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05 últimos anos, a cirurgia nervosa tem sofrido um 
notável incremento, em grande parte devido às 
múltiplas investigações feitas no domínio do sis
tema Grande Simpático. 

Tal facto não é para estranhar, visto este 
sistema possuir funções variadas e importantíssimas, — umas já 
conhecidas e outras, ainda obscuras, que aguardam um exame 
atento da parte dos fisiologistas e dos clínicos. 

Os cirurgiões modernos, baseados em conhecimentos forneci
dos pela Anatomia, Fisiologia, Patologia e Clínica, guiados por 
um meticuloso espírito de observação, procuram lançar as bases 
da terapêutica cirúrgica das afecções dependentes ou que por 
qualquer modo são influenciadas pelo sistema da vida vege
tativa. E a numerosa pléiade de clínicos eminentes — JONNESCO, 
LERICHE, PAPIN, COTTE, VON GAZA, DANIÉLOPOLU, G/NO PIERI, etc. — 
que têm dedicado especialmente a atenção e ligado o seu nome 
ao estudo da cirurgia do simpático, bem como os resultados 
terapêuticos e experimentais de muitas das intervenções prati
cadas, demonstram a importância e o rápido progresso deste 
ramo da Cirurgia que se nos apresenta com um amplo horizonte 
de acção. 

Na Fisiologia e na Fisiopatologia procuram os cirurgiões 
colher os elementos indispensáveis para estabelecerem a indica-



ção e oportunidade de cada intervenção, e à Anatomia pedem o 
conhecimento minucioso e exacto da morfologia e relações dos 
troncos nervosos ou dos gânglios que desejam atingir, seccionar 
ou ressecar. 

Esta razão bastaria, se outras não houvesse, para justificar 
o trabalho de investigação a que procedi, àcêrca da anatomia 
dos esplâncnicos. 

Praticava-se, desde há alguns anos, a analgesia destes ner
vos, conseguindo-se insensibilizar os órgãos do andar superior 
do abdómen, com vantagem em certos casos sobre a anestesia 
geral; e, muito recentemente, GINO PIERI efectuou a sua ressecção, 
tendo em vista corrigir o estado de atonia e de função retardada 
do estômago e intestino. 

Mas, além do interesse cirúrgico que nos oferece o conheci
mento da anatomia dos esplâncnicos, o estudo sistemático destes 
nervos pode ainda ser encarado sob o aspecto antropológico. 
Tal é a orientação que modernamente os anatómicos têm impri
mido às suas investigações, procurando assim lançar as bases 
e criar uma Anatomia étnica — certamente a Anatomia do futuro. 
E foi inspirado neste critério que procurei colher, àcêrca da mor
fologia dos nervos esplâncnicos, elementos que, embora muito 
modestos, possam contribuir para a realização futura de uma 
grande obra — a Anatomia dos Portugueses. 



* 

Tendo entrado, em 1927, ao serviço do Instituto de Anato
mia, impunha-me a lei a obrigação de apresentar, em prazo limi
tado, um trabalho de investigação scientífica. Inexperiente e sem 
possuir ainda o indispensável espírito de observação, anto-
lhou-se-me logo como grande dificuldade não só decidir-me, 
entre a multiplicidade dos assuntos, por um determinado, mas 
ainda iniciar estudos que requeriam uma grande meticulosidade. 

Porém, este primeiro obstáculo foi prontamente removido 
pelo meu querido Mestre, Senhor Prof. HERNÂNI MONTEIRO, que, 
além de me sugerir a ideia do estudo sistemático dos «Nervos 
esplâncnicos», dada a grande importância fisiológica e cirúrgica 
que actualmente se lhes reconhece, acompanhou ainda a elabora
ção deste trabalho, ministrando-me ensinamentos e conselhos que 
nunca poderei esquecer. 

Numa série de cincoenta cadáveres, de fetos e adultos, de in
divíduos portugueses, além de outros, procurei reunir materiais 
que me permitissem, baseado nas observações efectuadas, precisar 
a origem, percurso, terminação e relações dos nervos esplâncnicos. 

Nessa laboriosa tarefa, encontrei uma grande variedade de 



disposições que demonstram o quanto é falível para estes nervos 
uma descrição esquemática. 

Das cem observações que efectuei, apresento de cada uma 
a descrição sucinta, fazendo acompanhar muitas delas do esquema 
ou desenho correspondente, o qual muito melhor elucida sobre a 
disposição constatada. E num exame de síntese, fundamentado 
no que me revelaram as minhas dissecções, procuro dar a des
crição de conjunto destes nervos, salientando os casos mais 
raros, confirmando ainda, ou infirmando, alguns pormenores 
apontados pelos tratadistas. 

Expondo, muito em resumo, o que sobre a morfologia destes 
nervos escreveram os anatómicos de diferentes épocas, desde 
VESÁLIO a HOVELACQUE e Ross/, pude comparar as modalidades 
que observei com as que se encontram descritas nos tratados 
clássicos. Além disso, para completar o estudo dos referidos ner
vos procedi a dissecções em diferentes animais, alguns deles notá
veis pela raridade que oferecem no nosso clima. 

Estudados os nervos esplâncnicos sob o ponto de vista ana
tómico, tentei ainda, baseado numa investigação bibliográfica tam 
minuciosa quanto me foi possível, salientar a sua importância 
fisiológica e cirúrgica, merecendo-me especial atenção a sua 
analgesia e ainda as intervenções neles efectuadas. Nesta parte, 
apenas pude contribuir com a minha investigação pessoal no 



capitulo da técnica operatória, realizando estudos detalhados 
sobre as vias de acesso. Os elementos que me forneceram as 
dissecções, e ainda investigações especiais praticadas nesse sen
tido, permitiram-me estudar e apresentar um novo método de 
acesso aos nervos esplâncnicos por via infra-diafragmática, o 
qual, pela facilidade e inocuidade que se me afigura possuir, 
oferece, creio eu, vantagens sobre o processo proposto e seguido 
por GINO PIEM. 

Tais foram as bases que presidiram à elaboração do modesto 
trabalho que tenho a honra de apresentar à Faculdade onde me 
formei. 

* 

Ao iniciar a exposição deste estudo, não posso olvidar os 
meus Professores de Anatomia, Senhores Doutores PIRES DE LIMA 
e HERNÂNI MONTEIRO, a quem rendo homenagem de gratidão,— ao 
Senhor Prof. PIRES DE LIMA pelas facilidades e recursos conce
didos na elaboração desta obra, e ao Senhor Prof. HERNÂNI 
MONTEIRO pela orientação e ensinamentos valiosos que tam ama
velmente me prodigalizou. Por isso, num preito de reconhecimento, 
lhes dedico este trabalho. 



À gentileza dos meus queridos companheiros de labuta, 
Senhores Doutores ALBERTO DE SOUSA e Luís DE PINA, devo a 
valiosíssima e brilhante colaboração artística, pacientemente rea
lizada num longo período de dois anos; à pena hábil do dis
tinto desenhador Senhor MANUEL FERREIRA, sou devedor das 
letras capitulares, bem como da reprodução de alguns dos dese
nhos que ilustram o texto ; e se não fora o interesse e a obse
quiosa amabilidade com que o Senhor PEÃO LOPES Preparador 
do Museu do Instituto de Medicina Legal, coadjuvou as minhas 
investigações de Anatomia comparada, fornecendo a maior parte 
dos exemplares que dissequei, muito menor teria sido o número 
de observações efectuadas. Cumpro agora o dever de lhes expri
mir os meus agradecimentos por tam valioso auxílio. 

Finalmente, a todos aqueles que, directa ou indirectamente, 
contribuíram para a efectivação desta árdua tarefa me confesso 
muito grato. 

À JUNTA DE EDUCAÇÃO NACIONAL, que se dignou hon-
rar-me, subsidiando a publicação deste trabalho, manifesto a 
minha profunda admiração e indelével reconhecimento. 

V 
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H I S T Ó R I A 

«L'esprit de l'homme suit une marche logi
que et nécessaire dans la recherche de la vérité 
scientifique. Il faut . . . q u e . . . le savant connaisse 
ce qu'ont fait ses devanciers et en tienne compte». 

CLAUDE BERNARD. 

GRANDE simpático, formado, como diz SERRANO 83, 
por «uma espécie de rosário em que ha a con
siderar o cordão e os ganglios, á maneira de 
contas enfiadas n'esse cordão» e cujo conheci
mento data de tempos remotos, aparece nos tra

tados de Anatomia de diferentes épocas com designações que 
variam de autor para autor, conforme cada um tem em vista 
a morfologia, relações, distribuição, ou ainda as funções deste 
sistema. 

Assinr WILLIS 3, VIEUSSENS 7 e ALBINO " chamam-lhe nervo 
intercostal, CHAUSSIER nervo triesplâncnico, MECKEL 85 nervo 
ganglionar, WINSLOW 21 grande nervo simpático, LIEUTAUD n nervo 
vertebral, e LAIGNEL-LAVASTINE 163 ortosimpático, sendo ainda 
frequentemente denominado sistema nervoso da vida vegetativa, 
da vida orgânica, e sistema nervoso autónomo. 

O simpático era já conhecido de GALENO 51 que o considera 
como um nervo proveniente do encéfalo, e em que existem, tanto 
dum lado como doutro, três ganglios — cervical superior, cervical 
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inferior e semi-lunar — segundo a interpretação de DAREMBERG M : 
«la première [substance] dans le cou, un peu au-dessus du larynx 
(ganglion cervical supérieur); la deuxième, quand ces nerf s entrent 
dans le thorax (ganglion cervical inférieur), pour aller aux racines 
des côtes; en troisième lieu, au moment où ils sortent du thorax 
(ganglion semi-lunaire)». 

Na descrição de GALENO, cuja interpretação não me parece 
tarn fácil como DAREMBERG 51 a apresenta, pode ver-se, creio eu, 
uma alusão não só ao simpático tóraco-abdominal, mas ainda aos 
ramos comunicantes, quando se refere, na obra acima citada 51, 
à dupla inervação das vísceras abdominais. De facto, lê-se no 
Cap. v, do Livro xvi : «Tous les autres organes situés au-dessous 
du diaphragme dans l'intérieur du péritoine, reçoivent aussi une 
partie de ces nerfs, non plus pure, mais mêlée à ceux d&la moelle. 
En effet, les nerfs qui longent les racines des côtes en reçoivent 
aussi de la moelle épinière thoracique, et après le thorax des deux 
ou trois [premières] vertèbres [lombaires]». GALENO admitia, pois, 
que chegam às vísceras, além do vago, ramos dos nervos que cos
teiam as raizes das costelas, os quais se encontram em conexão 
com a medula espinal torácica e lombar superior. E assim, os 
nervos que descem ao longo das raizes das costelas devem ser as 
cadeias ganglionares do simpático torácico e lombar, e os que 
estas cadeias recebem da medula representam, creio eu, os ramos 
comunicantes. 

Quanto aos nervos esplâncnicos, ramos eferentes da cadeia 
torácica, desprendidos do segmento inferior do simpático dorsal, 
e que terminam, depois de haverem atravessado o diafragma, nos 
plexos solar e renal, só numa época ulterior, fim do século XVII 
e no século xvm, se encontram representados e minuciosamente 
descritos nos tratados de Anatomia. 

VESÁLIO 1 e VALVERDE 2 referem-se a três ramos destacados, de 
cada lado da linha média, dum tronco nervoso procedente do 
sexto par ou vago. Este tronco, que se pode considerar como 
significando o simpático torácico, emite no abdómen três ramos 
que se distribuem a parte das vísceras desta cavidade. Sem dúvida, 
os ramos descritos por estes autores representam esquematicamente 
os nervos esplâncnicos, não tendo sido, contudo, individualizados 
por qualquer deles. 
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EUSTÁQUIO 17 figura os nervos esplâncnicos nas suas Tabu
lae anatomicae, as quais apareceram século e meio após a morte 
do autor; foram publicadas, pela primeira vez, por LANCÍSIO 9 

e interpretadas por vários anatomistas, mas a descrição detalhada 
dos nervos esplâncnicos foi dada somente por ALBINO ". 

A Estampa neste meu trabalho reproduzida na Fig. 1 é con
siderada por SINGER I61 como a melhor de toda a colecção de 
EUSTÁQUIO: «The glory of the whole Eustachian collection is a 
truly magnificent drawing of the Sympathetic System. We doubt 
if any better and clearer portrayal of the connexions of that 
system as a whole had been set forth until our own day. It is 
a really great anatomical figure, and is by itself sufficient to 
place Eustachius in the front rank of anatomists.» SINGER chega 
mesmo a afirmar que «the figure of the sympathetic is one of 
the best and clearest of that system and its connexions that has 
ever been produced.» 

Se examinarmos a Tab. xvm de BARTOLOMEU EUSTÁQUIO — 
edição de 1761—observam-se (Fig. 1), a costear lateralmente o 
segmento inferior da coluna dorsal, dois nervos que ALBINO deno
mina Trunci insignes. Estes nervos provêm da reunião sucessiva 
de seis raizes, nascidas dos glânglios simpáticos, correspondentes 
ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ramos comuni
cantes; descem ao lado das vértebras e atingem a décima pri
meira vértebra torácica, ao nível da qual se dividem em múltiplos 
ramos, que se anastomosam entre si, com o nervo direito do 
oitavo par do cérebro ou vago, e com os nervos intercostais. 

Dos dois lados, estes nervos, que são evidentemente os gran
des esplâncnicos, aparecem representados por EUSTÁQUIO com a 
mesma origem, número de raizes e percurso. 

Nota-se, além disso, que a última daquelas raizes não entra 
na constituição do Truncus insignis, mas se lança num ramo deste 
nervo que se distribui à direita ao rim e à esquerda ao baço. 
Este tronco pode interpretar-se como sendo provavelmente o nervo 
pequeno esplâncnico. 

WILLIS 8 chama nervi mesenterici a dois nervos que nascem 
do « intercostal » na parte inferior do tórax e terminam na cavi
dade abdominal, depois de se bifurcarem; à esquerda, o ramo 
superior distribui-se aos plexos estomáquico e esplénico, e o infe-
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rior ao plexo renal; do lado direito, os plexos hepático e renal 
recebem os dois ramos de divisão do nervo mesentérico corres
pondente. 

BARTHOLINO 4 e BLANCARDO 6 aceitam para os nervos esplân-
cnicos a designação de nervi mesenterici, proposta por WILLIS; 
BOURDON 5 sustenta que os nervos mesentéricos, reunindo-se aos 
ramos do vago e do diafragmático, formam plexos, e que «ces 
nerfs embrassent et lient les vènes et les artères, en plusieurs 
endroits, pour retarder et haster le mouvement du sang, suivant 
les différentes passions de l'ame». BOURDON não só conhecia os 
nervos esplâncnicos, a que chama nervos mesentéricos, mas 
também sugere a ideia da sua função vasomotora. 

ViEUSSENS 7 descreve, com grande exactidão, os diversos ramos 
e gânglios do grande simpático; esta descrição foi adoptada por 
muitos anatómicos e serviu de modelo a outros que se lhe segui
ram. Refere-se aos ramos destacados do lado interno do simpático 
torácico, em número de cinco, mas com disposição diferente à 
direita e à esquerda. Do lado direito, « três superiores in unum 
truncam coalescunt, et diapkragmate perforato, una cum duobus 
inferioribus in plexum ganglioformem, figuram semilunarem qua-
damtenus referentem abeunt » ,• os dois inferiores descem isolados 
até à cavidade abdominal e fundem-se depois, formando o plexo 
renal que fornece um filete à membrana que envolve o rim e um 
outro, anastomótico, para um ramo do plexo semilunar do mesmo 
lado. À esquerda, as três primeiras raizes reùnem-se, a várias 
alturas, num tronco que chega à cavidade abdominal depois de 
haver perfurado o diafragma, e se lança, acima do ramo seguinte, 
na extremidade externa do gânglio semilunar correspondente. Os 
outros dois ramos representados por VIEUSSENS desprendem-se da 
cadeia, abaixo das raizes de origem do tronco anterior, termi
nando o primeiro no gânglio semilunar e o segundo no plexo 
renal. 

Dos três troncos que VIEUSSENS distingue de cada lado, os 
dois superiores representam indubitavelmente o grande e o pe
queno esplâncnicos, e não me parece ousado admitir que o ter
ceiro ramo é equivalente ao nervo esplâncnico inferior, descrito 
pelos autores modernos. 

VERHEYEN 8, na distribuição dos nervos, segue em grande 
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T A B . I XVIII 

Fig. 1 (De Bartolomeu Eustáquio) 
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parte as ideias de WILLIS; alude aos esplâncnicos do seguinte 
modo : «Deinde ipse trancas nervosas thoracis cavitatem egressas 
è regione veniricali atrimqae dimittit insignem ramam (nervo 
esplâncnico), qui in Mensenterium [sic] delatas praecipuos abdo
minis plexas constitua». 

Na figura da Tabula XL, nota-se à esquerda existirem dois 
filetes isolados, que nascem da porção inferior do simpático dor-, 
sal, e se lançam : o superior no plexo mesentérico è o outro no 
plexo renal. Podemos considerar estes dois ramos como a repre
sentação provável do grande e do pequeno esplâncnicos. 

WALTHER (1733), citado-por Rossi m , menciona quatro nervos 
(ramos) destacados do «intercostal», tanto dum lado como do 
outro, ao nível dos quatro últimos espaços intercostais ; estes 
ramos reúnem-se em dois troncos, que finalmente penetram na 
cavidade abdominal e terminam no gânglio semilunar do mesmo 
lado. Notou mais WALTHER desprenderem-se de ambos os lados, 
à altura da décima e décima segunda costela, dois ramos que se 
distribuem ao plexo renal. 

LIEUTAUD I4 adopta para o nervo intercostal de WILLIS a desi
gnação de nervo vertebral, e, pelo que diz respeito aos esplân
cnicos, afirma que aquele nervo dá, abaixo da quarta costela, a 
intervalos desiguais, quatro ou cinco ramos que seguem obliqua
mente sobre os corpos das vértebras e formam, pela sua reunião, 
um nervo muito notável que atravessa o diafragma um pouco 
afastado do nervo «intercostal». Aquele nervo, depois de chegar à 
cavidade abdominal, origina um gânglio considerável, a que foi 
dado o nome de semilunar, apesar de, na opinião de LIEUTAUD, 
raras vezes ter esta forma. 

Podemos tomar o nervo descrito como o grande esplâncnico; 
e ao pequeno esplâncnico alude LIEUTAUD, quando diz que nem 
todos os filetes produzidos no peito, pelo tronco do «vertebral», 
para constituírem os gânglios semilunares, se juntam ao nervo 
precedente; alguns atravessam o diafragma separadamente, termi
nando na parte lateral e externa daqueles gânglios. 

HEISTERO 10, PORRAS ", MARTINEZ 18, DISDIER 16, MONRO I8-3S, 
e PERSON 19, nas descrições que fazem dos nervos esplâncnicos, 
limitam-se a reproduzir conhecimentos dos autores precedentes, 
nada referindo digno de menção especial. 
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LUDWIG (1772), citado por Rossi, chama splanchnicas colla-
íeralis a um nervo que viu nascer por filetes provenientes do 
lado interno do «intercostal». Como relação importante daquele 
nervo na cavidade abdominal, notou que à direita era coberto 
em parte pela glândula suprarrenal, mas principalmente pela veia 
cava, e que terminava no gânglio semilunar. Observou ainda que 
num indivíduo o nervo colateral se lançava no gânglio renal, 
«anzichè ai gânglio semilunare». 

WINSLOW 21 parece não ter observado o nervo pequeno esplân-
cnico, pois não o menciona; descreve, contudo, um Gros cordon 
ou Tronc collateral formado por cinco ramos, desprendidos da 
metade inferior do simpático dorsal. Afirma WINSLOW que, destes 
ramos, os quatro primeiros vêm ordinariamente do quinto, sexto, 
sétimo e oitavo gânglios torácicos e que o quinto se origina nos 
gânglios seguintes. A fusão dos ramos mencionados faz-se ao nível 
da última vértebra dorsal, resultando um tronco curto que, depois 
de atravessar o diafragma, produz, atrás da glândula suprarrenal, 
uma espécie de gânglio irregular, denominado gânglio ou plexo 
semilunar. Facilmente se conclui, por esta descrição, que o Trone 
collateral de WINSLOW é o grande esplânenico. 

LEBER 22 cita cinco ramos, dos quais os quatro primeiros pro
vêm do quinto, sexto, sétimo e oitavo gânglios torácicos, e o 
quinto do nono, décimo ou décimo primeiro; atravessam o 
diafragma e confluem num tronco que denomina nervus splan
chnicas ou intercostalis parvus, também designado splanchnicas 
anterior. 

HALLER 23 descreve pormenorizadamente a origem do grande 
esplânenico e propõe, pela primeira vez para este nervo, a desi
gnação de nervus splanchnicas. Dele escreve : «Oritur tamen in 
pectore universo maximi momenti nervus, quem dudum consuevi 
splanchnicum vocare. Is nervus ex multis ramis intercostalis trunci 
provenit, qui a 5 ad 12 costam de trunco prodeunt, aut omnibus 
aut certe plerisque». Assinala ao grande esplânenico uma origem 
muito variável, por filetes destacados do tronco do «intercostal», à 
altura da quinta, sétima, oitava, nona, décima e décima primeira 
costelas; da quinta, sexta e oitava; da quinta, sexta, sétima e 
oitava; da sexta, sétima, nona e décima; da sexta e oitava; da 
sétima e oitava ; da sexta, oitava, nona e décima ; da sétima, 
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oitava, nona, décima e décima primeira e ainda da oitava, nona, 
décima e décima primeira costelas. Constituído o grande esplân-
cnico, atravessa o diafragma, segundo HALLER, por entre o pilar 
interno e o que lhe fica próximo, quer « per intervalum fibrarum 
primae appendicis», quer ainda pela mesma abertura que a aorta 
e a «vena sine pari». 

Não lhe era desconhecido o pequeno esplâncnico, a respeito 
do qual se exprime do seguinte modo : « Minime tamen rarum 
est, ad nonam, decimam et undecimam costam aliam quasi 
splanchnicum minorem nasci » ; nervo que chega ao abdómen, 
quer com a aorta, quer por uma via que lhe seja mais externa, 
e se lança no grande gânglio semilunar. 

HALLER menciona ainda um terceiro nervo, semelhante aos 
esplâncnicos, desprendido do tronco do «intercostal» ao nível da 
décima segunda costela e que vai constituir o gânglio renal; este 
nervo corresponde, sem dúvida, ao esplâncnico inferior. 

A interrupção da cadeia do simpático, entre a sexta e a 
sétima costelas, foi observada pelo mesmo autor, que viu todo o 
nervo «intercostal» continuar-se com o esplâncnico e a cadeia re
começar à altura da sétima costela. 

WRISBERQ (1779), citado por Rossi, concorda com a designa
ção de nervus splanchnicus dada por HALLER ao nervo que pro
vém da reunião dos ramos eferentes da porção inferior do simpá
tico dorsal. Para o distinguir do nervus splanchnicus superior et 
minor, anteriormente descrito por LUDWIG, chama-lhe nervus 
splanchnicus inferior et magnus que não é mais do que o grande 
esplâncnico. WRISBERG observou que o número dos seus ramos de 
origem variava entre três e oito; o primeiro destes desprendia-se 
do sexto gânglio torácico, o último do décimo primeiro, e os res
tantes dos glânglios intermediários ou do cordão inter-ganglionar. 
A variabilidade da terminação abdominal deste nervo levou-o a 
estabelecer quatro agrupamentos em face das disposições obser
vadas, entrando em consideração com o número de ramos em 
que o grande esplâncnico se dividia antes de atingir o glânglio 
semilunar. 

Este autor refere-se, além disso, a um outro tronco nervoso 
que denomina nervus splanchnicus minor, proveniente da fusão, 
ao nível do espaço intermediário à décima primeira e décima 
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segunda costelas, da última raiz do grande esplâncnico com um 
ramus insignis do grande simpático. Este ramo pode ser suficien
temente grosso para parecer a continuação do próprio tronco sim
pático, e da confluência daqueles nervos viu WRISBERG despren-
derem-se vários filetes para o canal torácico, cisterna de PECKET, 
pilares do diafragma, e alguns filamentos para os músculos inter-
costais. O nervus splanchnicus minor, depois de atravessar o dia
fragma, termina no gânglio semilunar, menos vezes no gânglio 
renal. WRISBERG descreve mais dois filetes destacados do tronco 
«intercostal» acima da última costela e que se lançam no plexo 
renal. Estes dois raminhos são interpretados por Rossi 181 como 
duas raizes do esplâncnico inferior que não se reuniram, caso que 
pode acontecer e que eu tive ocasião de observar também. 

WALTER (1783), igualmente citado por Rossi, reproduziu em 
quatro estampas a disposição, à direita e à esquerda, do simpático 
torácico e abdominal. Este autor representa, de cada lado, dois 
nervos esplâncnicos; ao superior chama major, magnus, princeps 
e ao imediato, com origem abaixo do precedente, denomina-o 
nervus secundarius, accessorius. Além destes nervos, menciona 
mais outros dois de cada lado, a que chama nervi rénales e que 
ainda distingue em nervus renalis posterior-superior e nervus 
renalis posterior-inferior. 

