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O ESTUDO NEUROANATÔMICO DO PARKINSON E SUA 
IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

A Doença de Parkinson é uma doença crônica e
degenerativa que envolve os gânglios basais do Sistema
Nervoso Central e caracteriza-se por uma síndrome
extrapiramidal expressada por tremor, rigidez, lentificação
dos movimentos, dificuldade para iniciar os movimentos e
postura encurvada. A patologia é predominante no sexo
masculino com início entre 50 e 65 anos de idade.
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A fisiopatologia do Parkinson consiste em uma perda de
neurônios dopaminérgicos na substância negra, o que
acaba por inibir a estimulação das células GABAérgicas
no corpo estriado. Com a perda de dopamina, o sistema
dopaminérgico juntamente com os neurônios de
melanina sofre despigmentação. Então, quanto mais
clara for a substância negra, isso indica que maior foi a
perda de dopamina, desencadeando diminuição de
movimentos voluntários. Além da despigmentação, há
ainda perda das células do núcleo pedúnculo-pontino,
juntamente com sua inibição, gerando contração
excessiva dos músculos posturais.O estudo tem como objetivo descrever a neuroanatomia

da Doença de Parkinson e sua importância na formação
acadêmica por meio do estudo em peças anatômicas.

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia da
Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) com
as imagens sendo capturadas e comparadas com os dados
da literatura. Foram analisados mesencéfalos em mesmo
nível de corte transversal que permitiam a observação da
substância negra.

Dessa forma, o estudo neuroanatômico através de peças
de cadáveres em laboratórios de anatomia pode
contribuir para a maior compreensão da doença pelo
futuro profissional, além de possibilitar novas
modalidades de estudo.

Figuras 1 e 2: cortes transversais de mesencéfalo de cadáveres humanos
permitindo a visualização da substância negra muito clara e pouco evidente
(Figura 1) e de coloração intermédia (Figura 2). Fonte: Laboratório de Anatomia
Humana – Universidade Regional de Blumenau.

Figuras 3 e 4: cortes transversais de mesencéfalo de cadáveres humanos permitindo a
visualização da substância negra com pigmentação escura e demarcada Fonte:
Laboratório de Anatomia Humana – Universidade Regional de Blumenau.

Dentre estes, foram encontradas substâncias negras com
uma pigmentação escura e demarcada (Figura 3 e 4),
intermédia (Figura 2) e muito clara pouco evidente (Figura
1) .
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