação de natureza glial.

Assim sendo, Kappers (1960) descreve três categorais de células pineais, o que foi igualmente

por nós constatado para o macaco Cebus apella, ou seja, um grande número de células

semelhantes, a maioria das quais muito corada pelo azul de toluidina, apresentando

citoplasma granular e núcleo frouxo. Estas células são parenquimais ou pinealócitos. Todavia,

outras duas categorias de células estão presentes na glândula pineal do macaco Cebus apella.

Grandes células metacromáticas aparecem dispersas ou agrupadas: são os mastócitos e

pequenas células com grandes núcleos fortemente coradas sob o azul de toluidina acham-se

dispersas entre os pinealócitos. São provavelmente células gliais, nas quais se podem notar

prolongamentos citoplasmáticos.

Sobre o epitélio pseudo-estratificado que recobre a glândula pineal na região do

recesso pineal do terceiro ventrículo identifica-se uma lâmina de tecido contendo numerosas

microgranulações e grande número de células com grandes núcleos esféricos que se coram

fortemente sob azul de toluidina. No tecido glandular subepitelial, algumas dessas células

estão presentes.
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No macaco Cebus apella, pelas técnicas utilizadas por nós não foi possível identificar

agregados de células neurogliais como Quay (1970) o fez em Orangotango. Os grânulos

corados em amarelo ou castanho pelo método de von Kóssa identificados por Quay (1970)

para o Orangotango talvez sejam o início de formação dos corpos arenáceos, já que os

mesmos não foram vistos por ele em Orangotangos mas são descritos em outros primatas e

inclusive identificados no macaco Cebus apella.

Ainda Quay (1970) descreve três tipos de pinealócitos com base em suas característica

estruturais, sendo o tipo 1, células grandes com citoplasma abundante e densamente granular.

Esse grupo celular pode se identificado com clareza no macaco Cebus apella. O tipo 2 está

representado por células menores, menos citoplasma e granulações mais grosseiras, o que

também é observado no macaco Cebus apella, e o tipo 3 igualmente identificável no Cebus

apella é uma célula com citoplasma repleto de vacúolos. Além disso, como visto no

Orangotango por Quay (1970), no macaco Cebus apella existem células com características

intermediárias.

Segundo Symington, Knight e Hayes (1972) o aspecto histológico da pineal de seres

humanos e babuínos é semelhante àquele descrito para outros mamíferos.

Knight, Hayes e Symington (1974) identificam quatro tipos de diferentes de células

ependimárias na superfície glandular do recesso pineal, sendo aquelas do tipo 1 detectadas na

região habenular até o recesso pineal, sendo escamosas ou cubóides, com núcleo esférico e

granular, cujo nucléolo ocupa posição excêntrica (KNIGHT, 1973; KNIGHT, HAYES;

SYMINGTON, 1974). Na região inferior do recesso pineal estão as células do tipo 2, com

formato de pêra: possuem citoplasma fracamente basófilo, o núcleo é oval, grande e granular,

exibindo dois ou três nucléolos proeminentes. As células do tipo 3 estendem-se do recesso
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pineal até o órgão subcomissural e são fusiformes bem distintas, com estrutura que forma uma

larga faixa acidófila na superfície ventricular da área comissural posterior. As células com

estruturas semelhantes a folhagem, presentes na superfície ântero-superior da pineal

constituem o grupo 4. Essas células são idênticas às ependimárias do III ventrículo. No

macaco Cebus apella não estão evidentes esses quatro tipos celulares, pois identificamos um

único tipo de células com aspecto alongado, pouco citoplasma e um grande núcleo oval de

aspecto granular, às vezes com grandes vacúolos. A disposição em diferentes níveis desses

núcleos confere um aspecto pseudoestratificado a esse tecido. Não foi possível analisar todas

as áreas glandulares no macaco Cebus apella, como fizeram Knight, Hayes e Symington

(1974) para o “Vervet monkey”. Contudo, a se considerarem os aspectos descritos, da área

examinada, as células ali presentes são semelhantes às do tipo 3.

Knight, Hayes e Symington (1974) citam que o parênquima pineal do “Vervet

monkey”, Cercopithecus aethiops consiste de aglomerados de pinealócitos apoiados em uma

rede de fibras reticulares e gliais, sendo as células gliais fortuitamente distribuídas. No

macaco Cebus apella verifica-se uma condição exatamente igual, mas não identificamos

prolongamentos em pinealócitos como viram os autores para o Cercopithecus. Contudo, os

núcleos são semelhantes, grandes, ovais ou redondos, granulares e com nucléolo bem distinto.

Simmons (1976) afirma que na pineal de Cercopithecus aethiops predominam dois

tipos de células, os pinealócitos e astrócitos.

Em seres humanos, os pinealócitos constituem 95% das células pineais

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999) os quais exibem numerosas ramificações. No macaco

Cebus apella não visualizamos tais ramificações, mas outros aspectos são semelhantes.

Assim, existem pinealócitos com núcleo grande e esférico e outros com núcleo alongado e
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mais frequentemente corado, que são os astrócitos. Da mesma forma, Gartner e Hiatt (2002)

citam que os principais tipos de células pineais são os pinealócitos e células gliais.

Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) afirmam a presença de “areia cerebral” em

corpos pineais da Macaca mulatta, a qual está constituída por formações granulares

microscópicas de vários tamanhos, com superfície lisa ou saliente, coloração amarelada e

sendo aparentemente formada por camadas concêntricas e irregularmente distribuídas.

Todavia, em Cercopithecus aethiops, Simmons (1976) não detecta nenhuma evidencia de

“areia cerebral” na glândula pineal. Em seres humanos, Junqueira e Carneiro (1999) afirmam

que “areia cerebral” é o nome dado às concreções de fosfato e carbonato de cálcio

normalmente encontradas na glândula pineal de adultos e que aumentam com a idade. Essas

concreções estão localizadas no material extracelular.

No macaco Cebus apella, nossas observações revelam um número variável de

formações semelhantes àquelas descritas por Novotná, Ulvrová e Hrömada (1966) para a

Macaca mulatta e Junqueira e Carneiro (1999) para o homem. Essas formações ou concreções

podem manifestar-se de forma isolada ou agregada, à semelhança de um pequeno cacho de

uvas ou amora. Em qualquer dos casos estão aparentemente constituídas por lâminas

concêntricas, mas sempre estão envolvidas por uma bainha de tecido conjuntivo, ora mais ora

menos espessa e rica em fibra colágenas. Essas concreções são acidófilas, intensamente

coradas pela Hematoxilina-eosina e Picrossirius, quando se destacam permitindo sua pronta

identificação.

Ao contrário das descrições de Junqueira e Carneiro (1999), que apontam para as

concreções da glândula pineal dos seres humanos, fósforo, carbono e cálcio, no macaco Cebus
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apella, a microanálise por difração de Raios-X sugere que na constituição dessas concreções

predominam alumínio e fósforo.
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Do que acabamos de expor, julgamos poder concluir que:

Macroscopicamente, a glândula pineal do macaco Cebus apella apresentou forma de

pinha, exibindo em média 3,38 mm de comprimento por 2,83 mm de largura, raramente

podendo apresentar-se como simples intumescência pouco pronunciada da porção dorsal

da parede do terceiro ventrículo.

A glândula pineal do macaco Cebus apella está localizada caudalmente ao esplênio do

corpo caloso, em correspondência ao recesso pineal, com a base, que é rostral, alargada

e o vértice constituindo sua extremidade caudal.

A glândula pineal do macaco Cebus apella pode ser classificada em subcalosa e

proximal ou tipo A, de acordo com a classificação proposta por Vollrath (1981).

A glândula pineal do macaco Cebus apella possui coloração semelhante à da substância

cinzenta de todo o encéfalo.

Microscopicamente, a glândula pineal do macaco Cebus apella é revestida externamente

por uma cápsula de tecido conjuntivo, rica em fibras colágenas, derivada da pia-máter,

da qual surgem septos incompletos que invadem o parênquima da glândula pineal

dividindo-o em lóbulos.

No parênquima glandular verifica-se a presença de três tipos de células: pinealócitos,

células da glia e mastócitos.

Os pinealócitos encontram-se distribuídos por todo o parênquima glandular, exibem

forma ovóide, esférica ou alongada, sempre com contorno bem delimitado, mostrando

núcleos escuros, centrais, esféricos e bem evidentes. Surgem dispersos pelo parênquima
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ou organizam-se, ora em cordões tortuosos alinhados pelos septos conjuntivos, ora em

arranjos aleatórios não cordonais, mais concentrados em alguns pontos do que em

outros.

As células da glia cuja forma varia entre esférica e alongada, estão presentes em

pequeno número, relativamente aos pinealócitos. Poucas células acham-se distribuídas

aleatoriamente entre os pinealócitos concentrando-se, a maior parte delas, ao longo dos

septos de tecido conjuntivo.

Os mastócitos apresentam-se aleatoriamente distribuídos no parênquima glandular,

como estruturas volumosas, arredondadas, sem prolongamentos visíveis e repletas de

granulações metacromáticas.

A glândula pineal do macaco Cebus apella exibe concreções de forma arredondada ou

em mórula, em cuja composição predominam fósforo e alumínio, segundo análise por

difração de Raio X.

O parênquima glandular apresenta, em sua ultraestrutura, dois tipos de pinealócitos, do

tipo 1 e do tipo II, identificados de acordo com as características morfológicas de seus

núcleos.

Os pinealócitos do tipo I, que se acham em maior número e distribuídos por todo o

parênquima, exibem o citoplasma contendo formações compatíveis com organelas. O

núcleo, que possui forma arredondada e localização central apresenta invaginações

profundas de sua membrana, exibe cromatina pouco elétron-densa e nucléolo

proeminente.
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Os pinealócitos do tipo II, em sua maioria, exibem núcleo ovóide, sem evidências de

invaginações de sua membrana e contém material mais elétron-denso do que o

correspondente do tipo I.

A glândula pineal do macaco Cebus apella, embora se encontre inserida, em caráter

geral, dentro do padrão descrito para outras espécies de mamíferos, no relativo à

configuração morfológica, apresenta características peculiares, particularmente

representadas pela sua localização (pós e sub-calosa) e pelos elementos constituintes de

suas concreções (fósforo e alumínio).
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