O nervus splanchnicus major desprende-se, tanto à direita 
como à esquerda, por três ou quatro raizes, do tronco do simpá
tico intermediário ao sexto e nono gânglios torácicos. Segundo 
WALTER, à direita, o nono e décimo gânglios torácicos dão origem 
a duas raizes que constituem, pela sua fusão, um tronco que 
denominou splanchnicus accessorius, e que, à esquerda, é repre
sentado por uma só raiz destacada do décimo gânglio. Descreve, 
pormenorizadamente, o trajecto, relações com os pilares do dia
fragma e a terminação tanto do splanchnicus magnus como do 
accessorius. 

Segundo WALTER, O nervo renal posterior superior direito pro
vém da junção de duas raizes, desprendidas do décimo e décimo 
primeiro gânglios torácicos, num tronco que atravessa o diafragma 
lateralmente ao pilar externo e termina junto dos vasos renais. 
O nervo equivalente do lado esquerdo emerge por uma só raiz 
do décimo primeiro gânglio torácico e lança-se no segundo gân-



10 SOUSA PEREIRA 

glio celíaco esquerdo. Deste mesmo lado, representa o nervo renal 
posterior e inferior por uma só raiz nascida do décimo primeiro 
gânglio torácico, e que no abdómen se lança no gânglio renal; ao 
nervo renal posterior e inferior direito assinala-lhe a origem por 
uma só raiz do tronco do simpático, ao nível da primeira vértebra 
lombar, e a terminação no gânglio renal direito. 

Não há dúvida alguma em afirmar que o nervus splanchnic as 
major, magnas, princeps é equivalente ao grande esplâncnico ; 
mas dos três seguintes, sobre qual seja o pequeno esplâncnico, 
parece-me dever considerar-se como tal o nervas splanchnicas 
secundarias, ou accessorias de WALTER, contrariamente à opinião 
de Rossi que interpreta como pequeno esplâncnico o nervas rena-
lis posterior superior. Esta descrição de WALTER corresponde aos 
casos, aliás raros, como observei, em que existem quatro nervos 
esplâncnicos, resultando o quarto do desdobramento de um dos 
três que habitualmente se encontram. 

A WRISBERG e WALTER seguiram-se outros anatómicos, entre 
eles SOEMMERRING 24 e SABATIER 25, mas nada acrescentaram às 
descrições muito minuciosas daqueles. 

BICHAT 26 observou a existência frequente de um ramo que 
nasce do 10.° gânglio, separado do pequeno esplâncnico, e que 
oferece uma distribuição que lhe pareceu constante. Da origem, 
dirige-se obliquamente para baixo e para diante, atingindo, depois 
de um trajecto bastante longo, a parte anterior da aorta, a cuja 
parede se distribuem filetes que se anastomosam com os dum 
ramo semelhante do lado oposto. Este ramo, no seu trajecto des
cendente, chega ao tronco celíaco, perdendo-se no plexo que cerca 
esta artéria. Considera BICHAT apenas dois nervos esplâncnicos, 
sendo a existência e a distribuição do grande esplâncnico cons
tantes, ao passo que o pequeno esplâncnico oferece variações 
mais frequentes na sua origem e no número de ramos que o 
formam. 

Para constituírem o grande esplâncnico, reunem-se quatro a 
cinco ramos, ao nível da 11.» vértebra, num só tronco, que atra
vessa o diafragma por uma abertura própria e termina no abdó
men, depois de se dividir em vários ramos, num grupo de gân-
glios distintos uns dos outros, mais ou menos volumosos, muito 
irregulares na sua forma e muito variáveis pelo número. Estes 
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gânglios correspondem, segundo BICHAT, ao gânglio semilunar 
dos anatómicos, juntam-se por uma verdadeira continuidade de 
substância e deixam apenas entre si espaços de formas diversas; 
mais vezes são isolados e comunicam somente por múltiplos 
ramos nascidos da sua circunferência. 

PORTAL 27, na descrição que faz dos nervos esplâncnicos, 
sobreleva pormenores que escaparam a outros anatómicos; alguns 
deles tive ensejo de verificar nas minhas observações. Dos ramos 
internos do simpático dorsal, que entram na constituição dos ner
vos esplâncnicos, notou que nem todos têm o mesmo desenvol
vimento, parecendo-lhe frequentemente mais grossos os que se 
destacam do 7.° e 8.° gânglios. Nem sempre estes ramos são for
necidos pelos gânglios, algumas vezes partem do cordão interme
diário; acontece mesmo alguns reúnirem-se com os seus colate
rais, quer superiormente, quer inferiormente. Cobertos pela pleura, 
atingem o diafragma que atravessam entre o pilar interno e o 
médio, podendo nalguns casos chegar ao abdómen pelo orifício 
aórtico. Na grande variabilidade de origem dos nervos esplân
cnicos, viu-os nascer desde a 6.a à 12.a vértebra dorsal, não tendo 
encontrado nenhum caso em que houvesse interrupção entre os 
segmentos dorsal e lombar do simpático. Acontece porém, diz 
PORTAL, que o tronco do grande simpático é algumas vezes tam 
delgado, depois de haver fornecido os esplâncnicos, que dele resta 
apenas um filete muito fino a estabelecer a continuidade entre as 
suas porções torácica e abdominal. Além das variações de número 
que estes ramos podem apresentar, aparecem as de calibre; apesar 
de os ramos superiores serem geralmente mais grossos, algumas 
vezes dá-se o contrário, podendo encontrar-se entre dois ramos 
desenvolvidos outros mais delgados. 

CUVIER 28, muito em resumo, cita os nervos esplâncnicos, e do 
pequeno refere que se destaca do último gânglio torácico, algu
mas vezes do penúltimo, por um filete que vai unir-se ao grande 
esplâncnico quando este atravessa o diafragma. Não me parece 
que a terminação do pequeno esplâncnico apontada por CUVIER 
tenha a frequência por êle suposta, a qual, se, na verdade, se 
observa nalguns casos, deve ser considerada como excepção e 
não como regra. 

PLENCK 2a, MAYQRIER 30, FYFE 3 I , BOYER W , MAGENDIE & DES-
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MOULINS 34, SOARES FRANCO 36, CLOQUET S7, QUAIN 89-105, VELPEAU 4 0 , 
LAUTH 42, HARRISON 4S, BOURGERY 4 \ descrevem os nervos esplân-
cnicos, mas nada adiantam às referências mais completas de 
alguns anatómicos seus predecessores. 

LOBSTEIN (1823), citado por Rossi, além de confirmar a exis
tência dum terceiro nervo esplâncnico, — do 11.° gânglio ou do 
12.° para o plexo renal,— demonstra pela primeira vez a presença 
dum gânglio no tronco do grande esplâncnico, tendo-o observado 
nos dois lados dum cadáver. 

MECKEL 3r>, ao simpático de WJNSLOW, chama-lhe nervo gan
glionar, e dos nervos esplâncnicos diz que o grande, desprendido 
do simpático em geral desde o 6.° ou 7.° gânglios ao 11.°, por 
três a sete cordões, constitui o principal meio de união entre a 
porção central do nervo ganglionar e os gânglios limítrofes. O 
pequeno esplâncnico, segundo MECKEL, provém da reunião, num 
tronco independente, dos dois ou três ramos inferiores do grande 
esplâncnico, é reforçado por filetes dos gânglios lombares supe
riores e perde-se principalmente no plexo renal, muitas vezes 
formado em grande parte por aquele nervo. A diminuição de 
calibre do cordão interganglionar do simpático foi também veri
ficada por MECKEL, abaixo da origem do pequeno esplâncnico. 
Este autor chega a afirmar que nalguns casos o referido cordão 
falta completamente num ponto ou noutro, disposição que HALLER 
observou, que WRISBERG considera anómala e que WEBER e BÉ-
CLARD olham como duvidosa. 

Na gravura xix do Atlas de SERRES 3S, encontra-se represen
tada a dissecção dum monstro duplo Mononfaliano, isquiópago. 
Neste monstro vêm-se costear o ráquis dos dois lados, e em 
cada caso, os cordões ganglionares do simpático tóraco-lombar. 
Dos nervos esplâncnicos apenas o autor esboça a origem do 
grande, por quatro raizes. 

VALENTIN 44 considera quatro nervos esplâncnicos. O primeiro, 
visto por LUDWIG e depois descrito por WRISBERG sob o nome de 
nervas splanchnicus superior et minor, é inconstante, e VALENTIN, 
à falta de observações que lhe permitam emitir sobre êle uma 
opinião pessoal, segue a descrição de WRISBERG. Os três nervos 
esplâncnicos seguintes merecem-lhe especial atenção, descre-
vendo-os minuciosamente, bem como o gânglio de LOBSTEIN, ao 
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qual chama ganglion splanchnicam. O grande nervo esplâncnico 
— ramus splanchnicus major, s. maximus, s. superiors, primas — 
destaca-se do simpático torácico, segundo VALENTIN, duma ma
neira muito variável desde o quinto ao décimo primeiro gânglios, 
ou mesmo por um ou vários filetes acessórios, da parte do sim
pático situada acima daquele gânglio. Este autor inclui como 
gânglio de origem do grande esplâncnico o 11.°, facto contes
tado por CRUVEILHIER e por outros anatómicos, mas que as inves
tigações de Rossi e as minhas confirmam. 

Além dos vários filetes que viu desprenderem-se do tronco 
do grande esplâncnico no seu trajecto descendente, e distri-
buirem-se à aorta e canal torácico, constatou ainda, na porção 
torácica deste nervo, um gânglio que denomina «ganglion splan-
chnicum», situado ao nível da última vértebra dorsal ou das duas 
últimas, raras vezes mais acima. Este gânglio possui de compri
mento, segundo nos diz VALENTIN, três linhas e meia a quatro, e 
não ultrapassa a largura de uma linha; muitas vezes encostado ao 
tronco do grande esplâncnico, inicia-se, como o mesmo autor 
declara, ao nível da raiz proveniente do nono gânglio ou um 
pouco acima, e é continuado para baixo por um filete grosso, com 
cerca de um terço de linha de espessura, costeando o tronco do 
grande esplâncnico até ao abdómen. A presença deste filete deve 
ser considerada como excepção e não como regra. O gânglio 
esplâncnico nem sempre existe; viu-o faltar completamente muitas 
vezes, noutros casos aparecer só dum lado, (representado do outro 
por uma tumefacção apenas perceptível), e ainda, quando o 
grande esplâncnico oferece uma disposição plexiforme, existirem 
pequenos gânglios esplâncnicos dispersos. 

VALENTIN afirma que o nervo esplâncnico médio — ramus 
splanchnicus médius, s. minor, s. inferior—pode encontrar-se 
unido ao grande esplâncnico, aparecendo, contudo, mais frequen
tes vezes isolado e mesmo duplo. Com uma disposição assimé
trica, origina-se, duma forma variável, na cadeia simpática entre o 
décimo gânglio e décimo segundo; oferece um trajecto semelhante 
ao do grande esplâncnico, com o qual frequentes vezes troca 
anastomoses; termina nos plexos e gânglios celíacos, podendo 
nalguns casos fornecer filetes aos plexos da cápsula suprarrenal e 
do rim. Refere-se ainda ao nervo esplâncnico inferior—ramus 
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splanchnicus inferior, s. Ínfimas, s. minimus — que é o mais 
pequeno de todos. Umas vezes este nervo falta e noutras contrai 
anastomoses com o esplâncnico médio; a terminação fazse em 
parte no plexo celíaco inferior, em parte no da cápsula suprarre

nal e do rim. 
A disposição plexiforme que podem apresentar os esplâncni

cos na passagem do diafragma foi também assinalada por VALEN

TIN. Atribuiselhe a descrição dum pequeno gânglio (ganglion 
splanchnicum minor) anexo ao esplâncnico médio; Rossi fazlhe 
referência; contudo, na edição que consultei não se encontra qual

quer alusão a este gânglio. 
GOSTE 40 viu a disposição plexiforme do grande esplâncnico, 

e o pequeno esplâncnico contrair anastomoses com este nervo, 
antes de terminar no plexo renal. Ao mesmo plexo chega um 
ramo assas volumoso do último gânglio dorsal, do qual diz COSTE: 
«■on pourrait le nommer accessoire du petit nerf splanchnique; 
ce rameau fournit souvent le filet de communication du dernier 
ganglion thoracique avec le premier lombaire». Tratase evidente

mente do esplâncnico inferior. 
ARNOLD (1851), citado por Rossi, considera como terceiro 

nervo esplâncnico ou infimus, um dos dois ramos de bifurcação 
do pequeno esplâncnico, e LUSCHKA (1863) descreve as relações 
dos grandes e pequenos esplâncnicos com os pilares do diafragma 
(vide Rossi). 

Seguiramse outros anatómicos — BÉCLARD
 47, Bossu48, HIRCHS

FELD *", BAYLE 5", MASSE 62, WILSON BS, BÉRAUD 54, FORT 3r>, JAMAIN M , 
BEAUNIS & BOUCHARD

 57G7, ANGER
 58, HYRTL

 69 e HUXLEY M que 
trataram dos nervos esplâncnicos, sem que, todavia, tenham feito 
qualquer afirmação digna de especial registo. 

CRUVEILHIER
 60 aponta, como gânglios de origem da raiz 

principal do grande esplâncnico, o sexto e o sétimo, e nalguns 
casos o quinto ou mesmo o quarto; contribuem além disso para 
a formação deste nervo 3 ou 4 ramos mais finos, saídos dos 
gânglios da cadeia ou dos cordões intermediários. Declara CRU

VEILHIER que o décimo primeiro e o décimo segundo gânglios 
torácicos não concorrem nunca para a constituição do grande 
esplâncnico; como adiante veremos, algumas das minhas obser

vações estão em manifesto desacordo com esta afirmação tam 
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categórica. Dos nervos pequeno esplâncnico e esplâncnico inferior, 
diz-nos mais CRUVEILHIER que o primeiro emana dos dois ou très 
últimos gânglios torácicos e termina no plexo renal e no plexo 
solar, dividindo-se muitas vezes entre estes dois plexos e o 
grande esplâncnico. Pode aquele nervo anastomosar-se com o 
grande esplâncnico, ou mesmo juntar-se-lhe inteiramente; nalguns 
casos, em que as raizes do pequeno esplâncnico ficam isoladas, 
há então dois e algumas vezes três pequenos esplâncnicos. 

Uma disposição, que não me parece ter a frequência que 
CRUVEILHIER pretende, é a existência dum pequeno filete que, des
tacado do nervo esplâncnico inferior, chega ao primeiro gânglio 
lombar; raminho que na opinião do autor «est, dans un grand 
nombre de cas, le seul moyen de communication entre les gan
glions thoraciques et les ganglions lombaires». Das 100 observa
ções que efectuei, apenas numa se encontra esta interrupção 
aparente da cadeia ganglionar. 

Como CRUVEILHIER, SAPPEY 68 considera o nervo esplâncnico 
inferior proveniente da independência dos ramos de origem do 
pequeno esplâncnico. 

CUNNINGHAM f'3 praticou 26 dissecções do grande esplâncnico, 
e apenas em seis verificou a ausência do gânglio de LOBSTEIN, 
designado por VALENTIN ganglion splanchnicum. Nas 11 dissecções 
praticadas à direita, este gânglio existia sempre, ao passo que nas 
15 esquerdas faltava seis vezes. Num caso, CUNNINGHAM viu apa
recer no mesmo tronco dois gânglios, um que ocupava a posi
ção habitual, e o outro situado à altura da 10.a vértebra, no 
ponto em que o grande esplâncnico recebia a raiz desprendida do 
oitavo gânglio dorsal. Declara que a maior parte das vezes o gân
glio corresponde à terminação da última raiz deste nervo, quási 
constantemente situado sobre a 12.a vértebra dorsal, ou ao nível 
do disco que a separa da 11.*; viu-o apenas uma vez ao nível 
da 10.a vértebra, num caso em que o grande esplâncnico tinha 
uma configuração diferente da habitual. Não lhe foi também 
estranha a grande variabilidade das relações deste gânglio com o 
tronco do grande esplâncnico, supondo raros os casos em que as 
fibras do grande esplâncnico parecem atravessá-lo. De forma e 
tamanho variáveis, CUNNINGHAM viu-o atingir num caso as dimen
sões duma amêndoa. O gânglio esplâncnico fornecia habitual-
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mente 5 a 9 filetes; anastomosavam-se em plexo e perdiam-se na 
aorta ; não observou a distribuição destes filetes aos pilares do 
diafragma, ou as anastomoses mencionadas por LOBSTEIN entre 
os ramos dos gânglios dos dois lados. 

RiJDiNGER (1866), num outro trabalho citado por Rossi m, 
estudou também o gânglio de LOBSTEIN, e viu atrás da aorta anas-
tomosarem-se filetes, desprendidos dos gânglios correspondentes a 
cada um dos grandes esplâncnicos. Esta disposição não tem sido 
confirmada pelas investigações posteriores às suas, feitas por outros 
anatómicos. 

A primeira raiz do grande esplâncnico pode destacar-se, 
segundo KRAUSE (1879), citado por Rossi, do terceiro ou mesmo 
do segundo gânglio torácico, facto este não referido por outros 
anatómicos. Pelo que diz respeito às relações dos nervos esplân
cnicos com os pilares do diafragma, KRAUSE é de opinião que o 
grande esplâncnico passa entre os pilares interno e médio. Viu o 
pequeno esplâncnico passar pelo orifício aórtico e, dos dois lados, 
perfurar o pilar interno ; notou, além disso, a raridade dos casos 
em que os dois nervos esplâncnicos atravessam o pilar médio. 

Posteriormente, ainda se ocuparam dos nervos esplâncnicos 
MOYNAC " , THOMSON 72, MOREL & DUVAL 7S, CALLEJA Y SANCHEZ U, 
GEGENBAUR 75, BATLLÉS 78, DEBIERRE 76, RÚDINGER 81, SERRANO 83 

e LEFERT 88. , 
Destes anatómicos, THOMSON assinala o facto de o grande 

esplâncnico poder encontrar-se dividido no tórax e formar com 
o pequeno esplâncnico um plexo, com minúsculos gânglios disper
sos nas suas malhas. 

As relações dos nervos esplâncnicos com os pilares do diafra
gma foram estudadas também nos Mamíferos por BERTELLI (1895). 

Este autor, citado por Rossi, em trinta cadáveres humanos 
verificou que os nervos esplâncnicos passam normalmente acima 
do grande simpático, por uma abertura longitudinal situada entre 
os pilares interno e médio. Porém, nos casos em que o pilar 
interno fica indiviso, viu passar o grande esplâncnico por uma 
pequena abertura da porção carnosa do mesmo pilar, seguindo o 
pequeno esplâncnico e o simpático entre o bordo externo do pilar 
e o psoas; a disposição apresentada pelo pequeno esplâncnico e 
pelo simpático é homóloga à que se encontra noutros Mamíferos. 
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Dos trinta cadáveres que estudou, BERTELLI viu em dois o grande 
esplâncnico esquerdo passar pelo orifício aórtico, e diz que do 
mesmo lado é frequente a passagem do nervo entre as fibras 
musculares do pilar interno. Observou ainda que num cadáver, à 
direita, o grande esplâncnico se bifurcava um pouco acima do dia
fragma; dos dois ramos, o mais grosso passava isolado por uma 
abertura entre as fibras carnosas do pilar interno e o outro pene
trava no abdómen, atravessando o feixe tendinoso do mesmo 
pilar. BERTELLI notou que só raras vezes o pequeno esplân
cnico chega ao abdómen pela mesma abertura que o grande, 
poucas vezes perfura a porção tendinosa do pilar e apenas 
em casos excepcionais atravessa o diafragma pelo orifício aórtico. 

Três vezes, à direita, viu desprenderem-se fibras carnosas 
do pilar médio e lançarem-se no interno, determinando assim 
a formação dum orifício por onde passava o grande esplâncnico. 
A esquerda, pode o pilar médio apresentar-se mais desenvolvido 
que o interno, e, sendo este último coberto pela aorta, pode simu
lar a passagem do simpático e do pequeno esplâncnico pelo orifí
cio aórtico. 

BERTELLI procedeu a investigações de anatomia comparada, 
procurando conhecer as relações dos esplâncnicos e do simpático 
com os pilares do diafragma. Entre outros animais, estudou o 
Eqaiis asinus, o Canis familiaris, o Erinaceas europaeus e o Ma
cacas sinicas. No primeiro, viu o grande esplâncnico chegar ao 
abdómen ventralmente e um pouco ao lado do tronco do grande 
simpático, o qual seguia encostado à porção tendinosa do pilar do 
diafragma. No Cão, o grande esplâncnico penetrava na cavidade 
abdominal, correndo na face ventral do pequeno psoas, e o 
pequeno esplâncnico seguia o mesmo músculo entre o grande 
esplâncnico e o simpático; no Macacas sinicas, os dois esplân
cnicos, grande e pequeno, chegavam ao abdómen em correspon
dência com a extremidade anterior do pequeno psoas. 

Nos tratados de Anatomia de VAN GEHUCHTEN 90, SALVI 93, 
WOOLSEY '•", SCHULTZE & L.ECÈNE 97, CHAUVEAU & A R L O I N G 90, 
MCCLELLAN " , SOBOTTA & DESJARDINS I U 3 , BERRY m , SOULIÉ 1 0 8 , 

CUNNINGHAM I n , GÉRARD m , GUIMARÃES 1 1 S , CORNING m , PIERSOL 1 0 ' \ 

ROUVIÈRE m , PITRES & TESTUT 1 5 9 e PIZON 16°, encontram-se des

crições dos nervos esplâncnicos, algumas delas bastante resumi-
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das e sem qualquer particularidade de valor que justifique uma 
referência minuciosa. 

FUSARI 1U considera apenas dois nervos esplâncnicos, o gran
de e o pequeno, e interpreta o nervo esplâncnico inferior como 
uma variedade correspondente aos casos em que existe indepen
dência dum ramo do pequeno esplâncnico denominado nervo 
renal. 

Admite corno origem mais frequente do grande esplâncnico 
o sexto, sétimo, oitavo e nono gânglios torácicos, ou os cordões 
do simpático que os reúnem ; e ainda nalguns casos uma raiz 
do quinto e do décimo gânglio, ou mesmo do quarto. 

Nada nos diz sobre o número de raizes que formam este 
nervo, aludindo, contudo, à existência de casos com duas raizes e 
até só com uma. O nervo grande esplâncnico, constituído ao nível 
da décima primeira vértebra torácica, oferece sobre a última vér
tebra dorsal um gânglio fusiforme, com 8 a 10mm de comprimento; 
a este gânglio chama FUSARI, indevidamente, gânglio esplâncnico 
de ARNOLD, pois foi descrito pela primeira vez, não por este autor, 
mas por LOBSTEIN, como vimos. 

O pequeno esplâncnico, descreve-o como tendo origem, por 
diversas raizes, do décimo e décimo primeiro gânglios torácicos, 
ou dos cordões de reunião destes gânglios; estas raizes juntam-se 
ao atravessarem o diafragma e penetram no abdómen, quer por 
uma abertura situada fora do grande esplâncnico, quer juntamente 
com êle. Aquele nervo, chegado à cavidade abdominal, envia 
filetes ao grande esplâncnico e divide-se em variados ramos, um 
dos quais se distribui ao plexo renal e os restantes se perdem no 
plexo celíaco. Nos casos em que aquele filete para o plexo renal 
é autónomo, destacando-se directamente do tronco do simpático, 
constitui, na opinião de FUSARI, o «nervo splancnico terzo» ou 
«nervo splancnico mínimo». 

Como variedades de disposição dos nervos esplâncnicos, cita 
os casos, pouco frequentes, da presença de anastomoses entre os 
troncos dos dois nervos, constituindo um plexo onde podem en-
contrar-se pequenos gânglios isolados. 

O grande esplâncnico forma-se, segundo CHIARUQI I19, pela 
união de quatro ou cinco ramos, provenientes do ' 6.°, 7.°, 8.° 
e 9.° gânglios da cadeia ou do cordão intermediário, mas que 
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ainda podem ser fornecidos pelo 5.°, 4.° e 10.° gânglios. Quanto 
ao número de raizes deste nervo, *può ridursi a due o a una», 
sendo o ramo «di origine piii elevato, che suol essere il pià 
grosso». 

O tronco do nervo encontra-se constituído ao nível do corpo 
da 11." vértebra, atravessa o diafragma entre o pilar médio e o 
intermédio, e na cavidade abdominal lança-se no ângulo lateral 
do gânglio celíaco. Este nervo, no tórax, fornece filetes à aorta, à 
veia ázigos e ao canal torácico, e pelo que diz respeito à sua 
estrutura, «si distingue per la ricchezza in fibre midollate spinali, 
che hanno attraversato i gangii dei tronco dei simpático ; le me-
desime costituiscono i 4/5 delia totalità delle fibre; da ciò il colo-
rito bianco del nervo e la sua notevole consistenza». 

