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Fig.10.  Secções no nível do cortex piriforme mostrando as camadas molecular (I); 

piramidal (II) e polimórfica (III) em fatias de encéfalo de camundongo (A), rato (C) e 

sagui (E), com maior magnificação em B,D,F, respectivamente.  Escala de barra = 

100μm. 
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tinham uma marcação muito fraca nas camadas mais superficiais e estavam 

mais intensamente marcados nas camadas mais profundas. 

 

 

Tabela 2.  Distribuição de neurônios IMPACT-positivos em áreas selecionadas de encéfalo de 

camundongo1. 

IMPACT REGIÃO 
D I 

   
Córtex Olfatório   

camada celular granular do bulbo olfatório + +++ 
camada de células mitrais do bulbo olfatório +++ ++ 
camada do nervo olfatório - - 
camada glomerular do bulbo olfatório - - 
camada piramidal do tubérculo olfatório - - 
camada plexiforme externa do bulbo olfatório ++ +++ 
camada plexiforme interna do bulbo olfatório - - 
camada polimórfica do tubérculo olfatório ++ +++ 
núcleo do trato olfatório lateral - - 
núcleo olfatório anterior - - 

   
Regiões Corticais   

córtex agranular/ granular retrosplenial + + 
córtex auditivo ++ ++ 
córtex cingulado/ retrosplenial ++ + 
córtex de associação frontal ++ ++ 
córtex de associação parietal ++ ++ 
córtex de associação temporal ++ +++ 
córtex ectorrinal ++ ++ 
córtex entorrinal ++ ++ 
córtex insular agranular, camada VIb +++ ++ 
córtex insular agranular, camadas II-III + ++ 
córtex insular agranular, camadas IV-V ++ +++ 
córtex insular granular/ disgranular +++ ++ 
córtex motor primário/ secundário, camada VIb ++ +++ 
córtex motor primário/ secundário, camadas II-III ++ ++ 
córtex motor primário/ secundário, camadas IV-V ++ ++ 
córtex orbital medial ++ ++ 
córtex orbital ventral +++ ++ 
córtex peduncular dorsal + ++ 
córtex perirrinal ++ + 
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IMPACT REGIÃO 
D I 

córtex piriforme, camada molecular (Pir I) + +++ 
córtex piriforme, camada piramidal (Pir II) +++ ++ 
córtex piriforme, camada polimórfica (Pir III) ++ ++ 
córtex pre-límbico / infralímbico ++ ++ 
córtex somatosensório primário/ secundário, camada VIb ++ +++ 
córtex somatosensório primário/ secundário, camadas II-III + +++ 
córtex somatosensório primário/ secundário, camadas IV-V +++ ++ 
córtex visual primário/ secundário ++ ++ 
núcleo amigdalóide cortical anterior +++ ++ 
zona de transição córtex-amígdala ++ ++ 

   
Estriado   

caudadado putamen (estriado) + +++ 
globo pálido lateral ++ +++ 
núcleo acubens, parte core e Shell ++ +++ 
núcleo subtalâmico +++ ++ 
substância inominada (globo pálido ventral inferior) +++ ++ 
substância negra ++ +++ 

   
Estria Terminal   

núcleo leito da estria terminal, divisão medial +++ ++ 
núcleo leito da estria terminal, intra-amigdalóide +++ +++ 
núcleo leito da estria terminal, parte supracapsular ++ +++ 

   
Prosencéfalo Basal   

área tubercinéria +++ ++ 
claustro + + 
eminência mediana + +++ 
ilha de Calleja + +++ 
indusium griseum + +++ 
núcleo da estria bulbar + +++ 
núcleo da parte horizontal da banda diagonal ++ +++ 
núcleo da parte vertical da banda diagonal +++ +++ 
núcleo endopiriforme dorsal ++ ++ 
núcleo endopiriforme ventral + ++ 
núcleo intersticial da parte posterior da comissura anterior +++ ++ 
núcleo magnocelular da comissura posterior ++ ++ 
núcleo periventricular anteroventral +++ +++ 
núcleo pré-comissural ++ +++ 
núcleo semilunar ++ +++ 
núcleo septal lateral, parte dorsal ++ ++ 
núcleo septal lateral, parte intermédia ++ ++ 
núcleo septal lateral, parte ventral + ++ 
núcleo septal medial +++ +++ 
núcleo septal triangular + + 
núcleo septohipocampal - - 
núcleo septohipotalâmico +++ +++ 
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IMPACT REGIÃO 
D I 

núcleo subincerto ++ + 
pálido ventral ++ +++ 
tênia tecta dorsal + ++ 
tênia tecta ventral + ++ 

   
Complexo Amigdalóide   

amígdala estendida sublenticular +++ ++ 
área amígdalo-hipocampal ++ ++ 
área de transição amígdalo-piriforme ++ + 
núcleo amidalóide basolateral ++ + 
núcleo amidalóide basomedial ++ ++ 
núcleo amidalóide central, divisão medial +++ ++ 
núcleo amidalóide central, parte capsular e lateral ++ + 
núcleo amidalóide cortical posterolateral/ posteromedial ++ ++ 
núcleo amidalóide intercalado, parte principal - - 
núcleo amidalóide lateral, parte dorsolateral/ ventromedial + + 
núcleo amidalóide lateral, parte dorsomedial/ ventrolateral - - 
núcleo amidalóide medial + +++ 

