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Localização
O mesencéfalo é a
porção superior do
tronco encefálico,
situado entre a

ponte e o diencéfalo



Localização
Em uma visão

posterior, apresenta-se
próximo à glândula
pineal e aos corpos

geniculados do
tálamo



Divisão
É dividido em duas

porções: uma menor,  teto
(ou tecto) e outra maior,

o pedúnculo cerebral,
separadas pelo aqueduto
mesencefálico ou cerebral



Divisão



Teto do mesencéfalo
É composto por 4

eminências arredondadas
chamadas colículos, dois

superiores e dois
inferiores. Juntos,

compõem a chamada
lâmina quadrigeminal



Colículos superiores

Fibras provenientes da retina, por meio do trato óptico e braço do
colículo superior;
Fibras provenientes do córtex occipital, por meio da radiação óptica;
Neurônios motores da medula espinhal por meio do trato tetoespinhal; 
Corpo geniculado lateral do tálamo, por meio do braço do colículo
superior.

Atuam, principalmente, em certos reflexos que regulam o movimento dos
olhos. Apresentam importantes conexões com:



Clínica: Síndrome de Parinaud
Geralmente decorre de tumores na pineal que
causam compressão do colículo superior, gerando
paralisia do olhar conjugado para cima,
hiporreflexia pupilar e nistagmo (movimento
oscilatório do globo ocular) de retração e/ou
convergência. Também pode ser causado por
isquemias, hemorragias, traumas e infecções (como
toxoplasmose) que atinjam o mesencéfalo. 



Colículos inferiores

Fibras oriundas dos núcleos
cocleares por meio do lemnisco
lateral;
Corpo geniculado medial por meio
do braço do colículo inferior. 

Atuam como importantes núcleos de
retransmissão de sinais auditivos.
Apresentam importantes conexões com:



Pedúnculo Cerebral
Dividido em duas regiões:
tegmento e base, separados
pela substância negra do
mesencéfalo. Apresenta
feixes de fibras ascendentes
e descendentes, núcleos de
alguns pares de nervos
cranianos, núleo rubro e
diversas outras estruturas.  



Base do Pedúnculo Cerebral

Corticoespinal: liga o córtex aos neurônios motores da medula. 
Corticonuclear: liga o córtex aos neurônios motores nos núcleos
dos nervos cranianos.
Corticopontino: liga o córtex a diversos núcleos da ponte e,
desses, com o cerebelo. 

É formado por fibras descendentes dos seguintes tratos:

Em vista do grande número de fibras descendentes, lesões nesse
local causam paralisia do lado oposto do corpo. 



Clínica: Síndrome de Weber

Trato Corticoespinhal: acometimento gera
hemiplegia, rigidez e ataxia contralateral. 
Fibras do Nervo Oculomotor: acometimento
gera midríase, diplopia, estrabismo divergente,
ptose palpebral e incapacidade de movimentar
corretamente os olhos. 

Nessa doença, lesões na base do pedúnculo
cerebral comprometem as seguintes estruturas:



Tegmento do Mesencéfalo

Substância cinzenta homóloga à da medula (contém núcleos de
nervos cranianos);
Substância cinzenta própria do mesencéfalo (contém núcleos
próprios do mesencéfalo);
Substância branca;
Formação reticular (se estende por todo o tronco encefálico) . 

Continuação da estrutura de mesmo nome na ponte. É formado por:



Substância cinzenta
homóloga à da medula

Núcleo do nervo troclear: está
situado no nível do colículo inferior.
Suas fibras saem dorsalmente,
cruzam e emergem na porção de trás
do tronco encefálico. Em seguida,
"abraçam" o tronco para alcançarem
a fissura orbital superior inervar o
músculo oblíquo superior do olho. 



Núcleo do nervo troclear



Substância cinzenta
homóloga à da medula
Núcleo do trato
mesencefálico: parte dos
nucleos do nervo trigêmeo.
Continua na ponte e é
responsável por receber
informações proprioceptivas
do quinto par de nervos
cranianos.  



Substância cinzenta
homóloga à da medula
Núcleo do nervo oculomotor: ao nível do colículo superior, é
constituído de duas partes: uma somática e uma visceral. A
somática contém neurônios responsáveis por inervar 4 dos 6
músculos extrínsecos do olho. A visceral é o núcleo de Edinger-
Westphal, que contém neurônios pré-ganglionares do sistema
nervoso parassimpático, que regulam o reflexo pupilar. 



Núcleo do N. Oculomotor



Substância cinzenta própria
do mesencéfalo
Núcleo Rubro: participa do controle da motricidade somática,
recebendo fibras do cerebelo e do córtex cerebral, e emitindo
fibras que formam o trato rubroespinhal. 
Substância cizenta periaquedutal: relacionada ao controle da
dor. 
Substância negra: contém neurônios dopaminérgicos ricos em
melanina (o que confere a cor negra). Conecta-se com o corpo
estriado pelas fibras nigro-estriatais. 