CHIARUGI admite a existência de células ganglionares isoladas 
ou reunidas em pequenos grupos, disseminados ao longo do 
nervo, facto também assinalado por SPERINO ; ao nível da 12.a 

vértebra pode observar-se um pequeno gânglio «che nel nervo 
di destra sarebbe costante, ed è assai frequente a sinistra». 
O mesmo autor refere-se ainda ao caso do grande esplâncnico se 
dividir em dois cordões «che per le low multiple anastomosi 
danno origine a un plesso, con gangliettl intercalati, al quale 
partecipa anche il n.. piccolo splancnico». O pequeno esplâncnico 
nasce do 10.°, 11.0 e 12.° gânglios torácicos ou dos cordões inter
mediários, e, chegado ao abdómen, resolve-se em três ordens de 
ramos: os superiores vão à extremidade inferior e lateral do gân
glio celíaco; os médios lançam-se no plexo celíaco; e os inferio
res, formando segundo alguns autores a parte principal do nervo, 
descem até ao plexo renal. De estrutura semelhante à do grande 
esplâncnico, «è sempre provvisto dl un piccolo gânglio», o que as 
minhas observações não confirmam, como se verá mais adiante. 

Um filete radicular proveniente do 11.° ou do 12.° gânglios 
pode só por si formar um terceiro nervo esplâncnico, que termina, 
pela maior parte, no plexo renal; este raminho deve considerar-se 
como representando o esplâncnico inferior. 

Acerca das relações dos nervos esplâncnicos com os pilares 
do diafragma, diz GRÉGOIRE 125 que entre o primeiro pilar e o 
segundo existe uma simples fenda, por onde passa o grande 
esplâncnico e muitas vezes também o pequeno, o qual nalguns 
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casos atravessa o pilar principal. A estes pilares refere-se não só 
BUSQUET )67 mas também TANDLER 201 que nos dá uma descrição 
bastante completa. Segundo este autor, a inserção lombar do dia
fragma faz-se por três pilares: um pilar central, um pilar intermé
dio e um pilar lateral. 

TESTUT ]S1 afirma que o cordão interganglionar do simpático 
torácico, quási sempre único, pode encontrar-se dividido entre dois 
gânglios consecutivos, e GRAY I M , sobre a origem do grande 
esplâncnico, admite que a raiz mais elevada deste nervo pode 
emanar do 2.° ou mesmo do 1.° gânglio torácico, origem que 
nunca observei e q.ue não é referida por outros autores. 

A consistência e a côr branca do grande esplâncnico fazem 
com que SOULIÉ 1U!) aproxime este tronco nervoso mais dos ner
vos raquidianos que dos simpáticos; isso resulta da grande per
centagem de fibras espinais deste nervo, fibras que apenas atra
vessam os gânglios simpáticos torácicos. Segundo RÚDINGER e 
CHIARUGI, O número de fibras simpáticas é apenas um quinto 
das espinais. A propósito da origem dos esplâncnicos, SOULIÉ 
afirma: «D'une manière générale, tous les ganglions thoraciques 
du quatrième au dixième peuvent donner les filets d'origine du 
grand splanchnique, mais ce nerf n'en reçoit jamais des onzième 
et douzième ganglions-». Veremos que nalguns casos, embora 
raros, o cordão intermediário ao 10.° e ao 11.° gânglios, bem 
como este último e mesmo o 12.°, podem fornecer raizes ao 
grande esplâncnico. 

A situação exacta e as relações dos nervos esplâncnicos 
abaixo do diafragma foram minuciosamente descritas por BILLET m. 
Nas suas investigações para estudar a técnica da anestesia esplân-
cnica, teve especialmente em vista conhecer a topografia dos 
gânglios semilunares e da terminação dos esplâncnicos. Para os 
dissecar retirava, numa só peça, a porção da coluna compreen
dida entre a metade inferior da última vértebra dorsal e a ter
ceira ou quarta vértebras lombares, separava os músculos que 
se inserem no ráquis, tendo o cuidado de conservar intactos os 
pilares do diafragma e os feixes musculares insertos nos corpos 
vertebrais. As suas dissecções mostraram-lbe que os gânglios semi
lunares e os nervos esplâncnicos se encontram envolvidos por um 
tecido celular bastante denso e abundante, situado aos lados da 
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aorta e acima das artérias renais. Viu os nervos esplâncnicos, 
grande e pequeno, contornarem os pilares do diafragma, dirigi-
rem-se para diante e para dentro, terminando depois nos gânglios 
semilunares; e reconheceu, além disso, pelas suas investigações, 
que «les ganglions semi-lunaires, droit et gauche, occupaient 
chacun une véritable loge, située en avant et sur les côtés de 
l'aorte abdominale». 

No espaço limitado pela porção lombar do diafragma, seio 
pleural costò-diafragmático e coluna vertebral, passam, — segundo 
VIRNO (Vid. Rossi) que o descreveu sob o nome de canal-aórticò-
diaj'ragmálico, — além da aorta, canal torácico e veia ázigos, os 
nervos esplâncnicos. 

HOVELACQUE !7ií, das suas investigações sobre o sistema sim
pático, concluiu, àcêrca do número de raizes que formam o grande 
esplâncnico, que existem em geral três, menos frequentemente 
quatro, mas que podem baixar a duas, ou elevar-se, muito mais 
raras vezes, a cinco ou seis, destacadas sobretudo do 7.°, 8.° e 9.° 
gânglios torácicos ou dos cordões intermediários. Apenas duas 
vezes viu destacarem-se do mesmo gânglio duas raizes, que 
depois se reuniam. E assim, em regra, cada gânglio dá apenas 
uma raiz, nalguns casos bífida. HOVELACQUE concorda com a afir
mação de CRUVEILHIER, dizendo que «le 11.e et le 12.e ganglions 
ne concourent jamais à la formation du nerf». Sobre a maneira 
como se comportam as raizes entre si, diz HOVELACQUE que algu
mas vezes todas as raizes convergem no mesmo ponto para se 
fundirem, mas noutros casos se agrupam duas a duas antes de 
constituírem o nervo, disposições que, tanto num caso como noutro, 
são pouco frequentes. Assinala ainda HOVELACQUE a • existência 
frequente de uma tumefacção ganglionar na origem do grande 
esplâncnico, a qual pode encontrar-se um pouco mais abaixo, 
justamente acima da passagem do diafragma. 

O mesmo autor descreve as relações do grande esplâncnico 
no tórax. Excepcionalmente desdobrado, desce encostado às faces 
laterais da coluna, cruza adiante as artérias e veias intercos-
tais, separado da cadeia simpática pelas raizes do pequeno 
esplâncnico; à direita, o nervo no seu trajecto descendente 
aproxima-se muito do lado externo da veia grande ázigos, che
gando algumas vezes a tocar-lhe na parte inferior; à esquerda, 
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mais próximo da hemi-ázigos, fica, no entanto, num plano lateral 
e posterior relativamente à aorta torácica. Coberto no tórax pela 
pleura, o grande esplàncnico atravessa o diafragma, passando, 
duma maneira quási constante, na abertura que separa o pilar 
interno do pilar médio, acompanhado frequentes vezes pela raiz 
interna da ázigos. O percurso abdominal deste nervo é curto e 
poucas vezes ultrapassa 2 cm; cruza quási transversalmente o pilar 
do diafragma e pode nalguns casos apresentar-se dividido desde a 
passagem deste músculo; termina pouco depois no gânglio semi
lunar, de modo um pouco variável. 

É muito raro, afirma HOVELACQUE, ver o grande esplàncnico 
lançar-se inteiramente na extremidade externa do gânglio semi
lunar, acontecendo mais frequentes vezes dividir-se em vários 
ramos terminais que se abrem em leque. À face posterior do 
gânglio, próximo da extremidade externa, chegam sempre filetes 
importantes, lançando-se algumas vezes não no gânglio semi
lunar, mas numa pequena massa independente, situada fora e 
acima do gânglio e ligada a êle por filetes nervosos (gânglio 
suprarrenò-espfâncnico). Têm sido ainda descritos alguns filetes 
do grande esplàncnico que apresentam uma terminação muito 
variável, distribuindo-se ao plexo celíaco, ao diafragma, à glân
dula suprarrenal e ao plexo renal. O grande esplàncnico, achatado 
em forma de fita, apresenta muitas vezes um gânglio antes de se 
dividir; dirigindo-se quási transversalmente para dentro, encon-
tra-se coberto, adiante e à direita, pela glândula suprarrenal e pela 
veia cava inferior, e à esquerda, pela glândula suprarrenal e pela 
face posterior do pâncreas; atrás repousa sobre o pilar interno do 
diafragma. 

Segundo HOVELACQUE, das raizes do grande esplàncnico 
podenT algumas vezes destacar-se dois ou três filetes que se dis
tribuem às artérias dorsais, e se podem seguir até ao plexo 
aórtico; à passagem do diafragma, estes nervos nalguns casos 
fornecem filetes aos pilares do músculo, como foi demonstrado 
por LOBSTEIN. 

A projecção do segmento infradiafragmático dos grandes 
esplâncnicos, na parede abdominal anterior, foi estudada por JEAN 
(Vid. HOVELACQUE) que verificou corresponderem estes nervos ao 
ângulo externo do triângulo formado pelo rebordo condro-costal, 
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pela linha média e por uma horizontal que passe pelas cartilagens 
das 9.as costelas, coincidindo a terminação do nervo, a maior 
parte das vezes, com esta última linha. Como veremos em ocasião 
oportuna, foi o conhecimento desta área de projecção que levou 
WENDLINO a tentar a anestesia dos esplâncnicos, introduzindo uma 
agulha através de todos os planos, desde a parede abdominal 
anterior até ao tecido celular retrò-peritoneal, o que lhe permitia 
levar até junto destes nervos o soluto anestésico. 

O nervo pequeno esplâncnico, formado por duas raizes, 
algumas vezes por três, nasce de maneira quási constante do 10.° 
e 11.° gânglios, podendo em casos raros cada uma das raizes 
destacar-sê do gânglio por dois filetes; porém, HOVELACQUE só 
excepcionalmente o viu receber uma terceira raiz do 12.°, do 
10.° ou do cordão intermediário aos dois gânglios. No ponto de 
reunião das raizes, muitas vezes existe um minúsculo gânglio, 
segundo alguns autores reduzido a células isoladas, não sendo 
por isso exteriormente visível. 

Constituído o pequeno esplâncnico, desce ao lado do ráquis, 
costeado atrás e fora pelo simpático, adiante e dentro pelo grande 
esplâncnico; atinge o diafragma e atravessa-o, insinuando-se duma 
maneira quási constante com o simpático, mas num plano ante
rior a êle, pela abertura que limitam os dois pilares médio e 
externo. Chegado à cavidade abdominal, embora possua quási as 
mesmas relações que o grande esplâncnico, faz lá um maior 
percurso que este nervo, anastomosando-se, muitas vezes, quer 
com o grande esplâncnico, quer com o esplâncnico inferior, nos 
casos em que este existe. O pequeno esplâncnico às vezes envia 
também filetes à aorta, destacados do tronco ou das raizes deste 
nervo, antes de se dividir num certo número de ramos terminais 
que HOVELACQUE diz distribuirem-se ao gânglio semilunar ou ao 
nódulo que prolonga o seu bordo externo, ao plexo mesentérico 
e ao plexo renal. A este último plexo chegam muitas vezes dois 
filetes que atingem a artéria renal próximo da sua origem ; 
algumas vezes um destes filetes passa atrás e outro adiante, sendo 
raras vezes os dois posteriores à referida artéria. 

O nervo esplâncnico inferior é considerado por HOVELACQUE 
como uma formação inconstante, resultando da independência da 
raiz do pequeno esplâncnico nascida do 12.° gânglio dorsal. Esta 
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raiz desce ao lado da coluna, atrás e fora do pequeno esplân-
cnico, até ao diafragma que atravessa num ponto variável, em 
geral juntamente com este nervo; depois de um trajecto quási ver
tical, chega ao plexo renal onde termina. 

Quanto à terminação deste nervo, declara o mesmo autor 
que, nos casos em que êle existe, atinge o plexo solar ou mais 
exactamente o plexo renal. Apesar das múltiplas disposições que 
pode oferecer, descreve uma que lhe parece mais frequente. 
O nervo esplâncnico inferior, bastante volumoso, apresenta, acima 
da artéria renal, um nódulo, do qual partem numerosos filetes, 
aos quais assinala a seguinte distribuição: 3 ou 4 internos que 
se reúnem ao grande nervo renal, próximo da sua origem 
no gânglio semilunar; 2 ou 3 mais externos que se perdem 
nas faces anterior e posterior da artéria renal depois de a terem 
atingido directamente, e ainda 2 ou 3 filetes que descem quási 
verticalmente e terminam, depois de a haverem cruzado posterior
mente, num pequeno gânglio situado abaixo e atrás da artéria 
renal. 

Segundo HOVELACQUE, nos casos em que se encontra o nervo 
esplâncnico inferior, os filetes renais do pequeno esplâncnico são 
em geral pouco desenvolvidos; admite ainda, com CRUVEILHIER, 
que, no seu percurso, o nervo esplâncnico inferior envia muitas 
vezes uma anastomose ao primeiro gânglio lombar, a qual num 
grande número de casos representa o único meio de união entre 
a cadeia ganglionar torácica e lombar. Deve-se notar ainda que 
HOVELACQUE considera esta disposição esquemática, acentuando 
que muitas vezes a terminação do esplâncnico inferior é muito 
complexa e oferece tais variedades que julga impossível referi-las 
todas. 

Rossi m , numa extensa memória, apresenta os resultados das 
investigações que efectuou em trinta cadáveres; além de confir
mar muitas das observações de HOVELACQUE, refere pormenores 
não descritos e discorda noutros pontos de algumas afirmações 
dos anatómicos antigos. Faz preceder o seu trabalho da história 
dos nervos esplâncnicos, baseada no exame de cincoenta e dois 
tratados clássicos. 

Só muito depois de eu haver iniciado um estudo sistemático 
destes nervos, em cadáveres de fetos, adultos e de animais, tive 
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conhecimento do referido artigo, que é notável pela precisão com 
que o autor observou e descreveu os nervos de que tratamos. 

Como não me fosse possível consultar alguns clássicos, que, 
pela importância das suas descrições, não deviam ser omitidos, 
recorri à referência que lhes faz Rossi, completando deste modo a 
resenha histórica por mim traçada àcêrca destes nervos. 

Rossi notou nas suas dissecções que os nervos esplâncnicos 
apresentavam, além de assimetria entre as disposições dos dois 
lados, uma grande variabilidade no que diz respeito à origem, 
percurso e terminação. Para sistematizar a descrição destes nervos, 
considerou no seu trajecto três porções: «pars thoracica, pars dia
phragmât ica e pars abdominalis». 

Acerca da origem do grande esplâncnico, verificou este autor 
que se fazia normalmente por 4 raizes, destacadas quer dos gân-
glios da cadeia, quer dos cordões intermediários. Do mesmo gân-
glio podem emergir até três raizes, como teve ocasião de obser
var. Notou que a primeira raiz do grande esplâncnico direito des
crevia na face ânterò-lateral da coluna uma curva mais ou menos 
ampla, que nalguns casos atingia a linha média. Pelo contrá
rio, «Mel lato sinistro tanto le radiei che il tronco dei grande 
splancnico hanno un decorso perfeitamente rettilineo», disposição 
de que «non ho trovato alciui accenno». Sustenta que o 11.° e 
12.° gânglios dorsais podem fornecer ramos de origem ao grande 
esplâncnico, facto contestado por vários clássicos, entre eles CRU-
VEILHIER e HOVELACQUE. O grande esplâncnico, constituído por 
filetes nascidos do 5.° ao 12.° gânglios, atinge o diafragma à 
altura do terço inferior da primeira vértebra lombar, entre os dois 
pilares médio e intermédio; chega ao abdómen pela parte supe
rior da arcada que formam estes pilares, dividindo-se frequentes 
vezes em dois ou mais ramos; a princípio encostados, terminam, 
à direita na extremidade lateral do gánglio semilunar e à esquerda 
na convexidade e na extremidade superior do gânglio do mesmo 
lado, que Rossi, contrariamente à opinião clássica, viu orientado 
com uma extremidade para cima e outra para baixo. O grande 
esplâncnico desce no tórax, encostado ao ráquis e coberto pela 
pleura parietal, e atravessa o diafragma entre a última vértebra 
dorsal e a face posterior do pilar médio, onde pode receber a 
última raiz. 
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Rossi concluiu que as variações do grande esplâncnico são 
mais complexas e aparecem mais frequentemente à esquerda que 
à direita. O grande esplâncnico, penetrando no abdómen habitual
mente entre o pilar médio e o intermédio, passa, no caso deste 
faltar — o que aconteceu dez vezes nos trinta cadáveres que obser
vou— entre o pilar médio e o lateral, ou por uma abertura das 
fibras carnosas do pilar médio. 

Como disposições raras, viu este autor, uma vez à esquerda e 
outra à direita, o grande esplâncnico atravessar o diafragma pelo 
orifício aórtico ; noutro caso, este nervo recebia, à altura do gân-
glio semilunar, um ramúsculo do simpático abdominal; e ainda 
noutro cadáver, à direita, o grande esplâncnico, antes de terminar 
no gânglio semilunar, descrevia na face anterior do pilar interno 
uma longa arcada, que descia até ao disco entre a l.a lom
bar e a 2.a 

Do pequeno esplâncnico diz Rossi: «prende origine normal
mente, come à noto, con due radiei per lato provenienti dai gangli 
posti all'alitezza delia undicesima e dodicesima vertebra torácica»; 
porém, os gânglios correspondentes à décima vértebra torácica e à 
primeira lombar e o cordão intermediário podem também fornecer 
raizes a este nervo. Observou a mudança de direcção que sofre a 
cadeia do simpático ao nível da ll .a ou 12.a vértebras dorsais até 
atingir o diafragma, abaixo do qual desce de novo verticalmente, 
disposição que, segundo Rossi, explica o motivo por que alguns 
anatómicos julgaram que o grande simpático terminava ou era 
interrompido a esta altura. 

Para averiguar das relações do pequeno esplâncnico com os 
pilares do diafragma, procedeu a investigações especiais e verifi
cou, quando este chega ao abdómen pela mesma abertura do 
grande esplâncnico, que « il piccolo splancnico invece esce per la 
stessa fessura, ma circa un centímetro e mezzo al disotto, dopo 
aver decorso posteriormente ad ana sottile lamina fibrosa che 
chinde la fessura». Além dos casos mais frequentes, em que o 
pequeno esplâncnico nascia por duas raizes, Rossi teve ocasião 
de vêr este nervo originar-se por uma e mesmo por três. 

Se a última raiz do pequeno esplâncnico fica independente, 
forma então um nervo denominado esplâncnico inferior, que pode 
provir da fusão de duas nos casos do pequeno esplâncnico apre-
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sentar três raizes, sendo neste último caso o pequeno esplâncnico 
constituído apenas por uma. Rossi viu só uma vez um gânglio na 
primeira raiz do nervo pequeno esplâncnico direito, e das suas 
relações com o diafragma diz que «può avvenire per una via dif
férente da quella seguita dal grande splancnico ed anche parecchi 
centimetri ai disotto del panto d'uscita del grande splancnico 
stesso». Descreve ainda este autor dois casos em que os esplân-
cnicos esquerdos se anastomosavam em complicado plexo, encon-
trando-se nas malhas de um deles dois gânglios. 

Feita muito rapidamente referência a todos os tratados e tra
balhos que pude consultar, e que de algum modo interessam a 
este assunto, — tendo o cuidado de salientar os autores que pelas 
suas descrições contribuíram para o conhecimento mais perfeito 
dos esplâncnicos, — facilmente se pode ajuizar da evolução dos 
nossos conhecimentos sobre a Anatomia destes nervos. 

Percorridos os livros de GALENO 5l, VESÁLIO J e VALVERDE 2, 
verifica-se que o segundo representou os esplâncnicos no seu tra
tado; contudo, não lhes dá qualquer denominação que nos leve a 
supor que os haja individualizado. VALVERDE limitou-se a reprodu
zir VESÁLIO. 

EUSTÁQUIO, falecido em 1574, deixou gravuras de Anatomia, 
que, século e meio mais tarde, foram publicadas por LANCÍSIO !I ; 
ALBINO 17, depois de outros autores, interpretou as Tabulae de EUS
TÁQUIO, tendo posto em destaque um tronco nervoso, a que 
chama Trancas insignis ('), equivalente ao grande esplâncnico. 

Como vimos, WILLIS 3, anteriormente a ALBINO, descreveu o 
grande esplâncnico, denominando-o Nervus mesentericus. Desde 
então, os autores sucederam-se, dando deste nervo descrições mais 
ou menos completas, e empregando por vezes designações dife-

(i) De acordo com Rossi , digo eu, a pag. 3, que o Truncas insignis de ALBINO pro
vém da fusão de seis raizes, nascidas dos gânglios correspondentes ao 4.", 5.°, 6.", 7.°, 8." 
e 9." comunicantes; não é, porém, essa a interpretação exacta da Fig. 1. O Triincus insignis 
resulta da reunião de cinco ramos destacados da cadeia simpática ao nível do 5.°, 6.°, 7.°, 
8 ° e 9." comunicantes num tronco que à altura da 11." vertebra se bifurca. É ao ramo 
externo de bifurcação que se junta uma sexta raiz desprendida da cadeia ao nível do 10." 
comunicante, constituindo-se um tronco que, segundo disse, deve representar o pequeno 
esplâncnico. A troca de anastomoses entre os ramos terminais dos trunci insignes e os ner
vos vizinhos faz-se sobretudo ao nível da última vértebra dorsal. 
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rentes. WINSLOW " chama-lhe Gros cordon ou Tronc collateral; 
HALLER Nervus splanchnicus (i); LUDWIG Nervas splanchnicas 
collateralis ; LEBER Nervas Merco stalls parvus, splanchnicas ante
rior; WRISBERG (2) Nervas splanchnicas inferior et magnas; WAL
TER Nervas splanchnicas major, magnas, princeps; VALENTIN U 

Ramas splanchnicas major, s. máximas, s. superior, s. primas; 
CHAUSSIER Grand nerf surrénal. Finalmente, segundo a Nomencla
tura de Basileia 87, denomina-se Nervus splanchnicus major. 

Quanto ao pequeno esplâncnico, foi descrito sucessivamente 
por ViEUSSENS 7, HALLER 23 e WRISBERG; estes dois últimos chama-
ram-lhe Nervus splanchnicus minor; WALTER Nervus splanchnicus 
secundarias, accessoriiis ; CHAUSSIER Petit nerf surrénal; VALENTIN 
Ramas splanchnicas medias, s. minor, s. inferior; e, segundo a 
Nomenclatura de Basileia, designa-se Nervus splanchnicus minor. 

O nervo esplâncnico inferior foi visto por WRISBERG, descrito 
por WALTER com o nome de Nervus renalis e denominado por 
VALENTIN 44 Ramus splanchnicas inferior, s. ínfimas, s. minimus. 
É o Nervus splanchnicus imus da Nomenclatura de Basileia S7. 

A importância fisiológica, clínica e cirúrgica que se atribui 
aos esplâncnicos é revelada por numerosos trabalhos, dos quais 
darei notícia no Capítulo de Cirurgia. 

(i) HALLER foi o primeiro a propor para o grande esplâncnico a denominação de Ner
vus splanchnicus, e se na pág. 7 mencionei, antes deste autor, Lunwia e LEBER que lhe 
são posteriores, resulta isso apenas de nas referências feitas eu ter seguido a ordem crono
lógica das edições que consultei. 

(-') Vimos já que WIÍISBEHQ descreveu um outro nervo esplâncnico, sob o nome de 
Nervus splanchnicus superior et minor. Este nervo foi primeiro observado por LUDWIG que 
o viu «perdersi nella cavilà addominale e dei qua'e non riusci a precisare l'origine nel 
collo». (Vid. Rossi). VALENTIN, que seguiu a descrição de WIÍISBEHQ, diz-nos que nos pou
cos casos em que êle existe, nasce do plexo cardíaco por 3 ou 4 filetes, que se reúnem num 
ou em dois troncos, os quais recebem 1 ou 2 filetes do recorrente ou do Vago; penetram no 
tórax, adiante do esófago, juntando-se-lhes filetes do g. cervical inferior. Descem ao longo da 
coluna, à esquerda, junto da aorta, e á direita com a ázigos. Abaixo do 6.° g. simpático, ou 
os nervos homónimos dos dois lados se reiinem num só tronco que no tórax se lança nos 
vagos, ou então, independentes, atingem a cavidade abdominal e os gânglios semilunares, com-
portando-se segundo os casos, de maneira diferente. Deste nervo não se encontra referência 
noutros autores, considerando-o Rossi como o resultado de dissecções mal feitas ou inter
pretações erradas. 