   
Formação Hipocampal   

camada de células piramidais do hipocampo, CA1 + + 
camada de células piramidais do hipocampo, CA2 + + 
camada de células piramidais do hipocampo, CA3 ++ + 
camada de células granulares do giro denteado - - 
hilo do giro denteado ++ +++ 
camada molecular lacunosa do hipocampo  + +++ 
camada molecular do giro denteado + +++ 
camada oriens do hipocampo ++ +++ 
parasubículo/ pré-subículo + ++ 
camada polimórfica do giro denteado ++ +++ 
estrato lúcido do hipocampo ++ ++ 
estrato radiado do hipocampo + +++ 
subículo ++ +++ 

   
Tálamo   

área talâmica intrabulbar - - 
folheto intergeniculado +++ +++ 
grupo nuclear talâmico posterior/ parte triangular - - 
núcleo geniculado lateral ventral, parte magnocelular e ++ +++ 
núcleo geniculado medial - - 
núcleo habenular +++ +++ 
núcleo talâmico anterior ventral - - 
núcleo talâmico anteromedial ++ +++ 
núcleo talâmico anteroventral - - 
núcleo talâmico geniculado lateral dorsal - - 
núcleo talâmico interanterodorsal +++ ++ 
núcleo talâmico intermediodorsal ++ ++ 
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IMPACT REGIÃO 
D I 

núcleo talâmico intralaminar posterior ++ ++ 
núcleo talâmico laterodorsal - - 
núcleo talâmico medial central medial ++ ++ 
núcleo talâmico mediodorsal - - 
núcleo talâmico parafascicular ++ +++ 
núcleo talâmico paratenial - - 
núcleo talâmico paraventricular ++ +++ 
núcleo talâmico posterior lateral - - 
núcleo talâmico posterolateral/ posteromedial ventral - - 
núcleo talâmico reticular +++ +++ 
núcleo talâmico reuniens ++ ++ 
núcleo talâmico reuniens ventral ++ +++ 
núcleo talâmico rombóide ++ +++ 
núcleo talâmico ventrolateral/ ventromedial - - 
núcleo talâmico xifóide +++ ++ 
zona incerta ++ +++ 
zona marginal do geniculado - - 

   
Hipotálamo   

área hipotalâmica anterior +++ +++ 
área hipotalâmica lateral ++ ++ 
núcleo circular +++ +++ 
núcleo hipotalâmico arqueado +++ +++ 
núcleo hipotalâmico dorsomedial ++ +++ 
núcleo hipotalâmico lateroanterior +++ +++ 
núcleo hipotalâmico paraventricular +++ +++ 
núcleo hipotalâmico periventricular +++ +++ 
núcleo hipotalâmico ventromedial + + 
núcleo magnocelular do hipotálamo lateral ++ ++ 
núcleo supraquiasmático +++ +++ 
órgão subfornical +++ +++ 
órgão vascular da lamina terminal ++ +++ 

   
Área Óptica   

área óptica lateral ++ +++ 
área pré-óptica medial +++ +++ 
núcleo do trato óptico + ++ 
núcleo pré-óptico magnocelular ++ +++ 
núcleo pré-óptico mediano +++ ++ 
núcleo supra-óptico +++ +++ 
núcleo terminal lateral do trato óptico acessório ++ +++ 

   
Área Mamilar   

núcleo mamilar lateral +++ +++ 
núcleo mamilar medial ++ ++ 
núcleo pré-mamilar, parte dorsal ++ ++ 
núcleo supra-mamilar + + 
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IMPACT REGIÃO 
D I 

núcleo tuberomamilar dorsal/ ventral + + 
   

Mesencéfalo   
núcleo da comissura posterior ++ ++ 
núcleo de Darkschewitsch ++ ++ 
núcleo Edinger- Westphal ++ ++ 
núcleo interfascicular ++ ++ 
núcleo interpeduncular + + 
núcleo magnocelular da comissura posterior +++ ++ 
núcleo mesencefálico profundo ++ ++ 
núcleo oculomotor acessório medial ++ ++ 
núcleo paranegral ++ +++ 
núcleo peripeduncular + +++ 
núcleo subgeniculado ++ +++ 
núcleo vermelho, parte magnocelular/ parvocelular ++ ++ 
substância cinzenta periaquedutal   
substância cinzenta periaquedutal ++ ++ 
substância cinzenta periaquedutal do supraoculomotor ++ ++ 
núcleo pré-tectal   
núcleo pré-tectal anterior, partes dorsal e ventral ++ +++ 
núcleo pré-tectal olivar ++ +++ 
núcleo pré-tectal posterior + +++ 
colículo   
camada cinzenta profunda do colículo superior ++ ++ 
camada cinzenta superficial do colículo superior ++ +++ 
camada cinzenta/ branca intermediada do colículo superior ++ ++ 
camada da zona do colículo superior  + + 
camada do nervo óptico do colículo superior + +++ 
córtex dorsal do colículo inferior + ++ 
córtex externo do colículo inferior ++ + 
núcleo central do colículo inferior + + 
núcleo do bráquio do colículo inferior + ++ 
núcleo sagulo + + 
núcleo da rafe   
núcleo dorsal da rafe + ++ 
núcleo linear caudal da rafe + ++ 
núcleo linear rostralda rafe ++ ++ 
núcleo magno da rafe ++ ++ 
núcleo pálido da rafe ++ +++ 

   
Áreas da Ponte e Bulbo   

núcleo coclear ventral, parte anterior ++ +++ 
núcleo cuneato externo ++ +++ 
núcleo do corpo trapezóide ++ + 
núcleo facial + + 
núcleo facial acessório + + 
núcleo grácil ++ ++ 
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