Clínica: Síndrome de Benedikt

Núcleo rubro: acometimento produz movimentos
involuntários contralaterais.
Lemnisco medial: acometimento produz
diminuição de sensibilidade contralateral. 
Nervo oculomotor: acometimento produz
paralisia ipsilateral e comprometimentos citados
anteriormente 

Nessa doença, lesões no tegmento comprometem as
seguintes estruturas:



Resumo: substância cinzenta do
mesencéfalo



Resumo: substância branca do mesencéfalo



Formação reticular do mesencéfalo

Duas estruturas merecem destaque na formação reticular do
mesencéfalo: a área tegmentar ventral, com neurônios ricos
em dopamina, e os núcleos da rafe, continuação de
estruturas de mesmo nome da ponte, contendo neurônios
ricos em serotonina.



Clínica: Doença de Parkinson

Para melhor compreensão da fisiopatologia do
distúrbio, é necessário entender como funcionam os
circuitos motores que integram o córtex cerebral, os
núcleos da base, o tálamo e o mesencéfalo. São
duas as principais vias do circuito motor: a via
direta e a via indireta. 



Circuitos
Motores

A imagem ao lado
mostra uma

sobreposição de
diversos circuitos que

serão explicados
adiante. 



Circuito motor: via direta

Essa via promove excitação do córtex pré-motor,
iniciando e mantendo o movimento



Circuito motor: via direta
Córtex estimula putamen com glutamato. Esse estímulo
leva à liberação de GABA, um neurotransmissor
inibitório, que inibe o globo pálido interno. Esse globo
libera GABA, mantendo o tálamo inibido. Essa inibição
do inibidor vai fazer com que chegue menos GABA ao
tálamo, logo ele é estimulado e isso vai acabar, no fim
das contas, excitando o córtex por meio do glutamato
liberado pelo tálamo.



Circuito motor: via indireta

Essa via promove inibição do córtex pré-motor,
inibindo ou retardando o movimento



Circuito motor: via indireta
Córtex estimula outra região do putamen e ele produz
GABA. Esse GABA inibe o corpo pálido externo. Esse
globo geralmente inibe, com GABA, os núcleos
subtalâmicos. Como há inibição do inibidor os núcleos
subtalâmicos são excitados e liberam glutamato, que
por sua vez excita o globo pálido interno, que libera
mais GABA pra inibir o tálamo, que libera menos
glutamato para o córtex. Há inibição.



Circuito motor:
substância negra
A substância negra modula
os dois circuitos, mas atua
por meio de receptores
diferentes: D1 (via direta) e
D2 (via indireta). No
primeiro, a dopamina da
substância negra é
ativadora. No segundo, é
inibidora



Doença de Parkinson: etiologia

Na doença de Parkinson, ocorre a morte de
neurônios dopaminérgicos da substância negra do
mesencéfalo. A teoria mais aceita diz que
aglomerados da proteína alfa-sinucleína acabam
se acumulando nos termiais sinápticos e
formando oligômeros, o que dificulta a liberação
de dopamina e causa a morte do neurônio. 



Doença de Parkinson: etiologia

A alfa-sinucleína tem importante papel na
liberação de dopamina em neurônios saudáveis. 



Doença de
Parkinson: etiologia

A morte dos neurônios
dopaminérgicos da SN
compromete seu papel
modulador e acaba
causando um
"desbalanço" dos
circuitos motores em
direção à via indireta.



Doença de Parkinson: sintomatologia

Tremor de repouso;
Postura rígida e base estreita;
Marcha arrastada;
Festinação (aceleração involuntária da marcha para
evitar quedas);
Rigidez;
Amplitude reduzida dos movimentos dos membos. 

Os principais sintomas são motores, relacionados à
bradicinesia promovida pela superativação da via
indireta. Dentre os principais achados, temos:







Doença de Parkinson: sintomatologia

Constipação;
Desordem do sono REM;
Redução da capacidade olfativa (hiposmia)
Quadros depressivos e ansiosos. 

Além dos sintomas motores, existe alguma sintomatologia
não-motora. Os principais achados são relativamente
vagos e comuns, e incluem:



Doença de Parkinson: tratamento 
O tratamento medicamentoso consiste, principalmente, na
reposição de dopamina por meio de agonistas ou de
levodopa. Geralmente, a levodopa é administrada com a
carbidopa, que reduz seus efeitos adversos sistêmicos na
periferia. Para impedir sua degradação pela enzima
COMT, são administrados inibidores como a tolcapona ou
a entacapona. Para barrar a metabolização pela enzima
MAO, podem ser usados selegilina e rasigilina. Tremores
podem ser tratados com anticolinérgicos.  



Doença de Parkinson: tratamento 



Doença de Parkinson: tratamento 
Tratamentos cirúrgicos incluem talamotomia, provocando
lesões estereotáxicas no tálamo e normalizando o feedback
entre os globos pálidos e o córtex motor, aliviando os
tremores. A palidotomia elimina a ação inibitória
excessiva sobre o tálamo, atuando na rigidez e na
bradicinesia. Estimulação cerebral profunda (DBS, do
inglês Deep-Brain Stimulation) tem como alvo as mesmas
estruturas.



Doença de
Parkinson:
tratamento 
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