II 

MATERIAL E TÉCNICA 

«Il serait impossible de séparer ces deux 
choses: la tête et la main. Une main habile sans 
la tête qui la dirige est un instrument aveugle ; là 
tête sans la main qui réalise reste impuissante». 

CLAUDE BERNARD. 

IVE ocasião de dissecar, no decurso de aproxima
damente ano e meio, mais de cincoenta cadá
veres de indivíduos portugueses (')— dos quais 
dezasseis de fetos e trinta e quatro de adultos 
— além de dois cadáveres exóticos: um duma 

mulher espanhola e outro dum negro de Moçambique (2). 
Dos dezasseis fetos dissecados, nove pertenciam ao sexo mas

culino e sete ao feminino, ao passo que dos trinta e quatro cadá
veres de indivíduos adultos, vinte e dois eram masculinos e 
apenas doze femininos. 

Em todos os cadáveres efectuei a dissecção dos nervos 
esplâncnicos, à direita e à esquerda, podendo assim facilmente 

(1) Além destas dissecções, efectuei muitas outras que me serviram para a ela
boração dum trabalho preliminar sobre a origem dos nervos esplâncnicos, apresentado 
ao III Congresso Nacional de Medicina, reunido em Lisboa em 1928. 

(2) Este cadáver foi cuidadosamente es tudado. Vid. ÁLVARO RODRIGUES, LUÍS DE 
PINA & SOUSA PEREIRA—Dissecção de um Negro de Moçambique (Comunicação apre
sentada à Soc- Port, de Antr. e Etnologia, em sessão de 1 de Maio de 1929). Dêste 
trabalho foi enviado ao Prof. LOTH, de Varsóvia, um resumo, que es tá em publicação, 
sob o título ^Dissection d'un Nègre de Mozambique*. 
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fazer-se o estudo comparativo da morfologia e relações que estes 
nervos ofereciam tanto dum lado como do outro. 

Ainda com o fim de completar o estudo dos nervos .esplân-
cnicos, procedi a investigações de Anatomia comparada, para o 
que dissequei estes nervos nalgumas Aves e Mamíferos, entre os 
quais se encontram exemplares notáveis pela raridade que apre
sentam no nosso clima. 

Foram eles os seguintes ('): Gaivota (Larus ridibimdas ridi-
bundos, Lin.); Galinha (Gallus domesticus, Ç>); Águia (Aquilla, 
exótica); Macaco (Cercopithecas sabaeus); Lontra (Lutra Ultra, 
Lin.); Raposa (Vulpes vulpes silaceas, Mil.); Texugo (Meles meles 
mediterrâneas, Bar.—Hamil.); Porco (Sus domesticas, Bris.); Gato 
(Felis domesticus, Bris.) ; Gato bravo (Genetta genetta vulgaris 
Les.); Leopardo (Felis pardas); Cão (Canis familiaris, Lin.); 
Coelho (Lepus domesticas) e Ouriço cacheiro (Erinaceus euro-
paeas, Lin.). 

Para efectuar a dissecção dos nervos esplâncnicos procurava 
descobri-los seguindo sempre a via anterior, tanto para a sua 
porção torácica, como abdominal. Conseguia este desiderato, 
praticando uma longa incisão mediana que se estendia da fúrcula 
esternal ao púbis, contornando pela esquerda o umbigo. 

No tórax, a incisão das partes moles detinha-se ao encontrai 
a face anterior do esterno, e no abdómen atravessava todos os 
planos da parede, inclusivamente o peritoneu. Então, para mais 
facilmente pôr a descoberto as vísceras, fazia ao nível do rebordo 
costal uma incisão perpendicular à precedente, mais ou menos 
extensa, conforme o exigisse uma perfeita execução dos movi
mentos necessários à prática da dissecção dos nervos que me 
interessavam. Postas assim a descoberto as vísceras abdominais, 
restava apenas retirar o plano esquelético das regiões ânterò-
-laterais do tórax; para isso, desde a clavícula ao rebordo 
costal, separava as partes moles dum e doutro lado, desinserindo 
os músculos das cartilagens costais e costelas; com incisões lar
gas, muito rapidamente desnudava o esqueleto na extensão dese-

(i) Pa ra a classificação dos animais servimo-nos dos trabalhos de CABRERA e 
TROUESSART. 
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jada. Segundo a linha que corresponde aproximadamente à união 
do têrço posterior com o terço médio das costelas, seccionava-as 
com um costótomo, principiando quási sempre pela 11.» costela. 
Desarticulava o esterno ao nível das articulações esternò-costò-
-claviculares e desinseria o diafragma na área correspondente às 
costelas cortadas, ressecando-lhe a seguir a metade anterior; reti
rava assim o plano esquelético, depois de o ter separado das 
partes moles sub e circunjacentes. Abria o pericárdio para expor 
e extrair o coração, e de cada lado da linha média praticava no 
diafragma uma incisão ânterò-posterior, simplesmente com o fim 
de facilitar as manobras ulteriores para a dissecção dos nervos 
esplâncnicos. 

Quanto aos pulmões, nuns casos afastava-os apenas, repu-
xando-os para diante e para o lado oposto, onde os fixava 
com pinças de KOCHER ou PÉAN; noutros casos fazia a sua ablação, 
seccionando-lhe o pedículo. Afastados ou retirados estes órgãos, 
imediatamente apareciam debaixo da pleura parietal, adiante das 
articulações costò-vertebrais e na face ânterò-lateral do ráquis, o 
simpático torácico e os seus ramos eferentes, Os nervos esplân
cnicos, facilmente visíveis por transparência num grande número 
de casos. Não eram, porém, raros os indivíduos em que extensas 
aderências pleurais dificultavam imenso a dissecção do simpático 
e dos nervos esplâncnicos, tornando-se por vezes, nos casos em 
que a pleura parietal se encontrava muito espessada e aderente, 
quási impossível dissecá-los correctamente. 

Para isolar o simpático e os nervos esplâncnicos na sua 
porção torácica, incisava a pleura parietal e cautelosamente a 
descolava, procurando sempre poupar todos os filetes e conservar, 
na posição em que se encontravam, os ramos de origem daque
les nervos; além disso, quando era possível, observava o ponto de 
reflexão da pleura ao nível do corpo da última vértebra dorsal 
ou primeira lombar. 

Estudada a parte torácica dos nervos esplâncnicos, ou seja a 
origem, restava observar o percurso, as relações com os pilares 
do diafragma e a sua terminação. No abdómen, a dissecção do 
segmento terminal destes nervos exige, para maior facilidade 
técnica, a ablação de yárias vísceras. Geralmente retirava o jeju-
nò-íleon e o seu meso, desde o ângulo duodenò-jejunal até à 
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válvula ileò-cecal; o mesmo fazia ao intestino grosso, extirpando-o 
desde o ceco ao cólon íleò-pélvico. O fígado, muito incomoda
tivo na dissecção à direita, era, como as restantes vísceras, retirado 
depois de seccionados os seus ligamentos e pedículo, procedendo 
de igual modo para com o baço. Apenas algumas vezes ficava o 
estômago e o fígado, para estudar a inervação destes órgãos e 
.as relações dos seus nervos com o plexo solar; casos havia em 
que, depois de seccionar superiormente o estômago logo abaixo 
da cárdia, praticava a sua ablação juntamente com o duodeno 
e o pâncreas, tendo sempre o cuidado de fazer a secção do tronco 
celíaco e da artéria mesentérica superior, a um centímetro, pelo 
menos, da sua origem na aorta. Retirados assim todos os órgãos 
que de algum modo poderiam dificultar a dissecção do segmento 
abdominal dos nervos esplâncnicos, procedia de maneira dife
rente, segundo pretendia dissecá-los por via anterior ou lateral. 

No primeiro caso, de técnica mais difícil, ia retirando com 
todo o cuidado o tecido célulò-adiposo prè e laterò-aórtico, desde 
o orifício aórtico do diafragma até um pouco abaixo da origem 
das artérias renais; fazendo sempre o possível por poupar todos 
os gânglios e troncos nervosos que encontrava. Eram, deste modo 
postos a descoberto os gânglios do plexo solar e os aórticò-renais, 
bem como a porção terminal dos nervos esplâncnicos, além dos 
filetes que acompanham as artérias renais e dos que se distribuem 
à glândula suprarrenal. 

Porém, mais frequentemente seguia outra técnica: abria o 
lóculo do rim, afastava para diante e para dentro esta glândula 
e a suprarrenal, descobrindo assim a face posterior das respectivas 
artérias, que eu isolava com todo o cuidado, de maneira a não 
destruir os filetes nervosos que as acompanham. Na espessura do 
tecido conjuntivo laxo, que ocupa o espaço compreendido entre 
a artéria renal e os pilares do diafragma, tecido que separava 
com toda a atenção, procurava isolar a porção terminal dos ner
vos esplâncnicos, o que se consegue com facilidade. Dissecava os 
pilares do diafragma, cada um dos nervos esplâncnicos e ainda 
a porção superior do simpático lombar, bem como os gânglios ou 
cordões em que terminavam aqueles nervos; isolava então o plexo 
solar e os filetes para a glândula suprarrenal e para o rim, 
sempre que isso me era possível. 



NERVI SPLANCHNICI 33 

Deste modo ficava, em cada caso, elucidado sobre a origem, 
morfologia, relações e terminação dos nervos esplâncnicos. 

Como muitos dos cadáveres que dissequei fossem de auto
psiados, tive nesses indivíduos de me limitar ao exame dos esplân
cnicos e do plexo solar; pelo contrário, sempre que o podia fazer, 
seguia a inervação da artéria ou artérias renais e da glândula 
suprarrenal. 

Ao lado desta técnica simples e vulgar de que me servi 
nas dissecções dos nervos esplâncnicos, existem artifícios mais 
ou menos complexos, apontados por alguns autores, os quais 
na sua opinião facilitam a técnica de dissecção destes nervos; do 
seu valor nada posso referir, visto não os haver posto em prática. 
Assim, a dificuldade que nas preparações em cadáveres frescos 
resulta da grande estase venosa, e possível inundação sanguínea 
do território onde se trabalha, é resolvida por AUFFRET 70, abrindo 
a parte horizontal dos seios laterais e suspendendo a seguir o 
cadáver pelos pés. Procede de igual modo para com a veia cava 
inferior, prendendo o cadáver pelos braços depois de ter aberto 
este vaso. 

Sem recorrer a estas manobras difíceis, custosas e aborre^ 
cidas, eu consegui sempre evitar o derramamento sanguíneo no 
campo de dissecção, pelo simples emprego de pinças hemos-
táticas. 

Para tornar mais visíveis estes nervos, AUFFRET, HIRSCHFELD 49 

e outros anatómicos (i) aconselham ainda a aspersão do tecido 
célulò-adiposo que os envolve com água acidulada. Como não 
me servi deste método, nada posso dizer das suas vantagens, se 
realmente as tém. 

Nem sempre foi para mim fácil tarefa dissecar os nervos 
esplâncnicos, dificultada nuns casos pela grande abundância de 
tecido adiposo sub-pleural e principalmente na área do plexo 
solar e segmento terminal dos nervos esplâncnicos, e noutros 
pela íntima aderência da pleura parietal aos corpos das vérte
bras e às cabeças das costelas. A dificuldade subia de ponto, 

(l) Aconselham idêntica prática os livros de técnica de REQNAULT e OLÓRIZ 
AaUILERA. 

3 
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quando, em virtude da gracilidade dos ramos destes nervos, se 
estabelecia confusão entre eles e o tecido célulò-adiposo, sendo 
necessário por isso redobrar de atenção e paciência para que 
todos os filetes fossem poupados. Aconteceu-me, porém, nalguns 
casos, encontrar-se a pleura tam espessada e aderente, que apenas 
podia, de onde a onde e com muito custo, pôr a descoberto os 
gânglios de origem dos ramos dos esplâncnicos, ou segmentos 
destes nervos. A tal facto, como adiante veremos, liga-se uma 
grande importância, pois oferece não pequeno estorvo no acesso 
supra-diafragmático aos nervos esplâncnicos, visto para isso ser 
necessário descolar a pleura parietal. 

De tudo o que observei nas minhas dissecções se encontra, 
além dó esquema ou desenho correspondente, referência porme
norizada nas observações que a seguir vão descritas. 



Ill 

OBSERVAÇÕES NO HOMEM 

A — Fetos. 

Obs. 1 e 2—Dissecção efectuada 
em 5-1II-1928, num feto Ç>, 
de 6 a 7 meses de gestação. 

Fig. 2 — O grande esplân. 
cnico direito resultava da fusão de 
cinco raízes, destacando-se a prin
cipal, e mais elevada, de Dvl. Esta 
recebia pelo lado externo as qua
tro raízes seguintes, originadas 
respectivamente em Dvn, D lx, D* 
e num gânglio volumoso situado 
sobre a última vértebra dorsal, o 
qual representava a fusão de D*i 
com D*" Formado desta maneira, 
o grande esplâncnico descia na 
face lateral do ráquis até ao dia
fragma que atravessava entre os 
dois pilares interno e externo, jun
tamente com o pequeno esplân
cnico (P. e.). Depois de curto tra
jecto abdominal, lançava-se no 
gânglio semilunar direito (G. s.). 
Ao nível do corpo da décima pri
meira vértebra, e no ponto em 
que o grande esplâncnico recebia 
a quarta raiz, encontrava-se um 
gânglio (G. L.) donde emergiam 
filetes muito finos que se distri
buíam à aorta. 

G.a.r. 
Fig. 2 

XObs. 1 e 2) 
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O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia, por duas raízes, do polo inferior dum 
gânglio volumoso correspondente à última vértebra dorsal; reuniamse num 
tronco a l<=m. da origem, o qual penetrava no abdómen, a princípio pelo mesmo 
interstício que o grande esplâncnico, depois por baixo duma pequena bifurcação 
do pilar interno, indo terminar num gânglio (G. a. r.) junto da artéria renal. 

O simpático atravessava o diafragma fora do pilar externo. 

— Do lado esquerdo, o grande esplâncnico (G. e.) era formado por três 
raízes. A raiz principal partia de D"', descia ao longo do ráquis, recebendo 
mais dois ramos: um de D'* e outro de D*. Este último juntavase ao nervo 

grande esplâncnico, ao nível da 
décima segunda vértebra dorsal. 
Depois de o grande esplâncnico 
ter atravessado o diafragma, entre 
os pilares interno (PH. i.) e médio 
(Pil. m.), bifurcavase muito pró

ximo do gânglio semilunar (G. s.), 
no qual terminava. O pequeno 
esplâncnico (P. e.) nascia de D*' 
por um só ramo; seguindo fora do 
grande esplâncnico, insinuavase 
através do diafragma pela mesma 
abertura que êle, e chegava ao 
gânglio semilunar, abaixo do nervo 
precedente. 

De DXI> separavase o nervo 
esplâncnico inferior (E. i.) que, 
tendo na passagem do diafragma 
as mesmas relações que os dois 
nervos precedentes, se ia lançar 
num gânglio junto da artéria 
renal. Entre o pilar médio (PIL m 
e o externo (Pil. e.) passava a 
cadeia simpática. À direita a par

tir de Dx e à esquerda desde D1», 
notavase que o cordão interme

diário do simpático era mais fino. 

Pil.i. 

Fig. 3 
(Obs. 3 e 4) 

Obs. 3 e 4 — Feto ff; com cerca de 7 meses de gestação, dissecado 
em 61111928. 

■ Fig. 3—Três raízes entravam na constituição do grande esplâncnico direito 
(G. e.): uma principal, desprendida de Dvn, e duas acessórias, uma de Dix e 
outra do ramo interno de bifurcação do cordão intermediário a Dix e Dx. Os 
três ramos, depois de fundidos, formavam um tronco que descia até ao dia
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fragma, atravessando-o entre o pilar interno (PII. i.) e o externo (Pil. e.), jun
tamente com o pequeno esplâncnico (P. e.), antes de terminar no gânglio semi
lunar (G. s.). De Dx destacava-se, por um só ramo, o nervo pequeno esplâncnico 
(P. e.), que tinha com o diafragma as mesmas relações que o grande, e, como 
êle, se lançava no gânglio semilunar. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.), saído do gânglio da cadeia que ficava ao 
nível da última vértebra dorsal, penetrava no abdómen ao lado do simpático, insi-
nuando-se por baixo da bifurcação do pilar externo (Pil. e.) que estava desdobrado 
em dois tendõezinhos, um dos quais se inseria na 2.a vértebra lombar e o outro, 
mais fino, se juntava ao pilar interno. Já na cavidade abdominal, este nervo termi
nava num gânglio anexo à artéria renal direita. 

— A esquerda, como do lado oposto, o grande esplâncnico (G. e.) 
resultava da reunião de três raízes, uma principal que partia de Dvn e duas 
acessórias respectivamente de Dvm e Dx. Depois de descer ao lado da coluna, 
descrevendo a curva que lhe é habitual, o grande esplâncnico atingia a cavidade 
abdominal, passando através do diafragma, entre o pilar interno e o externo, e 
lançava-se no gânglio semilunar. Dois ramos —um de Dx e outro de Dxn — 
fundiam-se e constituíam o pequeno esplâncnico (P. e.); logo abaixo do 
ponto de reunião, enviava este nervo um delgado filete anastomótico ao grande 
esplâncnico. O nervo pequeno esplâncnico terminava na extremidade inferior do 
gânglio semilunar, depois de se ter insinuado entre os dois pilares do diafragma, 
interno e externo, e contornado um feixe carnoso fino que do pilar interno se 
ia juntar ao pilar externo. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.) separava-se de Dx por um só ramo, descia 
entre a cadeia simpática e o pequeno esplâncnico, de cujas relações partilhava, 
passando como êle abaixo do feixe carnoso já mencionado, e terminava no 
gânglio aórticò-renal (G. a. r.). 

O simpático atingia a cavidade abdominal, seguindo fora do pilar externo. 

Obs. 5 e 6 — Feto cf, de 26 cm. de comprimento do vertex ao coccyx, disse
cado em 24-VIII-1928. 

Fig. 4— O grande esplâncnico direito, formado por 5 raízes, oferecia uma dis
posição que é digna de referência minuciosa. As três primeiras raízes, nascidas de 
D'v, Dvi e Dvn reuniam-se no mesmo ponto, ao nível do corpo da 7," vértebra; 
o grande esplâncnico no seu trajecto descendente descrevia, ao contrário da maior 
parte dos casos, uma curva ligeiramente côncava. De D'x e Dxi desprendiam-se 
as duas últimas raizes que, depois de curto trajecto oblíquo na face lateral do rá-
quis, se encorporavam no grande esplâncnico, próximo uma da outra, à altura da 
última vértebra dorsal. Ao nível do ponto de terminação da última raiz encon-
trava-se o gânglio esplâncnico, donde partiam dois filetes bastante finos para a 
aorta (A.). Pela abertura dos dois pilares do diafragma, principal e accessório, pas
sava o grande esplâncnico que, uma vez na cavidade abdominal, cruzava trans
versalmente o pilar interno e se lançava no bordo externo do gânglio semilunar. 



38 SOUSA PEREIRA 

De Dxii saía, por um só ramo, o pequeno esplàncnico; obliquava para diante 
e para baixo, passando adiante do pilar interno; juntava-se, acima da artéria 
renal, a um tronco que reunia a extremidade inferior do gânglio semilunar ao 
gânglio aórticò-renal. Como este nervo se originava acima do diafragma, atraves-
sava-o entre os dois pilares interno e externo, fora e abaixo do grande esplàn
cnico, e dentro do simpático. 

Fig. 4 (Obs. 5 e 6) Fig. 5 

Ainda do cordão intermediário a DXII e L< partia um ramo fino, com traje
cto obliquamente descendente; cruzava o pilar principal e perdia-se no cordão 
que, desprendido do gânglio aórticò-renal, descia adiante da aorta e ao qual vi
nham reiinir-se mais dois ramos destacados de L'-

Fig. 5 — À esquerda, o grande esplàncnico desprendia-se da cadeia do sim
pático por 6 raízes. As duas primeiras, nascidas de Dv e Dvi, formavam um 
único tronco ao nível do corpo da 8." vértebra, descia encostado à aorta, e ao cru
zar o li.» disco afastava-se dela, e recebia o nervo proveniente da fusão das qua
tro últimas raízes. Destas, a mais elevada separava-se de Dv», caminhava obll-
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quamente até à vértebra seguinte, a partir da qual o seu trajecto era quasi 
vertical até à terminação. Recebia, ao nível do 9.» disco intervertebral, um ramo 
proveniente da fusão das duas raízes seguintes, saídas de Dvm. A quarta raiz 
deste segundo grupo emergia de Dx e, após curto trajecto, lançava-se no grande 
esplâncnico, no ponto de fusão dos dois troncos já descritos. No ramo resultante 
da reunião das duas primeiras raízes existia um pequeno gânglio, correspondendo 
à, cabeça da 11.* costela; dele emergiam filetes que se perdiam no tecido con
juntivo periaórtico. Por uma abertura limitada pelos dois pilares interno e 
externo, o diafragma oferecia passagem ao grande esplâncnico que, após um tra
jecto transversal de 0«n,5, terminava no bordo externo do gânglio semilunar. Um 
só ramo destacado de Dxn constituía o nervo pequeno esplâncnico que chegava 
ao gânglio aórticò-renal, abaixo da artéria renal, depois de ter atravessado o dia
fragma pelo orifício aórtico, cruzando assim a face posterior do pilar interno. O 
simpático, na passagem deste músculo, seguia a princípio o bordo interno do pilar 
externo, pouco depois passava na bifurcação apresentada pelo tendão do pilar 
interno, inserto no corpo da segunda vértebra lombar e no disco que lhe ficava 
acima. Desde o diafragma até ao disco intervertebral que separava a 2.a vértebra 
lombar da 3.a, estendia-se um gânglio fusiforme que devia representar a reunião 
de L' e L" . Saíam da extremidade superior deste gânglio dois ramos que 
cruzavam a face posterior do pilar interno, e, obliquamente descendentes, se 
lançavam no cordão desprendido da extremidade inferior do gâng4io aórticò-renal. 

Obs. 7 e 8 — Feto cf, com o comprimento de 38""- do vertex ao coccyx, 
dissecado em 22-XII-1928. 

Fig. 6 — À direita, o grande esplâncnico provinha da convergência de 
cinco raízes. A superior, grossa em relação às seguintes, desprendia-se de 
um gânglio alongado que ocupava a cabeça da 7.a costela ; descia obliquamente 
para diante até ao corpo da oitava vértebra, seguindo daí até ao diafragma um 
percurso paralelo à aorta. Duas raízes desprendidas de Dvm, e que caminha
vam muito próximas uma da outra, juntavam-se à primeira raiz, ao nível da nona 
vértebra. Ainda de um gânglio da cadeia, alongado, que ficava sobre a cabeça da 
lO.a costela, emergia uma raiz tam grossa como a primeira e que entrava 
na constituição do grande esplâncnico ao nível do corpo da 11." vértebra. 
A extremidade superior de D*' dava também origem a um ramo fino que, 
após curto trajecto quási transversal, chegava ao gânglio de LOBSTEIN, situado 
ao nível da última vértebra dorsal. O grande esplâncnico insinuava-se através 
do diafragma, entre os dois pilares principal e acessório (interno e exter
no); bifurcava-se à passagem dele, lançando-se pouco depois na extremidade 
superò-externa do gânglio semilunar. O ramo inferior de bifurcação ainda se divi
dia antes de chegar a este gânglio, dando um terceiro ramo que terminava na 
extremidade inferior do gânglio semilunar. Do gânglio da cadeia que se encon
trava adiante da cabeça da última costela, desprendia-se um ramo que se reunia 
a um outro destacado de Li ; o nervo resultante seguia pela mesma abertura do 
diafragma que o grande esplâncnico, em direcção à origem da artéria renal, divi-
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dindo-se em dois ramos, um pouco antes de a atingir. Os dois ramos terminavam, 
um acima e outro abaixo da mesma artéria. O gânglio semilunar emitia um pro
longamento inferior que descia até à face anterior daquela artéria ; era nele que 
terminava o ramo superior de bifurcação do pequeno esplâncnico e donde partiam 
filetes para o rim. A cadeia do simpático penetrava no abdómen pela mesma aber
tura que os nervos precedentes, porém, fora e atrás deles. 

Ainda do grande esplâncnico se separava um raminho, que se distribuía à 
aorta, proveniente do ponto em que este nervo recebia a sua terceira raiz. Do 
mesmo modo se desprendia do gânglio esplâncnico um filete que tinha destino 
idêntico ao do anterior. 

Fig. 6 (Obs. 7 c 8) Fig. 7 

Fig. 7 — Do lado esquerdo, três raízes entravam na constituição do grande 
esplâncnico. A primeira raiz, que se destacava da extremidade inferior de 
Dvn, descia obliquamente até ao nível da 10.» costela, onde recebia a segunda, 
nascida de Dvm-D'x; mudava de direcção e seguia daí até ao diafragma um 
trajecto vertical. O gânglio de LOBSTEIN encontrava-se ao nível do 11.» disco, e 
acima dele chegava ao grande esplâncnico a sua terceira raiz, mais volumosa 



NERVI SPLANCHNIC! 41 

que as superiores, desprendida de D*'- O grande esplâncnico, o pequeno esplân-
cnico e o simpático penetravam no abdómen entre o pilar interno e o externo; o 
primeiro destes nervos, meio centímetro depois, terminava no bordo externo do 
gânglio semilunar. O nervo pequeno esplâncnico desprendia-se por duas raízes, 
uma de D*' e outra de Dxn, que se reuniam pouco depois da origem. Logo que 
este nervo chegava ao abdómen, dividia-se num ramo para a extremidade infe
rior do gânglio semilunar e noutro para o gânglio aórticò-renal, o qual terminava 
abaixo da artéria renal. Da raiz superior do pequeno esplâncnico separava-se um 
raminho que, seguindo obliquamente para dentro, passava atrás do grande esplân
cnico, perdendo-se depois junto da aorta. 

O simpático atravessava o diafragma pelo mesmo interstício que os nervos 
precedentes; dava origem em L> a um ramo que se lançava no tronco descen
dente, destacado da extremidade inferior do gânglio aórticò-renal. 

Deste lado, como do lado oposto, o grande esplâncnico originava múltiplos 
filetes, com distribuição à aorta, dos quais três eram mais evidentes. Dois deles 
emergiam do tronco do nervo e um do gânglio de LOBSTEIN. 

Fig. 8 (Obs. 9 e 10) Fig. 9 

Obs. 9 e 10.—Feto Q, de 26 cm. de comprimento do vertex ao coccyx, disse
cado em 22-1-1929. 

Fig. 8 — Esta observação encontra-se incompleta, visto não ter sido pos-
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sível seguir os nervos esplâncnicos até à terminação. O grande esplâncnico direito 
era formado por 5 raízes, nascidas respectivamente de D vu, Dvm, Dix, Dx e a 
última do gânglio de fusão de Dxi com Dxn, situado sobre a décima segunda 
vértebra ; ao gânglio de LOBSTEIN, que ficava no trajecto do grande esplâncnico 
sobre o 11.° disco intervertebral, chegava a 4." raiz, terminando a última um 
centímetro abaixo daquele gânglio. Tanto o grande como o pequeno esplâncnico 
passavam através do diafragma entre o pilar interno e o externo. 

Era do último gânglio dorsal que saíam duas raizes, às quais se juntava 
uma terceira (destacada do cordão meio centímetro abaixo deste gânglio) para 
formarem o nervo pequeno esplâncnico que oferecia com o diafragma as mes
mas relações que o nervo anterior. 

O simpático desde Dx inclinava-se para baixo e para diante, aproximan-
do-se da linha média, atingia o abdómen e descia fora do pilar externo do 
diafragma, entre este pilar e o psoas. 

Fig. 9—No simpático esquerdo era nítida a mudança brusca de calibre 
do cordão intermediário, a partir do gânglio de origem da raiz principal do 
grande esplâncnico. Três raízes entravam na constituição deste nervo e acontecia 
que, apenas a muito poucos milímetros da sua terminação no gânglio semilunar, 
ao tronco de fusão das duas primeiras se encostava a última, formando assim um 
tronco único. Estas raízes destacavam-se respectivamente do cordão interme
diário a Dvn-Dvm, de D'x e de Dx, O nervo pequeno esplâncnico nascia por 
uma só raiz do cordão inter-ganglionar, abaixo de Dxi ; e, apresentando com o 
diafragma as mesmas relações que o grande esplâncnico, terminava no gânglio 
semilunar. 

Um outro raminho se desprendia de Dxn e penetrava no abdómen entre 
o pequeno esplâncnico e o simpático. Representava o esplâncnico inferior. 
O pequeno esplâncnico e o esplâncnico inferior apresentavam com o diafragma 
as mesmas relações que o grande esplâncnico, isto é, atravessavam-no entre o 
pilar principal e o acessório; o simpático caminhava fora dêsté último. 

Obs. 11 e 12 — Dissecção num feto Ç, com 30 cm. de comprimento do ver
tex ao coccyx, efectuada em 24-1-1929. 

Fig. 10 —Os gânglios do simpático direito eram muito volumosos até à 
9." costela; daí até Li, não só os gânglios, como principalmente o cordão interme
diário, ofereciam menor volume. O grande esplâncnico aparecia-nos formado por 
3 raízes; as duas primeiras, aproximadamente da mesma grossura, desprendiam-se 
de Dvi e dum gânglio que ficava adiante da cabeça da 9.a costela. Juntavam-se ao 
nível do 10.» disco e logo abaixo recebia o tronco de fusão a terceira raiz nascida 
do meio do cordão que reunia Dx a D?i. A passagem do diafragma fazia-se entre 
o pilar interno e o externo, e depois de curto trajecto transversal terminava o 
grande esplâncnico no bordo externo do gânglio semilunar. 

O nervo pequeno esplâncnico nascia de Dxi e tinha com o diafragma as mes
mas relações que o nervo anterior ; porém, ao cruzar o pilar interno, perfurava-o e 
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ia terminar acima da artéria renal, no gânglio anexo a esta artéria (A. r.). Do cor
dão intermediário ao último gânglio dorsal e L', desprendia-se, por um só ramo, o 
nervo esplâncnico inferior ; cruzava a face anterior do pilar interno e lançava-se 
no gânglio aórticò-renal, abaixo da artéria. Este nervo e o simpático chegavam à 
cavidade abdominal, passando no diafragma entre os dois pilares interno e 
externo. 

. Fig. 10 (Obs. 11 e 12) Fig. 11 

Fig. 11—Mais complexa era a disposição dos nervos esplâncnicos do lado 
esquerdo. Neste caso, o grande esplâncnico, o pequeno esplâncnico e o esplâncnico 
inferior, ao atravessarem o diafragma, trocavam entre si anastomoses, de modo a 
formarem um complicado plexo. A raiz principal do grande esplâncnico, que se 
desprendia de Dvm, seguia desde a origem até ao diafragma quasi em linha recta, 
porém, ao destacar-se do gânglio de origem recebia de Dvi uma raiz fina, e, logo 
acima do gânglio de LOBSTEIN que correspondia à cabeça da 11.» costela, juntava-
-se-lhe a terceira raiz proveniente de D'x. O grande esplâncnico, assim como os 
dois nervos seguintes, atravessavam o diafragma por um interstício da porção 
carnosa e tendinosa do pilar interno; aquele nervo terminava no bordo externo 
do gânglio semilunar, depois de ter enviado duas anastomoses ao nervo seguinte. 
O nervo pequeno esplâncnico, nascido de D* apenas por uma raiz, ao passar atra-
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vés do diafragma, recebia duas anastomoses do nervo precedente; terminava, de

pois de enviar um filete anastomótico ao nervo esplâncnico inferior, trifurcandose : 
dois ramos para o gânglio semilunar esquerdo e o terceiro ia juntarse ao nervo 
esplâncnico inferior que se destacava do último gânglio dorsal e se lançava, acima 
da artéria (A. r.), no gânglio aórticòrenal. 

O simpático chegava à cavidade abdominal passando entre o pilar interno 
e o externo. 

Fig 12 (Obs. 13 e 14) Fig. 13 

Obs. 13 e 14—Feto cf, com 30 "»■ de comprimento do vertex ao coccyx, 
dissecado em 21111929. 

Fig. 12 — Como a figura representa, o grande esplâncnico, à direita, era 
muito grosso e nascia de Dvm por um só ramo. Descia na face ânteròlateral do 
ráquis, seguindo o trajecto que lhe é peculiar até ao diafragma e atravessavao 
entre os dois pilares interno e externo. À saída deste músculo inclinavase para 
a linha média e terminava então no bordo externo do gânglio semilunar. 
O pequeno esplâncnico resultava da fusão de duas raizes, uma de Dx e outra 
saída do gânglio da cadeia, situado adiante da cabeça da última costela, e que 
provavelmente representava a fusão de Dxi e Dxn. Este nervo, que tinha com o 
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diafragma as mesmas relações que o grande esplâncnico, cruzava obliquamente 
o pilar interno e depois de receber uma anastomose fina do grande esplâncnico 
terminava no gânglio aórticòrenal, abaixo da artéria (A. r.). Feria a atenção, 
neste caso, o pequeno calibre do cordão intermediário do simpático desde Dvm 
até ao primeiro gânglio lombar. Do cordão que ligava Dx ao último gânglio 
dorsal, saía um ramo delgado que cruzava obliquamente o corpo da 11.» vértebra 
por baixo dos nervos esplâncnicos, e se perdia, depois de alcançar a aorta, no 
tecido conjuntivo que a cerca. 

Fig. 13 — Do lado esquerdo era diferente a morfologia dos nervos 
esplâncnicos. Existiam os três, e deles o grande esplâncnico nascia por um ra

mo principal de Dvn, ao qual vinham reiinirse mais duas raízes. A primeira des

tacavase do meio do cordão intermediário a Dvi e Dvn e fundiase com a raiz 
principal, muito próximo da origem desta; a última, desprendida de D>x, junta

vase ao grande esplâncnico à altura da 11.» vértebra, um pouco acima do gânglio 
de LOBSTEIN. Ao nível da 1.» vértebra lombar, o grande esplâncnico atravessava 
o diafragma entre o pilar interno e o médio ; dividiase então em dois ramos 
que seguiam encostados até ao gânglio semilunar, onde terminavam, depois de 
curto trajecto transversal. 

Pelo mesmo interstício diafragmático, além do nervo precedente, passava o 
pequeno esplâncnico, ao qual dava origem uma raiz nascida de D*i, reunida a 
uma anastomose que se desprendia do gânglio de LOBSTEIN. Este nervo termi

nava num gânglio minúsculo que ficava na face posterior da artéria renal, junto 
da sua origem na aorta, e onde chegavam, além disso, o esplâncnico inferior e um 
outro ramo destacado do polo superior de L ■. O esplâncnico inferior nascia por 
um só ramo da parte mais elevada do cordão intermediário ao último gânglio 
dorsal e primeiro lombar. Descia dentro do simpático, através do diafragma, entre 
os pilares externo e médio, contornava este último e terminava junto da artéria 
renal (A. r.), como atrás referimos. 

Obs. 15 e \% — Feto Q, com 33 cm. de comprimento do vertex ao coccyx, 
dissecado em 25111929. 

Tanto à direita como à esquerda, notavamse neste caso, acima da 
origem do grande esplâncnico, duas pequenas arcadas. No lado direito, uma entre 
Dv e Dvi e outra de Dvi a Dvn ; à esquerda, mais próximas do cordão interme

diário do simpático, estendiamse entre D'v  Dv e Dv  Dv. 
Fig. 14 — 0 grande esplâncnico direito, que se destacava de Dvn por uma 

raiz grossa, seguia o trajecto habitual até ao diafragma. No percurso juntavam

selhe mais três raízes ; uma da extremidade inferior <le Dvm e as outras duas 
respectivamente do cordão intermediário do simpático, acima de Dx, e deste 
último gânglio ; fundiamse as duas últimas ao chegarem ao gânglio de LOBSTEIN 
que ficava sobre o corpo da 11." vértebra. O grande esplâncnico atravessava 
o diafragma, juntamente com o pequeno esplâncnico e o simpático, entre o 
pilar principal e o acessório. Ao cruzar um pouco obliquamente o pilar principal, 
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para chegar ao bordo externo do gânglio semilunar, separava-se dele um ramo 
fino que ia juntar-se ao gânglio aórticò-renal situado adiante e abaixo da artéria 
renal. O pequeno esplâncnico resultava da reunião de duas raízes acima do 
diafragma, vindas, uma do meio do cordão que ligava D* ao último gânglio 
dorsal e outra deste último gânglio. Tinha com o diafragma as relações já 
indicadas e terminava, como o ramo destacado do grande esplâncnico, no gân
glio que ficava junto do bordo inferior da arterial renal. 

Fig- 14 (Obs. 15 e 16) Fig. 15 

Fig. 15—À esquerda, do meio do cordão intermediário a Dvi e Dvn, 
nascia a raiz principal do grande esplâncnico esquerdo que, como do lado 
oposto, seguia o percurso normal até ao diafragma. Porém, no seu trajecto des
cendente, juntavam-se-lhe mais 5 raízes, reunindo-se as quatro primeiras duas a 
duas, antes de se lançarem no grande esplâncnico. De Dvn e Dvm despren-
diam-se as primeiras duas raízes que pouco depois se fundiam num tronco, o qual 
chegava ao grande esplâncnico à altura do corpo da 9.a vértebra ; as duas raízes 
seguintes, saídas de Dvm e D'*, comportavam-se do mesmo modo, antes de se 
encorporarem no nervo principal. 
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A última raiz do grande esplâncnico destacava-se de D1*, e juntava-se-lhe ao 
nível do ll.o disco, exactamente no ponto em que se via o gânglio de LOBSTEIN. 
As seis raízes reunidas constituíam o grande esplâncnico que atravessava o dia
fragma pelo interstício limitado pelos dois pilares interno e externo. Já no abdó
men, cruzava transversalmente o pilar interno para chegar ao bordo externo do 
gânglio semilunar. Do cordão intermediário a Dx e ao último gânglio dorsal saía 
uma raiz, e do gânglio de LOBSTEIN um ramo; juntavam-se os dois e formavam o 
pequeno esplâncnico. O nervo pequeno esplâncnico, que tinha com o diafragma 
as mesmas relações que o grande esplâncnico, o esplâncnico inferior e o simpá
tico, lançava-se no gânglio situado adiante da artéria renal, depois de ter passado 
acima dela. Ao mesmo gânglio, e cruzando a artéria renal, chegava o nervo 
esplâncnico inferior que nascia do cordão inter-ganglionar do simpático, abaixo 
do último gânglio dorsal. 

Obs. 17 e 18 — Feto cf, com o comprimento de 29 cm- do vertex ao coccyx, 
dissecado em 18-111-1929. 

Os nervos esplâncnicos, à direita, desprendiam-se do simpático torácico 
e terminavam nos gânglios semilunar *e aórticò-renal, oferecendo com a artéria 
renal as mesmas relações que habitualmente. O mesmo não acontecia à esquerda, 
onde o rim (R.), ectópico, de forma oval, ligeiramente achatado no sentido ânterò-
-posterior, assentava sobre a artéria ilíaca primitiva do mesmo lado, desde a bifur
cação da aorta até à origem da ilíaca interna (Fig. 16). A face anterior deste 
rim, que três sulcos dividiam em três lobos, correspondia ao hilo. O bacinete, 
situado na parte média desta face, recebia três cálices, dos quais o médio, de 
forma cilíndrica, descia do polo superior do rim. O ureter continuava inferior
mente o bacinete e daí seguia pelo trajecto mais curto para a bexiga. 

Ao passo que do lado direito, a glândula suprarrenal tinha com o rim as 
relações normais, já o mesmo não acontecia do lado esquerdo, em que o rim 
anormal (R.) ocupava uma posição diferente da que lhe é peculiar; notando-se 
a falta de contacto entre este órgão e a glândula suprarrenal (G. sp.) do 
mesmo lado. 

A irrigação do rim ectópico (Fig. 16 e 18) era assegurada por duas artérias; 
uma da ilíaca primitiva esquerda para o polo inferior desta glândula, e outra, que 
se destacava da aorta abdominal junto da sua bifurcação, cruzava obliquamente 
a face posterior do rim, seguia por um sulco profundo cavado no bordo externo 
deste órgão e perdia-se na face anterior dele, debaixo do bacinete. As veias que 
saíam do hilo do rim, em número de duas, dirigiam-se : uma para cima que rece
bia uma veia suprarrenal esquerda e depois de cruzar a linha média se lançava 
na veia cava inferior, ao nível da veia renal direita ; a outra contornava o bordo 
interno do rim e terminava na origem da veia cava inferior, passando abaixo da 
bifurcação da aorta. 

Descrito o rim esquerdo, de forma e relações anormais, vejamos qual era a 
distribuição dos nervos esplâncnicos, tanto à direita como à esquerda. 
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Fig. 16 

Fig. 17 — Para a constituição do grande esplâncnico direito (G. e.) contri
buíam quatro raízes, destacadas respectivamente de Dv, Dvn, Dvm e Dx. 
A última, destas raízes juntava-se ao tronco principal sobre a 10." vértebra, 
onde este nervo apresentava um pequeno gânglio. Pelo mesmo interstício dia-
fragmático, entre os pilares interno e externo, além do grande esplâncnico (G. e.), 
passavam o pequeno esplâncnico (P. e.) e o esplâncnico inferior (E. i.). O primeiro 
destes nervos depois de curto trajecto abdominal, ligeiramente oblíquo, termi
nava no gânglio semilunar (G. s.). 



Fig. 17 

(Obs. 17) 
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Os nervos pequeno esplâncnico e esplâncnico inferior, que, segundo vimos, 
apresentavam com os pilares do diafragma as mesmas relações que o nervo pre
cedente, desprendiam-se cada um por uma só raiz de D*' e D*", e terminavam, 
o primeiro no gânglio semilunar, junto do bordo superior da artéria renal, e o 
outro no gânglio aórticò-renal, abaixo da mesma artéria. 

Fig. 18 

fObs. 18) 

Fig. 18 — À esquerda existiam apenas dois nervos esplâncnicos. O grande 
esplâncnico (Q. e.) nascia d,e Dvu por uma raiz grossa, recebia no seu trajecto 
descendente mais 4 raízes e chegava ao abdómen por uma fenda aberta na 
porção carnosa do pilar interno, acima da arcada formada por este pilar e pelo 
externo. Das outras raízes, jnuito finas, que se lhe juntavam, separava-se a pri
meira do cordão intermediário a Dv - Dvi, descrevia uma curta arcada, e termi
nava na origem da raiz principal do grande esplâncnico; as duas seguintes, de 
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igual desenvolvimento e paralelas, seguiam, muito próximas uma da outra, um 
percurso obliquamente descendente, desde a origem no cordão intermediário a 
Dix-Dx até ao gânglio de LOBSTEIN, situado à altura da 11.» vértebra. A última 
raiz nascia do cordão inter-ganglionar abaixo de Dx e juntava-se ao grande 
esplâncnico no mesmo ponto que a raiz que lhe ficava imediatamente acima. Este 
nervo, que tinha com o diafragma as relações já referidas, lançava-se, após 
um trajecto abdominal de 2 mm., no bordo externo do gânglio semilunar. 

O nervo pequeno esplâncnico originava-se na cadeia simpática, abaixo do 
nervo anterior, por duas raízes, uma do cordão intermediário e a outra do último 
gânglio dorsal, que correspondia à face ânterò-lateral do corpo da 12." vértebra. 

Pela arcada que formavam os dois pilares do diafragma (interno e externo) 
passava, além do grande simpático, o pequeno esplâncnico que ao chegar à cavi
dade abdominal se bifurcava. Os dois raminhos lançavam-se num delgado cordão 
que reunia o gânglio semilunar a um outro gânglio mais pequeno (gânglio aórticò-
-renal) anexo à origem da artéria renal superior, já descrita. Deste gânglio partiam 
filetes que seguiam até ao hilo do rim, mas acompanhando a artéria renal prove
niente da aorta, e outros ao lado da veia renal superior. 

Pelo exame cuidadoso de todos os vasos que entravam ou saíam do rim, 
verifiquei que este órgão não recebia qualquer outro filete nervoso além dos 
mencionados. 

Obs. 19 e 20 — Dissecção de um feto <?, efectuada em 20-111-1929. 

Fig. 19 - Neste feto, a dissecção dos nervos, praticada do lado direito, 
revelou a presença dos três 
esplâncnicos que habitualmente 
se encontram. O grande esplân
cnico (G. e.), bastante desenvol
vido, desprendia-se (Ri) do cor
dão intermediário a Dvn-Dvm ; 
desde a origem até à abertura 
do diafragma, por onde se insi
nuava, seguia um trajecto recti
líneo, recebendo ao nível da 10." 
vértebra uma raiz acessória (R2) 
nascida de D'x. Este nervo pe
netrava no abdómen pela ex
tremidade superior duma fenda 
da porção carnosa do diafragma, 
limitada pelos dois pilares inter
no e externo, ao nível da parte 
inferior da última vértebra dor
sal ; dirigia-se transversalmente 
para dentro, e, depois de se 
dividir em quatro ramos finos Fig. 19 (Obs. 19 e 20) Fig. 20 
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que seguiam juntos, terminava no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 
Quanto ao pequeno esplâncnico (P. e.), nascia por um só ramo do cordão do 
simpático intermediário a Dx e Dxn, à altura da décima primeira vértebra; cami
nhava internamente ao simpático e ao nervo esplâncnico inferior e chegava ao 
abdómen, depois de ter contornado a arcada que os dois pilares interno e externo 
limitavam, sobre a face ânterò-lateral da primeira vértebra lombar. Após um 
percurso ligeiramente recorrente de lcm., lançava-se na extremidade inferior do 
gânglio semilunar, junto do bordo superior da artéria renal. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.), situado entre o pequeno esplâncnico e o 
simpático, nascia do polo inferior de Dxn, apenas por um ramo que atravessava o 
diafragma junto com o nervo precedente, terminando, contudo, no gânglio aórticò-
-renal (G. a. r.), anexo ao bordo inferior da artéria renal. Deste gânglio e do 
semilunar partiam filetes que se anastomosavam entre si, ao longo da artéria 
renal, até atingirem o rim que inervavam. De D separavam-se dois filetes que 
entravam na constituição do plexo lombò-aórtico. 

A cadeia do simpático oferecia de particular o desenvolvimento dos seus 
gânglios e cordões intermediários até à origem da raiz principal do grande 
esplâncnico; desde aí até L> eram muito finos os cordões inter-ganglionares, fal
tando o décimo primeiro gânglio dorsal. 

Fig. 20 — O grande esplâncnico esquerdo (G. e.) desprendia-se do simpático 
torácico por uma raiz principal (R2) nascida de Dvm ; a 3 mm. da origem juntava-
-se-lhe uma outra (Ri) destacada de Dvi, e a um centímetro do mesmo ponto 
recebia um ramo proveniente da fusão de duas raízes que emergiam uma (R3) 
da extremidade inferior de Dvm e outra (R4) de D'x. Desde a origem da raiz 
principal do grande esplâncnico até à passagem do diafragma, este nervo seguia 
em linha recta na face lateral do ráquis, apresentando um gânglio (G L.) ao 
nível da 11.» vértebra, do qual saíam filetes muito ténues que se distribuíam 
à veia hemi-ázigos e à aorta. Ao chegar à cavidade abdominal, o grande esplân
cnico atravessava o diafragma, à altura da última vértebra dorsal, por uma 
pequena abertura da porção carnosa do pilar interno. Nesse ponto o grande 
esplâncnico mudava de direcção e recebia, ainda na espessura do músculo, a sua 
última raiz (R5), nascida de Dx. Fazia um percurso abdominal de um centímetro, 
cruzando quási transversalmente a porção interna do pilar do diafragma, e ter
minava no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 

De Dxn desprendia-se por um só ramo o pequeno esplâncnico (P. e.) que 
atravessava o diafragma ao nível da 1." vértebra lombar, pelo interstício dos dois 
pilares interno e externo. Depois de atravessar o diafragma, este nervo trifur-
cava-se, terminando os ramos de divisão junto da origem da artéria renal, o infe
rior dos quais se lançava no gânglio aórticò-renal, junto do bordo inferior da 
artéria. 

A inervação do rim era feita por filetes nascidos dos gânglios semilunar e 
aórticò-renal. Deste último gânglio descia um cordão, ao qual chegavam dois 
raminhos provenientes da bifurcação dum tronco destacado de L ' . De Dvm a 
L' era nítida a diminuição de calibre do cordão interganglionar do simpático; 
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/*£? 
Fig. 21 

(Obs. 21) 

quanto às suas relações com os pilares do diafragma, o simpático caminhava 
fora e atrás do pequeno esplâncnico, seguindo, contudo, pelo mesmo interstício 
diafragmático que êle. 
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Obs. 21 e 22 — Dissecção dum feto Q, de termo, praticada em 27-111-1929. 

Fig. 21 — À direita, o grande esplâncnico (G. e.) provinha da fusão de 
cinco ramos desprendidos da cadeia ganglionar, juntando-se-lhe ainda, ao nível 
da última vértebra dorsal, um filete anastomótico destacado da raiz superior do 
pequeno esplâncnico (P. e.). 

Dos cinco ramos de origem deste nervo (G. e.), o principal separava-se de 
Dvii, vindo juntar-se-lhe os quatro restantes, todos eles menos desenvolvidos. 
O ramo mais elevado destacava-se de Dv, descrevia uma pequena curva na face 
lateral do ráquis e recebia pouco depois a segunda raiz nascida de Dvi; o tronco 
de fusão seguia um trajecto descendente até se encorporar na raiz principal, 
à altura da oitava vértebra. As duas raízes desprendidas da cadeia ganglionar que 
contribuíam para a formação do grande esplâncnico, reúnindo-se abaixo da ter
ceira raiz que era a mais desenvolvida, emergiam respectivamente de Dvm e do 
cordão intermediário a D'x-D*. Seguiam um percurso oblíquo para baixo e 
para diante, e Iançavam-se pouco depois no tronco do grande esplâncnico, uma 
ao nível da nona vértebra e outra sobre a décima primeira. A altura desta última 
vértebra, encontrava-se no tronco do grande esplâncnico um gânglio (G. L.), 
situado entre a quinta raiz deste nervo e o ramo anastomótico que ele recebia do 
pequeno esplâncnico ; este gânglio dava origem a vários filetes que se distribuíam 
à aorta. Constituído deste modo, o tronco do grande esplâncnico atingia no seu 
percurso descendente o diafragma (D) que atravessava, ao nível da primeira vér
tebra lombar, pela abertura limitada pelo dois pilares interno (Pil. i.) e externo 
(Pil. e.). Depois de cruzar horizontalmente a face anterior do pilar interno, e per
correr cerca de 1 cm., lançava-se no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se da cadeia do simpático por 
duas raízes, uma de D*n e outra de D*i ; esta bifurcava-se, enviando o ramo supe
rior ao grande esplâncnico. Fundiam-se as duas raízes pouco depois da origem, e 
formavam um tronco nervoso que passava através do diafragma, pelo mesmo 
interstício que o grande esplâncnico, mas 2 mm. abaixo dele. 

Já no abdómen, o pequeno esplâncnico cruzava abaixo do grande esplân
cnico, um pouco obliquamente, a face anterior do pilar interno e terminava num 
pequeno gânglio abaixo e atrás da artéria renal (G. a. r.). Deste gânglio despren
dia-se um filete que pouco depois se escondia atrás da veia cava inferior e ao 
qual vinha juntar-se um ramo nascido de L ' . 

Neste caso notava-se, além disso, a diminuição de calibre do cordão inter
mediário, principalmente desde o gânglio de origem da raiz principal do grande 
esplâncnico até ao primeiro gânglio lombar. 

Fig. 22 — Do lado esquerdo apenas quatro ramos se fundiam para forma
rem o grande esplâncnico (G. e.). De desenvolvimento aproximadamente igual, 
desprendiam-se os dois primeiros, um do cordão intermediário a Dvi-Dvn e o 
outro de Dvm. A fusão destas duas raízes fazia-se à altura da nona vértebra, 
seguindo o tronco do grande esplâncnico, a partir desse ponto, encostado à aorta 
até ao diafragma (D) que atravessava entre os dois pilares interno (Pil. i.) e ex-



Fig. 22 

(Obs. 22) 
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terno (Pit. e.), e meio centímetro depois terminava no bordo externo do gânglio 
semilunar. Ao gânglio esplâncnico (G. L.), que ficava ao nível da 11.* vértebra, 
chegava um outro ramo do grande esplâncnico, nascido de D* e que, a um milí
metro da origem neste gânglio, recebia um ramo fino desprendido de D'*. 

Do gânglio de LOBSTEIN destacava-se, além de filetes muito finos, um 
raminho um pouco mais grosso que seguia para o abdómen encostado à aorta, 
perdendo-se no tecido peri-aórtico à passagem do diafragma. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia de D*< por uma raiz grossa, a que se 
reunia, mesmo na origem, um filete destacado do polo superior do mesmo gân
glio, e que descrevia uma pequenina arcada, seguindo o bordo interno do 
referido gânglio. Este nervo tinha com os pilares do diafragma as mesmas rela
ções que o grande esplâncnico e terminava, acima da artéria renal, no prolonga
mento inferior do gânglio semilunar. 

Obs. 23 e 2\ —Dissecção dum feto Q, com o comprimento cie 32 cm. do ver
tex ao coccyx, efectuada em 10-IV-1929. 

Fig. 23 e 25 — No lado direito deste feto, o grande esplâncnico provinha da 
fusão de cinco raízes. A raiz principal (R2) desprendia-se de D^i, e no seu tra
jecto descendente descrevia na face lateral do ráquis uma ampla curva, até que 

seguia um trajecto vertical e pe
netrava no abdómen. No seu 
percurso torácico recebia mais 
três raízes, aproximadamente do 
mesmo calibre; destas, a pri
meira (Ri) separava-se do cor
dão do simpático intermediário 
a Dv e Dvi, afastava-se da ca
deia simpática para diante e 
para dentro, distando dela 2 m " \ 
e depois de ter descrito uma 
curva de convexidade anterior 
juntava-se à raiz principal do 
grande esplâncnico, a 1 mm. da 
origem desta em Dvu. A ter
ceira (R3) e quarta (R4) raízes 
do grande esplâncnico despren-
diam-se r e s p e c t i v a m e n t e de 
Dvm e Dix, e, após curto tra
jecto oblíquo e paralelo entre si_ 
fundiam-se com o tronco de reu
nião das duas raízes superiores. 
Constituído deste modo, ao gran
de esplâncnico (G. e.) ainda se 
juntava no seu percurso abdomi-Fig. 23 
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nal uma quinta raiz (R-,), a 3 "m. da terminação deste nervo no gànglio semilu
nar (G. s.). Esta raiz desprendia-se do cordão intermediário do simpático, um 
milímetro acima de Dx, seguia um trajecto independente até à cavidade abdo
minal, onde, como vimos, se reunia ao tronco do grande esplâncnico. 

Este nervo chegava ao abdómen, ao nível do terço inferior da 12.» vérte
bra dorsal, pela abertura limitada pelos dois pilares interno e externo, cruzava 
transversalmente a face anterior do pilar interno, e, cerca de 3 mm. depois, termi
nava no bordo externo do gânglio semilunar. Deste gânglio partiam numerosos 
filetes que se distribuíam à face posterior da glândula suprarrenal e ainda alguns, 
em menor número, que seguiam a artéria renal atá ao hilo do rim. 

Um delgado cordão reunia o gânglio semilunar a um pequeno gânglio 
situado acima da artéria renal (g. aórticò-renal) e no qual se lançava inteiramente 
0 pequeno esplâncnico (P. e.). Este nervo resultava da fusão de duas raízes, 
uma de Dx e outra de D x" , que se reuniam num tronco quando o pequeno 
esplâncnico atravessava o diafragma pela mesma abertura que o nervo anterior, 
1 cm. abaixo dele; separava-o do grande esplâncnico um delgado feixe carnoso 
que, desprendido do bordo interno do pilar externo, seguia obliquamente para 
dentro e para baixo reunindo-se pouco depois ao pilar interno. 

Como o grande esplâncnico, o pequeno esplâncnico dirigia-se transversal
mente para dentro, adiante do pilar interno, e atingia, 1 cm. depois, o gânglio aór
ticò-renal (G. a. r.). Era deste gânglio que se desprendiam em maior número os 
filetes que acompanhavam a artéria renal. Na cadeia simpática notava-se um 
adelgaçamento acentuado desde Dx até L " ; o décimo primeiro gânglio faltava, e 
entre Dx e Lxn o cordão intermediário estava reduzido a um simples filete. 

O simpático chegava à cavidade abdominal pela mesma abertura do dia
fragma que o pequeno esplâncnico. Do primeiro gânglio lombar, que era de 
pequenas dimensões, nascia um filete, o qual seguia paralelamente ao pequeno 
esplâncnico, em direcção à artéria renal, bifurcando-se 1 mm. antes de a atingir; 
o ramo superior reiinia-se ao pequeno esplâncnico e o inferior ia juntar-se logo 
abaixo da artéria renal ao ramo que, desprendido do plexo aórticò-renal, recebia 
no seu percurso descendente os ramos eferentes do simpático lombar destacados 
de L" e Lm. 

O grande esplâncnico oferecia no seu trajecto um pequeno gânglio (G. L.) 
ao nível da 11.» vértebra; dele partia um filete para a aorta. 

Fig. 24 — O grande esplâncnico esquerdo resultava da fusão de três raízes 
no mesmo ponto, ao nível do disco intervertebral que separava a décima vértebra 
da décima primeira. Das três raízes de origem deste nervo, a mais grossa (Ri) era 
a mais elevada e provinha de Dvn; as duas seguintes (R2 e R3), mais finas, des-
prendiam-se ambas de D'x. 

No ponto de confluência das três raízes do grande esplâncnico encontra-
va-se o gânglio de LOBSTEIN (G. L.), apenas perceptível como uma pequena dila
tação mamilar do lado interno do cordão do grande esplâncnico (G. e.). Deste 
gânglio partiam dois filetes que se perdiam no tecido peri-aórtico. O grande 
esplâncnico, desde a origem da sua raiz principal até à passagem do diafragma, 



Fig. 25 
(Obs. 23) 
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seguia um percurso quasi rectilíneo, atravessando este músculo pela abertura 
comum ao pequeno esplâncnico e ao simpático, limitada pelos dois pilares interno 
e externo. Contornava a parte mais elevada da arcada feita por estes dois pilares, 
e Iançava-se no bordo externo do gânglio semilunar, 1 cin- acima da artéria renal, 
depois de ter cruzado transversalmente a face anterior do pilar interno, sob a 
forma de um cordão achatado em que se podiam dissociar delgados feixes de 
fibras. O seu percurso abdominal não ultrapassava meio centímetro. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se por duas raízes, muito próximas 
uma da outra, dum gânglio volumoso da cadeia (Dxi) situado acima da cabeça da 
última costela; aquelas raízes dirigiam-se para o abdómen, e, ao atravessarem o 
diafragma pela abertura já mencionada, fundiam-se num tronco. Este tronco, que 
representava o pequeno esplâncnico, caminhava 2 "im. abaixo do grande esplân
cnico, paralelo a este e com igual percurso; terminava, abaixo deste nervo e acima 
da artéria renal, no prolongamento inferior do gânglio semilunar, que a este nível 
se dilatava, estendendo-se depois adiante da artéria renal para constituir o gân
glio aórticò-renal. Dele partiam a maior parte dos filetes que acompanhavam a 
artéria renal, anastomosando-se entre si (PI. r.), e oferecendo junto do bordo infe
rior dela e a meio da sua origem uma pequena dilatação ganglionar. 

A cadeia do simpático oferecia de particular, abaixo do gânglio de origem 
da 2.a e 3.a raízes do grande esplâncnico, uma diminuição notável do calibre do 
cordão inter-ganglionar até ao primeiro gânglio lombar. Além disso, o 10.° gânglio 
encontrava-se reduzido a uma dilatação apenas perceptível e o 12.° faltava, sendo 
pelo contrário o 11.o muito volumoso. Entre o nono gânglio da cadeia e o décimo, 
o cordão inter-ganglionar era representado por dois filetes muito delgados a esta
belecerem a continuidade entre os dois gânglios. Em todos os gânglios da cadeia, 
na área correspondente aos nervos esplâncnicos, era nítida a existência de um 
ramo comunicante grosso saído do gânglio, obliquando para cima e para fora, até 
atingir o nervo intercostal do espaço correspondente. O simpático atravessava 
o diafragma pela mesma abertura que os nervos precedentes, porém atrás e 
fora deles. 

Obs. 25 e 26 — Dissecção, feita a 15-IV-1929, de um feio cf, com 34 cm. do 
vertex ao coccyx. 

Fig. 26 — Era bem evidente, à direita, a diminuição de calibre que oferecia 
a cadeia simpática desde a origem da primeira raiz do grande esplâncnico, ao 
nível da cabeça da 7.a costela, até ao 2.° gânglio lombar. 

O grande esplâncnico (G. e.) deste lado formava-se à custa de quatro raí
zes, das quais as duas primeiras, igualmente desenvolvidas, se desprendiam, a 
mais elevada (Ri) do cordão intermediário a Dvi-Dvn e a seguinte (R2) de Dvm; 
além destas, havia mais duas (R3 e R4) saídas de D"x, das quais uma, bastante 
delgada, se juntava à segunda raiz do grande esplâncnico e a outra (R4), inferior, 
se fundia com o tronco de fusão das três primeiras à altura do 9.° disco interver
tebral. Das duas primeiras raízes do grande esplâncnico nasciam dois filetes que 
se distribuíam à veia ázigos. 
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A raiz mais elevada seguia no flanco do ráquis, obliquamente para baixo e 
para dentro até atingir a 8.a vértebra, 3 ou 4 mm. fora da veia ázigos ; desde esse 
ponto até à passagem do diafragma descia quási verticalmente. Atravessava este 
músculo, ao nível do último disco dorsal, pela parte mais elevada do interstício 
díafragmático limitado pelos dois pilares médio (Pil. m.) e interno (Pil. i.); contor
nava este último pilar e 1 cm. depois lançava-se no bordo externo do gânglio 
semilunar (G. s.). Porém, este nervo, exactamente acima do diafragma, apresen
tava um gânglio minúsculo (G. L.) donde se separavam dois filetes que se per
diam no tecido que ocupava o espaço compreendido entre a aorta e a veia ázigos. 

Ao bordo externo do grande esplâucnico, e ao nível deste mesmo gânglio, 
o pequeno esplàncnico (P. e.) aderia-lhe numa extensão de cerca de 1 mm., 
seguindo depois inteiramente independente até à sua terminação no gânglio 
semilunar, logo acima da artéria renal; mas a 2 mm. da terminação enviava ao 
nervo seguinte um delgado filete, o qual cruzava a face posterior da artéria renal. 

O nervo pequeno esplàncnico (P. e.) nascia de D*' por um ramo, o qual 
recebia logo na origem um outro mais fino destacado de D*. Este último 
seguia dentro e quási encostado ao cordão inlermediário, descrevendo assim 
uma pequena arcada. 

Do cordão inter-ganglionar que reunia Dx» a Li emergia por um só ramo o 
nervo esplàncnico inferior (E. i.) que se insinuava através do diafragma pelo 
mesmo interstício que os nervos precedentes, 0,5 cm. abaixo deles, e que, depois 
de cruzar um pouco obliquamente o pilar interno, terminava atrás da artéria renal, 
depois de receber o filete anastomótico do nervo precedente. Os filetes de divi
são do esplàncnico inferior (PI. r.) seguiam a face posterior da artéria renal 
excepto um deles, descendente, a que se juntavam pouco depois três ramos do 
simpático lombar, desprendidos respectivamente de D, L" e L"' . 

Ao passo que os três nervos precedentes e ainda um ramo destacado do 
cordão intermediário a Dx" e Li seguiam pela abertura limitada pelos dois pilares 
interno (Pil. i.) e médio (Pil. m.), a cadeia do simpático passava entre os pilares 
médio (Pil. m.) e externo (Pil. e.). Ainda pela mesma abertura que os nervos 
esplâncnicos, passava a raiz da veia ázigos. 

Fig. 27— A disposição que à esquerda ofereciam os nervos esplâncnicos era 
interessante principalmente pelo que diz respeito às relações destes nervos com 
os pilares do diafragma, como adiante veremos. 

O grande esplàncnico (G. e.) desprendia-se da cadeia por uma raiz principal 
(Ri) nascida de Dvi ; dirigia-se obliquamente para baixo e para diante, na face 
lateral do ráquis, até atingir o bordo esquerdo da aorta que acompanhava até ao 
diafragma. Neste percurso descendente recebia, ao nível do corpo da 9.a vértebra, 
mais duas raízes (R2 e R3), que distavam 0,5 cm. uma da outra, e se desprendiam 
respectivamente dos poios superior e inferior de Dvm. Ainda à altura da 11." vér
tebra, este nervo enviava um filete anastomótico muitíssimo fino à raiz superior 
do pequeno esplàncnico. O grande esplàncnico atravessava o diafragma por uma 
fenda do pilar externo (P. e.), em parte carnosa e em parte tendinosa, situada 
junto do bordo interno deste pilar. A parte mais elevada do mencionado interstí-
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cio, por onde passava o tronco do grande esplâncnico, correspondia ao último 
disco dorsal. Este nervo, chegado ao abdómen, seguia um trajecto recorrente de 
cerca de 0,5 cm. e terminava no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.) entre 
as duas artérias capsular média e renal superior (neste caso existiam duas arté
rias renais). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) resultava da fusão de três raízes, das quais 
as duas primeiras, destacadas uma de Di* e outra de D *, se fundiam num tronco 
a 1 mm. da origem da segunda, o qual descia no flanco do ráquis até atingir o dia
fragma 1 mm. abaixo e dentro do ponto de passagem do grande esplâncnico, che
gando à cavidade abdominal pelo interstício limitado pelos dois pilares externo 
(Pil. e.) e interno (Pil. i.). Porém, o pilar interno era de tam minúsculas pro
porções relativamente ao externo, que aquele pilar mais parecia não existir, 
semelhando à primeira vista que os dois nervos pequeno esplâncnico (P. e.) e 
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esplâncnico inferior (E. i.) passavam pelo orifício aórtico, o que realmente não 
acontecia. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.) recebia ainda, além dos dois ramos já 
descritos, mesmo na passagem do diafragma um terceiro ramo destacado isolada
mente de Dxi. 

Constituído deste modo e apresentando com o diafragma as relações já men
cionadas o nervo pequeno esplâncnico chegava à cavidade abdominal; seguia um 
percurso ligeiramente recorrente e terminava entre as duas artérias renais supe
rior e inferior, num pequeno gânglio donde emergiam filetes que acompanhavam 
aquelas artérias e ainda dois ramos mais grossos que cruzavam a face posterior 
da artéria renal superior, estabelecendo assim a união entre este gânglio e o 
semilunar. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.) era representado neste caso por um 
tronco fino saído de D"11 por um só ramo, insinuava-se através do diafragma jun
tamente com o nervo precedente, seguindo-lhe contudo o lado inferior; dirigia-se 
transversalmente para dentro e chegava abaixo da artéria renal inferior depois 
de ter realizado um percurso aproximadamente igual ao dos dois nervos prece
dentes. 

O simpático passava através do diafragma por um pequeno orifício, à altura 
do 1.° disco lombar, que lhe oferecia o pilar externo, vendo-se à saída desta 
abertura o primeiro gânglio lombar. 

Obs. 27 e 28 — Dissecção de um feto çf, com 31 cm. de comprimento do vertex 
ao coccyx, efectuada em 18-IV-1929. 

Fig. 28 e 29 — Apenas três raízes constituíam o grande esplâncnico (G. e.) 
direito. Destas, a mais elevada (Ri) desprendia-se de Dvu; na face lateral da 
coluna descrevia uma ampla curva, até atingir o bordo externo da veia grande 
ázigos, ao nível da nona vértebra. Daí até ao diafragma, seguia um trajecto verti
cal, recebendo no percurso as duas raízes seguintes. 

A segunda raiz (Ra), de calibre igual ao da primeira e da terceira, nascia de 
D>x e sobre o corpo da vértebra seguinte reiinia-se à primeira ; o tronco de fusão 
destas duas raízes seguia o trajecto já apontado, e sobre a décima primeira vér
tebra oferecia o gânglio de LOBSTEIN (G. L.), ao qual chegava a terceira raiz do 
grande esplâncnico (R3), desprendida de Dxi. Este gânglio, de forma alongada, 
encontrava-se encostado ao bordo interno do grande esplâncnico e dele partiam 
dois filetes que se perdiam no tecido conjuntivo láterò-aórtico. 

O grande esplâncnico atravessava o diafragma entre o pilar interno e o 
médio, pela parte mais elevada do interstício destes dois pilares. Chegado ao 
abdómen, este nervo dirigia-se obliquamente para dentro e para cima, termi
nando, 1 cn>. depois, no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). Na passagem 
do diafragma separava-se do grande esplâncnico um delgado filete, que seguia 
encostado a êle até ao gânglio semilunar onde terminava, abaixo da porção prin
cipal daquele nervo. 

Do gânglio semilunar destacavam-se numerosos filetes que se distribuíam 



Fig. 28 
(Obs. 27) 
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às faces posterior e inferior do glândula suprarrenai; deste mesmo gânglio saía 
um delgado cordão que o reunia a um pequeno gânglio situado junto do bordo 
superior da artéria renal. Ainda alguns filetes desprendidos do gânglio semilunar 
seguiam o bordo superior da artéria renal, distribuindo-se, com os ramos desta 
artéria, ao rim. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) emergia de Dxn por duas raízes, uma do polo 
superior e outra do inferior deste gânglio; reuniam-se num tronco, a lmm.,5 da 
origem, o qual penetrava no abdómen pela mesma abertura que o grande esplân
cnico, porém, 1 mm- abaixo dêie; atingindo, depois de um percurso transversal, 
um pequeno gânglio (G. a. r.) situado junto da face posterior da artéria renal. 
Deste pequeno gânglio saía um filete que o ligava ao gânglio já descrito, anexo 
ao bordo superior da mesma artéria; além disso, desprendiam-se filetes que 
seguiam a face posterior da artéria renai, e saía ainda um raminho que unia este 
gânglio a um outro de igual volume que se encontrava logo abaixo da mesma 
artéria. A este último gânglio seguia-se um cordão descendente, ao qual se jun
tavam mais quatro ramos destacados da cadeia lombar do simpático. 

O rim esquerdo recebia, além da artéria renal mencionada, uma outra de 
muito menor calibre, nascida da aorta ao nível do 2.° disco lombar. Esta artéria 
era acompanhada por um filete simpático desprendido do ramo direito de origem 
do plexo hipogástrico superior; seguindo a artéria renal, oferecia no percurso 
desta um pequeno gânglio. 

A inserção lombar do diafragma, à direita, fazia-se na segunda e ter
ceira vértebras lombares por um pilar bastante volumoso ; fora deste, encontra-
vam-se dois pilares muito menos desenvolvidos. O mais externo, muito curto, 
prendia-se no corpo da l.a vértebra lombar e no disco que a separava da ime
diata; o médio, delgado e longo, descia a princípio entre os dois pilares prece
dentes, depois afastava-se do plano destes, confundindo-se com a aponévrose do 
psoas, 1 cm. abaixo da inserção do pilar externo. 

Entre os pilares interno e médio passavam o grande e o pequeno esplâncni-
cos, e pelo mesmo interstício, mas abaixo e atrás, separado deles por um delgado 
feixe aponevrótíco, passava a cadeia do simpático. 

Fig. 30 e 31—À esquerda, a raiz principal (Ri) do grande esplâncnico 
(G. e.) desprendia-se de Dvm; seguia daí até ao diafragma um trajecto quási 
rectilíneo. No seu percurso torácico juntavam-se-lhe mais duas raízes, uma (R2) 
do cordão intermediário a D" - Dxi e outra (R3) de D*'. Notava-se, além disso, que 
do cordão inter-ganglionar, reunindo Dix a D*, se separava um delgado filete, 
que no bordo ânterò-interno do simpático descrevia uma pequena arcada que ter
minava mesmo na origem da segunda raiz do grande esplâncnico. Após um curto 
trajecto, em que estas raízes seguiam paralelas entre si, entravam na constituição 
do grande esplâncnico, ao nível da 11.» vértebra. 

O gânglio de LOBSTEIN era ausente à esquerda. Quanto à travessia do dia
fragma pelo grande esplâncnico, fazia-se por uma pequena abertura (2 mm. de 
comprimento) situada no bordo externo do pilar principal do diafragma, ao nível 
do l.° disco lombar e logo acima da arcada que aquele pilar formava com o pilar 
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acessório ou externe Enquanto que o pilar interno se inseria na segunda e ter
ceira vértebras lombares, o externo prendia-se à segunda. 

Pela arcada que os dois pilares interno e externo limitavam, insinuavam-se 
o pequeno esplânenico (P. e.) e o esplânenico inferior (E. i.). O primeiro destes 
nervos desprendia-se de D*" apenas por uma raiz, a qual seguia encostada à 
cadeia do simpático e ao esplânenico inferior até ao diafragma, bifurcando-se 
logo que o atravessava. 

Dos dois ramos de divisão do 
splanchnicus minor, o superior lan-
çava-se num pequeno gânglio depen
dente do semilunar, situado atrás da 
artéria renal superior; e o inferior 
chegava a um gânglio bastante desen
volvido que ocupava a face posterior 
da segunda artéria renal, próximo da 
origem desta na aorta. A este gânglio, 
(G. a. r.), que superiormente se en
contrava unido ao gânglio semilunar 
e inferiormente originava um cordão 
que era engrossado pelos ramos pro
venientes do simpático lombar, che
gavam, além do ramo inferior de bifur
cação do nervo precedente, o esplân
enico inferior e um ramo muito fino 
desprendido de L". 

O nervo esplânenico inferior 
(E. i.) nascia de Li, caminhava entre 
o simpático e o pequeno esplânenico 
e lançava-se no gânglio da artéria re
nal inferior, como vimos. Deste gân
glio saíam numerosos filetes que se
guiam principalmente o espaço inter
mediário às duas artérias renais, além 
doutros que costeavam as mesmas artérias. Estes nervos trocavam entre si anas
tomoses no percurso até ao rim. 

A cadeia do simpático a partir de D " obliquava para diante e para baixo 
até ao diafragma que atravessava entre os dois pilares. À direita era também 
em Dx ' que se observava a mudança de direcção do simpático. 

Fig. 29 (Obs. 27 e 28) Fig. 30 

Obs. 29 e 30—Dissecção de um feto O. efectuada em 4-V-1929. 

Fig. 32 — Era curiosa a disposição que apresentavam os nervos esplânenicos 
direitos ; existiam os três, e destes, o grande esplânenico (Q. e.) resultava da 
fusão de sete ramos. Os quatro primeiros (Ri, Rj, R3 e R4), igualmente desenvol
vidos, nasciam de Dv, Dvi, Dvn e D viu. Estas raizes, após curto trajecto na 

5 
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face lateral do ráquis, reuniam-se num tronco, conservando entre si, ao junta-
rem-se, intervalos de aproximadamente meio centímetro. As três raízes seguintes 
que contribuíam para a formação do grande esplâncnico uniam-se-lhe mais próximo 
da terminação no gânglio semilunar. Destas, as duas primeiras (Rs e RÔ) junta-
vam-se aproximadamente a 1 cm. da sua origem em Dix, constituindo um ramo 
que se encorporava no grande esplâncnico, ao nível da décima primeira vértebra 
dorsal. Outro tanto não acontecia à última raiz (R7) desprendida do cordão inter
mediário a Dx-Dxi; seguia obliquamente para baixo e para diante, fundindp-se 
com o grande esplâncnico, na cavidade abdominal, a 1 cm. <jo ponto em que êle 
terminava no gânglio semilunar (G. s.). O grande esplâncnico penetrava no 
abdómen por uma abertura da porção carnosa do pilar externo, situada à altura 
do terço inferior do corpo da última vértebra dorsal ; depois de cruzar transver
salmente a porção interna do pilar do diafragma, chegava ao bordo externo do 
gânglio semilunar, percorrendo no abdómen aproximadamente 1 cm.. 

O último gânglio dorsal, muito comprido, constituído pela fusão de Dxi e D*", 
ocupava toda a altura da décima segunda vértebra dorsal e media aproximada
mente 1 cm.. Dava origem ao pequeno esplâncnico (P. e.) que provinha da fusão 
de duas raízes : uma nascida do meio deste gânglio e outra da porção inferior. 
Reiiniam-se ao atravessarem o diafragma, entre os dois pilares interno e externo, 
um centímetro abaixo do ponto de passagem do grande esplâncnico. 

O pequeno esplâncnico terminava no prolongamento inferior do gânglio 
semilunar, imediatamente acima da artéria renal ; porém, ao atingir a face poste
rior desta artéria, dele se desprendia um delgado raminho que cruzava a face 
posterior da artéria renal, juntando-se abaixo dela ao cordão que, nascendo do 
prolongamento inferior do gânglio 
semilunar, cruzava a face anterior 
da artéria renal, recebendo depois 
os ramos eferentes do simpático 
lombar. 

Resta ainda descrever o es
plâncnico inferior (E. i.), também 
destacado da extremidade inferior 
de Dxu ; possuía este nervo o 
mesmo percurso e relações que o 
pequeno esplâncnico. Apenas a 
terminação era diferente; ao che
gar à face posterior da artéria re
nal bifurcava-se : um dos ramos 
seguia a.face posterior e o outro o 
bordo inferior daquela artéria, jun
tando-se depois à outros raminhos, 
contribuindo assim para a consti
tuição do plexo renal. 

Alguns pormenores há ainda 
a acrescentar ao que fica dito ; o Fig. 32 (Obs. 29 e 30j Fig. 33 
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gânglio de LOBSTEIN faltava e dois filetes se desprendiam do tronco de reunião 
das quatro primeiras raízes do grande esplâncnico. Estes filetes distribuíam-se ao 
tecido peri-aórtico. 

Quanto ao simpático, diminuía de calibre o seu cordão inter-ganglionar desde 
Dvm a Dx, e entre D'x e Dx era duplo. Penetrava no abdómen ao nível da primei
ra vértebra lombar, atravessando o diafragma fora do pilar externo deste músculo. 

Fig. 33 — Os dois nervos esplâncnicos esquerdos, grande e pequeno, ofere
ciam de particular a troca de uma anastomose entre os seus ramos de origem, o 
que lhe imprimia uma disposição plexiforme. Era da fusão de seis ramos que pro
vinha o tronco do grande esplâncnico (G. e.). Destes, os três primeiros (Ri, R2 
e R3) nasciam respectivamente de Dv, de Dvi e finalmente do tronco que reu
nia DVII a D vin, e fundiam-se num cordão nervoso, o qual recebia, ao nível da 
décima vértebra e no mesmo ponto, mais duas raízes (R4 e R5). Estas despren-
diam-se : uma da extremidade superior de D'x (R4) e outra do cordão inter-gan-
glionar logo acima de Dx (R5). 

A sexta raiz (RÕ) do grande esplâncnico separava-se do cordão intermediário 
a D x e Dxi juntamente com o pequeno esplâncnico, tornando-se independentes 
os dois nervos a meio centímetro da origem. Esta última raiz, depois de receber 
a 2cm. da sua terminação um raminho separado da 5.a raiz do grande esplâncnico, 
juntava-se a este nervo quando êle atravessava o diafragma. 

Era peia parte mais elevada da abertura limitada pelos dois pilares, interno 
e externo, que o grande esplâncnico penetrava no abdómen, ao nível do corpo 
da décima segunda vértebra dorsal. Um centímetro depois de o grande esplân
cnico ter percorrido transversalmente a face anterior do pilar interno do dia
fragma, iançava-se no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 

O gânglio de LOBSTEIN faltava no grande esplâncnico esquerdo, mas via-se, 
donde a onde, separar-se do seu tronco filetes que se distribuíam ao tecido con
juntivo que envolvia a hemi-ázigos e a face posterior da aorta. 

Como já dissemos, o pequeno esplâncnico (P. e.) saía do cordão do simpático 
intermediário a Dx - Dxi, juntamente com a última raiz do grande esplâncnico. 
Independente e indiviso, atravessava o diafragma abaixo do nervo anterior e 
pela mesma abertura que êle; depois de um percurso no abdómen semelhante 
ao do nervo precedente, lançava-se no gânglio aórticò-renal (G. a. r.), junto do 
bordo superior da artéria renal. A este mesmo gânglio chegava ainda o nervo 
esplâncnico inferior (E. i.), desprendido do cordão do simpático adiante da última 
costela e acima de Dxn. A travessia do diafragma fazia-se também pela mesma 
fenda entre os dois pilares já mencionados; porém, abaixo do pequeno esplâncnico 
cerca de meio centímetro. 

A cadeia do simpático, quanto à sua configuração, nada oferecia digno de 
especial referência. O décimo gânglio dava origem a um raminho (F.) tam desen
volvido como qualquer das raízes do grande esplâncnico; seguia este filete na 
face lateral do ráquis um trajecto obliquamente descendente, acompanhando a face 
posterior da aorta até ao orifício do diafragma, não tendo sido, contudo, possível 
isolá-lo até à sua terminação. 
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Qnanto à cadeia do simpático, penetrava no abdómen, passando numa bifur
cação tendinosa do pilar externo. 

Obs. 31 e 32 — Feto Q, medindo 31 <=»<■ do vertex ao coccyx; dissecado em 
13VI1929. 

Fig. 34—Vejamos qual era a configuração apresentada pelos nervos esplân

cnicos direitos. O grande esplâncnico (G. e.) destacavase do simpático torácico 
por três raízes, destas a mais elevada (Ri) era também a mais grossa ; nascia de 
Dvm e descia obliquamente para baixo e para diante, na face lateral da coluna, 
até atingir a veia ázigos, à altura da nona vértebra dorsal. Costeando o bordo 
externo daquela veia, chegava ao interstício diafragmático ao nível da parte mais 
elevada da 1." lombar. Recebia este ramo pelo seu bordo externo as duas raízes 
seguintes (R2 e R3), desprendidas ambas de Dx, uma do polo superior e outra do 
polo inferior deste gânglio. A primeira destas raízes juntavaselhe à altura da 
cabeça da 11.» costela e a seguinte ao nível da última vértebra dorsal, exacta

mente no ponto em que o grande esplâncnico apresentava uma pequena tume

facção aparentemente ganglionar donde saía um filete para o tecido láteròaórtico 
e uma curta e grossa anastomose para a raiz superior do nervo pequeno esplân

cnico (P. e.). 
O grande esplâncnico (G. e.) chegava à cavidade abdominal, insinuandose 

pela parte mais elevada da abertura limitada pelos dois pilares interno (Pil. i.) e 
externo (Pil. e.), dos quais o primeiro se apresentava muito desenvolvido. 
Este nervo ao atravessar o diafragma dividiase em três ramos que seguiam 
encostados até terminarem na face posterior do gânglio semilunar corres

pondente (G. s.), junto do seu bordo externo, após um percurso abdominal de 
cêrcá de l"n.. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e ) nascia da extremidade superior de Dxii, 
por um ramo bastante volumoso ao qual se juntava, a 0,cm.5 da origem, a anas

tomose que lhe era enviada pelo grande esplâncnico. Seguia aquele ramo até à 
cavidade abdominal, tendo com os pilares do diafragma as mesmas relações que 
o nervo anteriormente descrito; passava, contudo, um pouco abaixo dêle. Este 
ramo, ao contornar o bordo externo do pilar interno, apresentava no seu tronco 
um pequeno gânglio, ao qual ainda chegava uma segunda raiz muito fina saída 
da extremidade inferior de D*". Constituído neste ponto o nervo pequeno 
esplâncnico, imediatamente se dividia em três ramos que seguiam encostados até 
à terminação num gânglio anexo ao bordo inferior da artéria renal, e a lcm. da 
origem desta na aorta. Dos três ramos, o superior enviava uma fina anastomose 
ao gânglio semilunar, a qual antes de o atingir cruzava a face posterior da 
artéria renal. 

Do polo inferior do gânglio aórticòrenal (G. a. r.) saía um cordão fino que 
recebia, a lcm da origem, um ramo nascido do cordão intermediário logo abaixo 
de Dxii e pouco depois um outro mais grosso destacado de L». 

Neste caso era bem nítida a diminuição de calibre do cordão inter

mediário do simpático, entre Dx e Dxit e entre este último gânglio e L" . 
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Notava-se ainda, além de filetes desprendidos do bordo interno da cadeia gan
glionar e que se distribuíam aos tecidos vizinhos, uma arcada (A.), bastante fina, 
junto do bordo interno da cadeia, a qual se estendia de Dv a Dvu; era neste caso 
cruzada adiante pela 7." veia intercostal, o que constitui uma rara excepção. 

Fig 34 (Obs. 31 e 32) Fig. 35 

O simpático atravessava o diafragma pelo mesmo interstício que os nervos 
precedentes, mas muito posteriormente a êies, caminhando encostado à coluna ; 
deve ser assinalado o facto de a reflexão da pleura deste lado se fazer ao nível 
do último disco dorsal e de existir duplicidade do cordão intermediário a D*-D*». 

Fig, 35—Diferente da anterior era a disposição oferecida pelos nervos 
esplâncnicos esquerdos. Destes, o grande esplâncnico (Q. e.) nascia por três 
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ramos que se reuniam no mesmo ponto, ao nível da 11.a vértebra; o mais 
elevado dos três provinha da fusão, a 2mm. da origem, de dois filetes desta
cados, um de Dvn (Rt) e outro de Dvm (R2). O grande esplâncnico descia na face 
ânterò-lateral do ráquis, cruzava a hemi-ázigos sobre o i l . 0 disco intervertebral, 
ponto em que oferecia uma pequena dilatação provavelmente ganglionar, da qual 
saíam três filetes que se perdiam no tecido péri-aórtico. Além disso, deste mesmo 
ponto saía uma grossa e curta anastomose que reunia este nervo ao pequeno esplân
cnico (P. e.). O grande esplâncnico seguia obliquamente para baixo, para diante e 
para dentro, penetrando no abdómen pelo orifício aórtico, separado do pequeno 
esplâncnico por um pilar muito fino que representava o pilar interno. Em virtude 
das pequenas dimensões deste pilar, relativamente ao externo (Pil. e.), resultava 
que à primeira vista se tinha a impressão de que este nervo, como o anterior, 
chegava ao abdómen pelo orifício aórtico. O grande esplâncnico, logo que atingia 
a cavidade abdominal, terminava na face posterior do gânglio semilunar, junto do 
seu bordo externo. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) provinha da fusão de duas raízes, nascidas, 
uma do polo superior e outra do inferior de Dx", após um trajecto paralelo entre 
si, de cerca de lera.; juntavam-se à grossa anastomose que lhes enviava o grande 
esplâncnico, como atrás referi. Esta porção do nervo, correspondente à reunião 
das duas raízes, tinha um aspecto ganglionar; contudo, não foi feito o seu exame 
histológico. Dois milímetros além do ponto em que as duas raízes se fundiam, 
este nervo abria em leque, dividindo-se em muitos filetes delgados, sendo todavia 
o inferior o mais desenvolvido. Este último atingia a face posterior da artéria renal 
onde se dividia em vários raminhos, dos quais alguns se anastomosavam com os 
filetes vizinhos que acompanhavam a mesma artéria. 

Ainda dos filetes de divisão do pequeno esplâncnico (P. e.), era notável um, 
bastante desenvolvido, que cruzava quási transversalmente o bordo lateral da 
aorta, ao nível do orifício pelo qual esta artéria atravessava o diafragma, e anasto-
mosava-se com um raminho desprendido do tronco do grande esplâncnico 0,cm.5 
acima do ponto em que este passava naquele mesmo orifício. No ponto de reunião 
dos dois filetes via-se um pequeno gânglio do qual saíam dois raminhos que, 
dirigindo-se para a linha média, se perdiam na porção carnosa do diafragma; 
outros ramos iam perder-se na face posterior do gânglio semilunar. Chegava 
ainda àquele gânglio um raminho que parecia ser a continuação da raiz superior 
do pequeno esplâncnico. 

O pequeno esplâncnico atingia o abdómen atravessando o diafragma entre o 
pilar interno e o externo (Pil. e.). Pelo mesmo interstício passava o simpático, sepa
rado do nervo precedente por um pequeno feixe carnoso desprendido da face pos
terior do pilar externo e que ia inserir-se no corpo da 1.» vértebra lombar. 

De L" e do cordão, logo abaixo deste gânglio, saíam dois filetes que se fun
diam pouco depois num ramo que terminava num gânglio situado adiante e abaixo 
da artéria renal (g. aórticò-renal), e do qual saía um cordão descendente a que se 
juntavam quási logo dois ramos destacados de L" e L'". A pleura deste lado 
reflectia-se ao nível da parte inferior da última vértebra dorsal, sendo o cordão 
intermediário da cadeia bastante delgado desde Dx até Lu. 
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B—Adultos. 

Obs. 33 e 34 — Cadáver de Laurindo T., 39 anos, natural da Régua, disse
cado em 16-11-1928. 

Fig. 36 — Este caso tinha de particular a disposição plexiforme do grande 
esplâncnico direito. Vejamos, pois, que configuração ofereciam os nervos es-
plâncnicos. 

No lado direito, o grande esplâncnico destacava-se da cadeia simpática por 
quatro raizes; destas, a principal desprendia-se de Dv, juntando-se-lhe pouco 

depois outra, proveniente do cor
dão intermediário a Dvi-Dvn. O 
tronco resultante da fusão das duas 
primeiras raízes bifurcava-se ao 
nível do corpo da 7.a vértebra, 
mantendo-se os ramos de divisão 
separados até à parte superior do 
corpo da 9.a, onde novamente se 
juntavam. De Dvm e do cordão 
inter-ganglionar, logo abaixo de 
Dv", saíam duas raízes que se 
uniam ao lado externo dos ramos 
de divisão do nervo. Da parte in
ferior do ramo interno separava-se 
um filete que caminhava dentro 
do tronco principal, e a este se 
juntava à altura do corpo da 11,* 
vértebra. 

O 9.° e 10.° gánglios davam 
origem cada qual a uma raiz, as 
quais se fundiam pouco depois, 
para formarem o pequeno esplân
cnico ; recebia o nervo assim cons
tituído uma grossa anastomose 
do tronco precedente, descia fora 
deste e terminava, como êle, na ex
tremidade súperò-externa do gân-
glip semilunar direito. 

O nervo esplâncnico inferior 
era representado por um tronco 
fino que emergia de D* e recebia 
pouco depois um filete anastomó-

F'g- 36 tico do nervo pequeno esplân-
(Obs. 33 e 34) cnico. Atravessava o diafragma 
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juntamente com o grande esplâncnico e a cadeia do simpático, pelo interstício 
situado entre o pilar principal e o pilar acessório, terminando, como o nervo 
precedente, no bordo externo do gânglio semilunar. 

Na cadeia simpática, o cordão inter-ganglionar começava a adelgaçar depois 
de Dx, saindo deste gânglio um ramo fino de desdobramento da cadeia, o qual 
voltava a juntar-se-lhe à altura do corpo da última vértebra dorsal. 

— O grande esplâncnico esquerdo (G. e.) resultava da reunião de quatro 
raizes. A principal separava-se do cordão entre Dv e Dvi e recebia uma raiz 
mais fina, desprendida da cadeia acima de Dv, a qual se lhe juntava pouco 
depois da origem. As duas raízes seguintes, nasciam uma de Dvm e outra de D'x. 
Esta última era engrossada por uma anastomose delgada saída do tronco do 
grande esplâncnico. Este nervo, ao nível da 12.a vértebra dorsal, dava um ramo 
delgado, que descia como êle para o gânglio semilunar (G. s.), passando através 
do diafragma, não com o grande esplâncnico, mas numa pequena abertura limi
tada por fibras que do pilar interno saltavam para o externo. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) saía de Dxi por uma só raiz, atravessava o dia
fragma, passando com o ramo de bifurcação do grande esplâncnico pela abertura 
já descrita, e terminava na extremidade inferior do gânglio semilunar esquerdo. 

Obs. 35 e 36 — Cadáver de Ar
mindo S., 46 anos, natu
ral de Gaia ; dissecado em 
17-11-1928. 

Fig. 37 — À direita, a raiz 
principal do grande esplâncnico 
(G. e.) nascia de Dvn, e a ela 
vinham juntar-se, depois dum 
curto trajecto, mais duas, uma 
proveniente de Dvm e outra de 
D x . O nervo, assim constituído, 
aproximava-se da linha média ; 
dirigindo-se depois verticalmente 
para baixo, atingia o diafragma 
que atravessava entre os pilares 
interno e externo e lançava-se no 
gânglio semilunar direito. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) 
destacava-se do cordão interme
diário a Dx e D*', descia entre o 
nervo grande esplâncnico e a ca
deia, recebendo, à altura da últi
ma vértebra dorsal, uma raiz trans
versal que saía do cordão que li-

Fig. 37 
(Obs. 35 e 36) 
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gava Dxi a Li. Logo abaixo do ponto em que se lhe juntava a segunda raiz, 
oferecia um pequeno gânglio, quási imperceptível como mostra a figura. O pe
queno esplâncnico descia entre o grande esplâncnico e o simpático, e, passando 
através do diafragma, chegava ao gânglio aórticò-renal, no qual se lançava. Pelo 
que diz respeito ao cordão do simpático, observava-se a sua diminuição de 
calibre a partir de Dxi. 

— No mesmo cadáver e à esquerda, o grande esplâncnico tinha a sua 
origem principal em Dvm, recebendo de D>* uma segunda raiz mais fina que 
depois dum curto trajecto se lançava no tronco principal, à altura da 10.» cos
tela ; este nervo atravessava o diafragma entre os dois pilares interno e externo 
e lançava-se no gânglio semilunar esquerdo. 

Do polo inferior de D" descia um tronco que era a continuação da 
cadeia simpática e que à altura do 11.° espaço intercostal se bifurcava. O ramo 
mais interno representava o pequeno esplâncnico e ia lançar-se directamente 
no gânglio semilunar esquerdo. O ramo externo de bifurcação, paralelo ao 
anterior, recebia, na parte inferior da 12.a vértebra dorsal, uma raiz que provinha 
da extremidade inferior dum gânglio da cadeia do simpático colocado adiante da 
cabeça da 12.a costela. 

Estas duas raízes juntas não só formavam o nervo esplâncnico inferior 
(E. i.), como representavam o cordão inter-ganglionar que reunia o 10.° gânglio 
ao 12.°. Este nervo terminava no gânglio semilunar do mesmo lado. 

Era, pois, neste caso assegurada a continuidade da cadeia do simpático torá
cico pelos dois ramos de origem do nervo esplâncnico inferior. 

Obs. 37 e 38 — Cadáver de Frederico S., 42 anos. Gaia ; dissecado em 
25-11-1928. 

Fig. 38 —A raiz principal do grande esplâncnico direito nascia de Dvu e a 
ela se juntavam mais quatro raízes acessórias. A mais elevada provinha de Dv> 
e fundia-se com o grande esplâncnico adiante da 8." vértebra. Das outras três, 
nascia uma de D'* e outra de Dx, lançando-se no tronco principal ao nível 
da IO." vértebra a cerca de 0,<=m.5 uma da outra; a última raiz resultava da 
bifurcação do tronco que ligava Dx a Dxi, indo o ramo interno juntar-se ao 
grande esplâncnico ao nível do corpo da 12." vértebra. Ao passo que as duas pri
meiras raízes descreviam na face lateral do ráquis uma curva de concavidade 
voltada para baixo e para trás, descendo depois verticalmente ao lado da linha 
média, as duas seguintes encorporavam-se no nervo, seguindo um trajecto recti
líneo e pouco oblíquo. 

Um centímetro acima do ponto em que o grande esplâncnico recebia a 
última raiz, existia um pequeno gânglio alongado donde saíam filetes para a 
aorta. O grande esplâncnico atravessava o diafragma, juntamente com o pequeno 
esplâncnico e a cadeia do simpático, entre os pilares interno e externo; termi
nava um centímetro depois no gânglio semilunar direito (G. s.). 

O pequeno esplâncnico nascia do cordão inter-ganglionar, um centímetro 



NERVI SPLANCHNICI 75 

abaixo do polo inferior do 12.° gânglio; descendo na face lateral do ráquis entre 
o grande esplâncnico e o simpático, recebia ao atravessar o diafragma uma raiz 
fina desprendida de L i . Após um trajecto abdominal de aproximadamente 3cm-
terminava no gânglio aórticò-renal. 

Os gânglios da cadeia simpática, de forma quási triangular, recebiam sempre 
pelo menos um comunicante do 
nervo intercostal do espaço cor
respondente. O cordão inter-gan-
glionar, a partir do ponto de ori
gem da última raiz do grande 
esplâncnico até ao primeiro gân
glio lombar, era relativamente 
delgado. 

— Do lado esquerdo, o grande 
esplâncnico provinha da fusão de 
cinco raízes. A mais elevada e 
principal originava-se em Dvn; 
das quatro seguintes, as duas pri
meiras, saídas respectivamente de 
Dvin e D"x, fundiam-se, pouco de
pois da origem, num tronco único 
que se juntava à raiz superior ao 
nível do 10.° espaço intercostal. 

O nervo grande esplâncnico 
recebia mais duas raízes, uma, 
saída do tronco que reunia Dix a 
Dx, lançava-se no grande esplân
cnico ao nível do corpo da 11.» 
vértebra, e a outra destacava-se do 
tronco inter-ganglionar à altura da 
cabeça da 12.a costela, juntava-se 
ao nervo precedente um pouco 
abaixo do gânglio de LOBSTEIN, 
situado ao nível do corpo da 12.a 

vértebra dorsal. O nervo grande 
esplâncnico descia obliquamente 
para diante, seguindo a partir da 
lO.a vértebra um trajecto vertical até terminar no gânglio semilunar, depois de 
haver atravessado o diafragma entre os pilares interno e externo. Por este mesmo 
orifício, fora e abaixo do grande esplâncnico, passavam também o pequeno 
esplâncnico e a cadeia ganglionar. 

O pequeno esplâncnico originava-se apenas por uma raiz do 12.» gânglio; 
depois de atravessar o diafragma pelo mesmo orifício que o grande esplâncnico, 
lançava-se na extremidade inferior do gânglio semilunar esquerdo. 

Fig. 38 
(Obs. 37 e 38) 
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Há ainda neste caso uma disposição digna de nota. Do cordão inter-gan-
glionar, acima de Dv ' , separava-se um ramo fino que, depois de descrever uma 
curva de concavidade pósterò-externa, de novo se juntava ao 7.° gânglio, donde 
emergia a raiz mais elevada do grande esplâncnico. A diminuição de calibre do 
cordão inter-ganglionar na porção torácica inferior da cadeia simpática não era 
tam acentuada como nos casos precedentes. 

Fig. 39 
(Obs. 39 e 40) 

Obs. 39 e 40 — Dissecção efe
ctuada em 27-11-1928 no 
cadáver de Manuel F., de 
76 anos, natural do Porto. 

Fig. 39 — 0 grande esplân
cnico direito destacava-se de 
Dvm por uma raiz principal a 
que se juntavam mais duas, uma 
do cordão que ligava Dvi a Dv" 
e outra de Dx. Estas raízes, in
teiramente fundidas adiante do 
corpo da última vértebra dorsal, 
constituíam um nervo que atra
vessava o diafragma entre os 
pilares interno e externo e se 
lançava, após curto trajecto 
abdominal, no gânglio semilu
nar (G. s.) direito. Ao nível do 
corpo da 11.» vértebra e antes 
do grande esplâncnico receber a 
terceira raiz, notava-se a pre
sença do gânglio de LOBSTEIN. 

O pequeno esplâncnico 
provinha da fusão de duas raízes 
à altura da primeira vértebra 
lombar: uma saída de D*> e a 
outra de Dxn. Este nervo termi
nava no gânglio aórticò-renal 
(G. a. r.) depois de ter passado 
o diafragma, juntamente com a 
cadeia do simpático, por um orifí
cio situado entre os pilares inter
no e externo, separado daquele 
por onde passava o nervo grande 
esplâncnico por um feixe de fi
bras carnosas que do pilar exter
no se dirigiam ao pilar interno. 
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— À esquerda, o grande esplâncnico (G. e.) resultava da fusão de três raí
zes, saindo a mais grossa de D"i e as duas mais finas de Dix e de D*; 
reuniam-se as três raízes no mesmo ponto, ao nível do corpo da 11.» vértebra. 
Adiante da 12." vértebra dorsal, apresentava o grande esplâncnico um pequeno 
gànglio (G. L.), do qual saíam filetes muito finos que se distribuíam ao tecido que 
envolvia a aorta. Quanto às relações do grande esplâncnico com os pilares do 
diafragma, verificava-se que êle atingia o gânglio semilunar (G. s.) depois de pas
sar entre o pilar interno e o pilar externo. 

O pequeno esplâncnico nascia por duas raízes que pouco depois da origem 
se juntavam ; uma vinha do cordão que unia Dx a Dx" e a outra deste último 
gânglio. O nervo assim formado descia dentro da cadeia simpática, até ao gânglio 
situado no bordo superior da artéria renal (G. a. r.) onde terminava. A passagem 
através do diafragma fazia-se pelo orifício comum ao grande esplâncnico e à 
cadeia simpática, havendo, contudo, à altura do disco intervertebral situado abaixo 
da 2.a vértebra lombar, um tendão fino destacado do pilar interno e que ia per-
der-se na aponévrose do psoas, depois de ter passado adiante da cadeia simpática 
lombar e do pequeno esplâncnico. Este último nervo contornava aquele tendão, 
antes de terminar no gânglio aórticò-renal. 

Obs. 41 e 42 — Cadáver de José B., de 37 anos, natural de Gondomar; 
dissecado em 2-1II-1928. 

Fig. 40 — Cinco raízes constituíam o grande esplâncnico direito. Des
tas, a principal desprendia-se de Dvi ; as raízes seguintes, mais finas, eram em 
número de quatro e delas a primeira, nascia de Dvn, dirigia-se quási transver
salmente para a linha média, juntando-se pouco depois à raiz principal; a seguinte 
destacava-se de Dvni e após curto trajecto oblíquo lançava-se no tronco formado 
pela fusão das duas primeiras. Da parte média dos cordões intermediários a 
Dix e Dx, e a este último gânglio e Dxi, partiam duas raízes que se fundiam 
pouco antes de se encorporarem no grande esplâncnico. Este nervo penetrava no 
abdómen, insinuando-se pelo interstício limitado pelos pilares interno (PH. i.) e 
externo (Pil. e.), juntamente com o pequeno esplâncnico, e terminava no gânglio 
semilunar do mesmo lado. Um pouco abaixo do ponto em que o grande esplân
cnico recebia a última raiz, encontrava-se no tronco deste nervo um gânglio alon
gado, do qual saía um ramo a que se vinham juntar duas raízes, uma do polo 
superior de Dxi e outra do cordão, logo abaixo deste gânglio. 

Estes três ramos, assim reunidos, constituíam o pequeno esplâncnico (P. e.) 
que, descendo fora e atrás do grande esplâncnico, passava o diafragma pelo orifício 
comum aos dois, lançando-se depois no gânglio aórticò-renal. Um pouco abaixo 
do ponto em que se fundiam os dois primeiros ramos que entravam na consti
tuição deste nervo, separava-se um ramo fino que, seguindo entre o grande e o 
pequeno esplâncnicos, cruzava posteriormente este último atrás da artéria renal; 
dirigia-se para dentro, e atravessava o pilar médio, não tendo sido, contudo, pos
sível sêguí-lo até à terminação. 
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A cadeia simpática, menos desenvolvida a partir de D*', chegava ao abdómen 
passando fora do pilar externo. 

— A disposição em plexo era nítida do lado esquerdo, notandose mais, além 
do gânglio de LOBSTEIN situado no tronco principal, a existência de dois gânglios 

acessórios nas raízes que contri

buíam para a formação desse 
plexo. 

A raiz mais elevada, que 
era a mais volumosa, nascia da 
cadeia entre o 6.° e o 7.» gânglios 
e recebia a seguir duas raízes 
emanadas dos poios superior e 
inferior do 7.° gânglio; descia 
até ao diafragma, apresentando 
no trajecto um gânglio (G. L.). 
Porém, antes de atingir o interstí

cio diafragmático, três novas raízes 
se anastomosavam antes de se 
lançarem no tronco principal. Des

sas raízes, saía uma de Dix e ou

tra de Dx, fundiamse num nervo 
que se bifurcava ; o ramo superior, 
onde se encontrava um gânglio 
do qual partia um filete que acom

panhava a aorta, juntavase ao 
tronco precedente ; o ramo infe

rior reiiniase a uma raiz fina pro

veniente da cadeia entre D i e o 
gânglio que representava a fusão 
de Dxi com D"11. No ponto de 
reunião existia um gânglio e o 
nervo juntavase ao grande esplân

cnico (G. e.) um pouco acima do 
orifício do diafragma. Daquele 
gânglio saía uma anastomose para 
o pequeno esplâncnico (P. e.). 

O interstício do diafragma limitado pelo pilar interno e pelo pilar externo 
dava passagem ao grande e ao pequeno esplâncnicos, ao esplâncnico inferior 
assim como à cadeia do simpático. 

O grande esplâncnico, após curto trajecto abdominal, terminava no bordo 
externo do gânglio semilunar esquerdo. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) provinha da fusão de três raízes: uma, nas

cida logo acima de D", descia dentro do simpático, e recebia uma segunda 
raiz muito curta destacada da parte superior do cordão intermediário a D*' e L ■. 

Fig. 40 
(Obs. 41 e 42) 
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Atravessava o diafragma entre o grande esplâncnico e o simpático e recebia, já na 
cavidade abdominal, pouco antes de terminar no gânglio aórticò-renal, a terceira 
raiz que emergia do gânglio anexo ao ramo inferior do grande esplâncnico. 

Ao nível do orifício diafragmático destacava-se do cordão intermediário ao 
último gânglio dorsal e ao primeiro lombar um ramo delgado que se lançava no 
gânglio de terminação do pequeno esplâncnico ; este filete representava, sem 
dúvida, o esplâncnico inferior (E. i.). 

Obs. 43 e 44 — Dissecção do cadáver de António A. P., de 60 anos de idade, 
praticada em 15-111-1928. 

Fig. 41 —Antes de iniciar a descrição pormenorizada dos nervos esplân-
cnicos, torna-se necessário observar rapidamente a configuração do ráquis deste 
indivíduo, no seu segmento dorsò-lombar. 

Apresentava, de particular, uma cifò-escoliose que se estendia da 8.a vértebra 
dorsal à 2." lombar, coincidindo o vértice do ângulo reíntrante da cifose com o 
disco que separava a 11." da 12." vértebras. Tirada uma linha na face anterior da 
coluna da 8.a vértebra à 2.» lombar, a flecha desta corda, medida à altura do vér
tice do ângulo, era de 3,cm.5. 

A escoliose, de convexidade esquerda, aparecia-nos muito menos acentuada. 
Quanto à cadeia do simpático, verificava-se à direita que ao 8.» e 9.° gân-

glios, duplicados de volume, se seguia um de forma aproximadamente quadrilátera 
com cerca de 9mm- de lado, aparecendo depois dêste dois mais pequenos, situados 
acima do orifício diafragmático. 

O grande esplâncnico (O. e.) nascia dêste lado por três raízes, uma de Dvm 
e duas de D*; terminava no gânglio semilunar (G. s.) direito, depois de dar uma 
anastomose ao pequeno esplâncnico. Este nervo saía de Dxl, recebia ao atra
vessar o diafragma o ramo que lhe enviava o grande esplâncnico e lançava-se, 
depois de se bifurcar, no gânglio precedente (G. s.). Do cordão, abaixo de D"", 
destacava-se o nervo esplâncnico inferior que terminava no gânglio aórticò-renal. 

A passagem através do diafragma fazia-se para o grande esplâncnico, 
pequeno esplâncnico, esplâncnico inferior e cadeia do simpático, pelo orifício 
limitado dentro pelo pilar interno (Pil. i.) e fora pelo pilar externo (Pil. e.). 

Notava-se ainda que os ramos comunicantes correspondentes aos gânglios 
hipertrofiados eram mais grossos que normalmente. 

— À esquerda, a cadeia do simpático descia adiante das articulações cóstò-
-vertebrais até à 8." costela, ao nível da qual se encontrava um gânglio volumoso, 
alongado, estendendo-se até à cabeça da 9.", com 2cm. de comprimento porõmm. de 
largura. Era da extremidade inferior e interna dêste gânglio que saía o grande 
esplâncnico por um só ramo volumoso. A este gânglio seguia-se outro situado 
no 9.° espaço, também aumentado de volume. Do gânglio situado no 10.° espaço, 
quási das proporções do 8.°, saía o pequeno nervo esplâncnico (P. e.). A cadeia, 
acompanhando a curvatura da coluna, apresentava riais um gânglio junto do disco 
que separava a 12.» vértebra dorsal da 1.» lombar, com 7mm. de extensão e 



Fig. 41 
(Obs. 43 e 44) 
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4mm. d e i a rgu r a j d o p o , 0 j n f e r i o r d(J q u a , s e d e s t a c a v a m d o j s n e r y o s 

lentes ao esplâncnico inferior (E. i.). 
O grande e o pequeno esplâncnicos terminavam no gânglio semilunar 

esquerdo depois de passarem através do diafragma por um orifício aberto na 
espessura da porção carnosa do pilar esquerdo, ao nível do disco intermediário 
a 12.- vértebra dorsal e l.« lombar. O simpático seguia fora do pilar esquerdo, 
entre este e o psoas. Os dois últimos esplâncnicos, depois de terem contornado 
o bordo externo do referido pilar, terminavam: um na extremidade inferior do 
gânglio semilunar (G. s.) e o outro no gânglio situado junto da artéria renal 

Fará elucidação sobre as lesões anátomò-patológicas correspondentes à 
Hipertrofia dos gânglios nervosos observada neste caso, seria necessário recorrer 
ao exame histológico. Não pôde, porém, efectuar-se em virtude do estado de 
decomposição do cadáver. 

No Museu do Instituto de Anatomia guarda-se esta preparação, bem como 
algumas das efectuadas em fetos, e já anteriormente descritas. 

Obs. 45 e 46 —Dissecção do cadáver de um indivíduo adulto Ç, feita em 

Fig 4 2 - À direita, o grande esplâncnico (G. e.) nascia, por uma raiz prin
cipal (R,), do meio do cordão que reunia D», a DVH; descia obliquamente na face 
antero-lateral da coluna, recebendo então mais três raízes. A segunda raiz (R2) 
destacada de Dv.n, dirigia-se quási transversalmente para dentro, lançando-sé 
pouco depois na primeira. A terceira <fc) e a quarta (R,). com um trajecto des
cendente, oblíquo e paralelo, desprendidas de D« e D*, juntavam-se ao grande 
esplâncnico ao nível do corpo da 11.- vértebra. Finalmente, a quarta raiz que 
parecia ser a continuação do simpático, lançava-se no grande esplâncnico, no 
ponto em que se via o gânglio de LOBSTEIN (G. L.). 

O grande esplâncnico atravessava o diafragma por uma pequena botoeira 
do pilar direito deste músculo, ao nível da primeira vértebra lombar. Alguns milí
metros depois, terminava no bordo externo do gânglio semilunar direito (G s) 

O pequeno esplâncnico (P. e.) provinha da reunião de duas raízes, uma 
emanada dum pequeno gânglio que ficava à altura do 11.» espaço intercostal e 
outra do cordão, logo abaixo da última costela. Este nervo chegava ao abdómen 
juntamente com o simpático, passando fora do bordo externo do pilar direito do 
diafragma, único existente do mesmo lado. Depois de cruzar transversalmente a 
face anterior deste pilar, bifurcava-se, seguindo um ramo para o bordo superior 
da artéria renal e outro para o inferior. Este último, um pouco antes de chegar à 
artéria mencionada, apresentava um gânglio minúsculo, e originava nesse ponto 
um tilete que se lançava no ramo superior. 

Fig. 4 3 - 0 grande esplâncnico (G. e.) do lado esquerdo era notável pela 
grande espessura do seu tronco (media cerca de 0,5cm.) num percurso de 5cm. 
desde o gânglio de LOBSTEIN até à terminação no gânglio semilunar), em con

traste com o pequeno calibre dos ramos que lhe davam origem. 

6 
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Fig. 42 (Obs. 45 e 46) Fig. 43 

O cordão do simpático intermediário a Dvn e Dvm era duplo, destacando-se 
deste último gânglio a raiz principal (Ri) do grande esplâncnico que à altura do 
nono disco inter-vertebral se bifurcava, voltando os dois ramos a reunir-se junto 
do polo superior do gânglio de LOBSTEIN (G. L.). AO ramo de bifurcação externo, 
mais grosso, juntava-se, ao nível do corpo da 10." vértebra, a segunda raiz (fo) 
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desprendida de D>x. Deste mesmo gânglio saía ainda um ramo delgado que 
cruzava a face posterior do grande esplâncnico, seguindo depois a lO.a artéria 
intercostal, em direcção à aorta. 

O grande esplâncnico atravessava o diafragma por uma fenda aberta na 
massa carnosa do pilar esquerdo, ao nível do corpo da primeira vértebra lom
bar; fazia um percurso abdominal de 2<=m. antes de alcançar a extremidade 
superior do gânglio semilunar esquerdo onde terminava. 

Duas raízes, desprendidas de D* e do meio do cordão que ligava D " a D*", 
juntavam-se no abdómen lcm. a n tes de terminarem num pequeno gânglio acima 
da artéria renal, constituindo o nervo pequeno esplâncnico (P. e.). Juntamente 
com o simpático, o nervo pequeno esplâncnico atravessava o diafragma fora do 
pilar esquerdo e cruzava depois transversalmente a face anterior deste pilar, 
terminando no prolongamento inferior do gânglio semilunar. Logo abaixo da' 
artéria renal via-se um outro gânglio pequeno, no qual se lançava um ramo fino 
emanado do cordão intermediário a D e L» . 

Obs. 47 e 48 — Cadáver de um indivíduo adulto cf, dissecado em 20-X-1928. 

Fig. 44 — 0 grande esplâncnico direito (G. e.) nascia por uma raiz principal 
emanada de um gânglio da cadeia que se encontrava adiante da 7.a articulação 
costò-vertebral. Desde a sua origem neste gânglio seguia quasi em linha recta 
até ao diafragma (D.), recebendo no percurso as três raízes seguintes. Duas destas 
desprendiam-se dum mesmo gânglio, correspondente ao meio da cabeça da 
9.a costela e, muito próximas uma da outra, caminhavam paralelamente entre si, 
até se lançarem, 2cm. depois, na raiz principal do grande esplâncnico. A quarta 
raiz deste nervo, saída de D* , fundia-se com o grande esplâncnico, à altura do 
11.° disco inter-vertebral, no ponto em que este nervo apresentava uma tume-
facção ganglionar (G. L.) 

Deste gânglio e ainda do tronco do nervo esplâncnico separavam-se vários 
filetes que se perdiam no tecido conjuntivo péri-aòrtico. 

Ao nível do último disco dorsal, o grande esplâncnico atravessava o diafra
gma pela parte superior de uma botoeira longitudinal, com 2cm.,5 de compri
mento, que o pilar direito apresentava na sua porção carnosa. Ao sair do dia
fragma, o nervo dividia-se em dois ramos que cruzavam obliquamente o pilar e, 
após um trajecto de lcm.,5, terminavam, a Ocm.,5 Um do outro, no bordo externo 
do gânglio semilunar (G. s.) 

O pequeno esplâncnico (P. e.) destacava-se, por um só ramo, de D*', descia 
encostado ao simpático até que atingia o bordo externo do pilar direito do dia
fragma, ao nível do 1.» disco lombar. Cruzava transversalmente a face anterior 
deste pilar e depois de apresentar um pequeno gânglio lançava-se no prolon
gamento inferior do gânglio semilunar, junto do bordo superior da artéria 
renal (A. r.). 

Da extremidade inferior de D*» saía um ramo (E. i.) que descia entre o 
simpático e o pequeno esplâncnico; antes, porém, de atingir o bordo externo do 
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pilar, bifurcava-se. Os dois nervos, quási encostados, passando adiante do pilar e 
abaixo do nervo precedente, dirigiam-se para um pequeno gânglio (G. a. r.) anexo 
ao bordo inferior da artéria renal onde terminavam. 

O simpático (S.) possuía com o diafragma as mesmas relações que os dois 
nervos pequeno esplâncnico e esplâncnico inferior, encontrando-se, contudo, num 
plano posterior a eles. 

A cadeia simpática, além do adelgaçamento nítido do cordão inter-gan-
glionar abaixo de D«, mudava bruscamente de direcção ao nível de D*', diri-
gindo-se obliquamente para diante e para baixo até alcançar o diafragma, a partir 
do qual seguia novamente uma direcção vertical. 

Nesta observação há ainda a notar a existência de dois ramos, não muito 
delgados, que se desprendiam de D'* e D*' e após um trajecto, na face ânterò-
-lateral do ráquis, oblíquo para baixo e para diante se escondiam atrás da aorta 
depois de haverem passado entre o grande esplâncnico e a coluna. 

Fig. 45 —Do lado esquerdo, três raízes originavam o nervo grande esplân
cnico (Q. e.). As duas primeiras, que se reuniam na parte média da 11.» vértebra 
dorsal, destacavam-se de dois gânglios que ocupavam respectivamente o bordo 
inferior da cabeça da 9.a costela e o bordo superior da cabeça da costela seguinte. 

Ao tronco de fusão destas duas raízes, o qual descia encostado à aorta, jun-
tava-se a terceira raiz saída d e D " . Esta fundia-se com o tronco precedente exacta
mente onde êle oferecia o gânglio de LOBSTEIN (G. L.). Porém, o tronco prove
niente da fusão das duas primeiras raízes, no ponto de convergência destas, 
originava um delgado ramo que lhe costeava o lado interno até à trifurcação do 
grande esplâncnico, abaixo do gânglio de -LOBSTEIN, lançando-se aquele filete 
no ramo interno de divisão do grande esplâncnico. Dos três ramos em que se 
dividia o grande esplâncnico, o interno e o médio desciam para a cavidade abdo
minal pelo orifício aórtico, quási encostados, e terminavam, a 3mm- do diafragma, 
na face posterior do gânglio semilunar junto do seu bordo externo; ao passo 
que o ramo externo, seguindo um pouco fora destes, se lançava, a 2cm. do 
diafragma, no prolongamento inferior do gânglio semilunar, logo acima da arté
ria renal. 

Em D x l nascia um ramo (P. e. ) que descia encostado ao simpático, atrás do 
pilar esquerdo, até à parte média da l-a vértebra lombar. Nesse ponto, que corres
pondia à face posterior da artéria renal, o referido pilar bifurcava-se, formando uma 
pequena arcada pela qual chegavam à cavidade abdominal o pequeno esplâncnico 
e o simpático. Este ramo do simpático torácico, que representava o pequeno 
esplâncnico (P. e. ), dividia-se logo à saída em dois ramos, um dos quais se diri
gia ao bordo superior e o outro ao bordo inferior da artéria renal, e terminavam 
nas pequenas massas ganglionares que nestes pontos se encontravam e das quais 
saía o maior número dos filetes simpáticos que seguiam a artéria renal e se dis
tribuíam ao rim. 

Como se observa na maior parte dos casos, era também evidente neste, 
não só a mudança de direcção da cadeia, como a diminuição de calibre do cordão 
inter-ganglionar, desde DIX. 



F'g- 44 (Obs. 47 e 48) Fig. 45 
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Obs. 49 e 50 - Cadáver de Beatriz T. O., 25 anos, natural de Vila Garcia, 
Amarante; dissecção praticada em 17-XI-1928. 

Fig. 46 — 0 grande esplâncnico direito (G. e.) desprendia-se de Dvn por 
uma raiz grossa que, depois de seguir um percurso quási transversal na face 
lateral da coluna, se curvava ao nível do 8.» disco inter-vertebral, descendo para
lelamente à aorta até atingir o diafragma. Mais três raízes se juntavam a esta ; a 
primeira, nascida de Dv,lançava-se na anterior no ponto em que ela mudava de 
direcção ; as duas últimas, uma de D<* e outra de D*, fundiam-se do mesmo modo 
com o grande esplâncnico, após curto trajecto na face lateral da coluna, uma ao 
nível da 10." vértebra dorsal e a outra à altura da 11.", exactamente no ponto em 
que se via o gânglio esplâncnico (G. L.). Este gânglio enviava à aorta delgados 
filetes, dos quais um mais desenvolvido se encontra representado na figura. 

O grande esplâncnico atravessava o diaframa por um pequeno orifício 
aberto neste músculo, lcm.,5 acima da arcada formada pelos dois pilares interno 
(PU. i.) e externo (PU. e.), e percorria no abdómem cerca de lcm., lançando-se na 
extremidade inferior do gânglio semilunar (G. s.). 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.) nascia de D*" e mesmo no ponto de 
emergência recebia essa raiz uma outra destacada de D". Formado este nervo, 
insinuava-se através do diafragma entre o pilar interno e o externo juntamente 
com o simpático. Bifurcava-se ao chegar à cavidade abdominal, dirigia-se depois 
transversalmente para a linha média e terminava num pequeno gânglio (G. a. r.), 
abaixo da artéria renal. Este gânglio encontrava-se ligado ao gânglio semilunar 
por fibras que cruzavam a face posterior da artéria renal que era acompanhada 
por filetes desprendidos do gânglio semilunar e do gânglio aórticò-renal. 

No simpático (S.) era bem nítida a diminuição de calibre do cordão ínter-
-ganglionar desde o gânglio situado adiante da cabeça da 10.* costela até L" ; 
mudava de direcção ao deixar D*1. 

Fig. 47—A raiz principal do grande esplâncnico esquerdo (G. e.) destaca-
va-se de Dvm, descia obliquamente ao lado da coluna até ao corpo da 10." vér
tebra, a partir do qual seguia verticalmente até ao diafragma (D.). Ao mudar de 
direcção, recebia esta raiz, à altura da décima primeira vértebra, mais duas raízes, 
uma desprendida de D« e outra de D*, separando-se do ponto de fusão das 
três raízes um filete que se perdia na aorta. O nervo grande esplâncnico, ao 
cruzar o décimo primeiro disco inter-vertebral, dividia-se em dois ramos que 
caminhavam encostados até terminarem na extremidade ínferò-externa do gânglio 
semilunar (G. s.). Porém, um pouco antes de este nervo se dividir, recebia uma 
quarta raiz proveniente de D», e no ramo externo de bifurcação, 0cm.,5 abaixo 
desta, lançava-se a quinta raiz desprendida do meio do cordão que reunia D*' a 
Dxu. Este cordão intermediário descrevia uma curva acentuada, de concavidade 
anterior, continuando a quinta raiz do grande esplâncnico a direcção da porção 
superior desta curva. 

No ramo interno de bifurcação do grande esplâncnico, e a lcm. da origem, 
via-se o gânglio de LOBSTEIN (G. L.) donde partiam filetes para a aorta, entre os 
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quais havia um mais grosso ; do ramo externo, a 3 ou 4mm. <ja terminação no gân-
glio semilunar, separava-se um ramo que se lançava pouco depois no gânglio 
(G. a. r.) situado junto do bôrdo superior da artéria renal (A. r.). Este gânglio estava 
ligado pela extremidade superior ao semilunar e pela inferior a um outro gânglio 

Fig. 46 (Obs. 49 e 50) Fig. 47 

que ocupava a face posterior e o bôrdo inferior da artéria renal ; nele se lançavam 
os dois ramos de bifurcação do nervo pequeno esplâncnico, o qual se dividia ao 
passar o diafragma, com o grande esplâncnico, entre os pilares interno e externo. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.), que emergia de Dxu, descia até ao abdó
men entre o grande esplâncnico e o simpático, tendo as mesmas relações que eles. 
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O cordão intermediário do simpático era notavelmente delgado de D*' até 
L", obliquava para baixo e para diante, e insinuava-se através do diafragma pela 
mesma abertura que os dois nervos já descritos, porém, atrás e fora deles. 

Obs. 51 e 52 — Dissecção do cadáver de Joaquim P. G., de 73 anos, natu
ral de Campanhã, Porto; efectuada em 15-XU-1928. 

Fig. 48 — No lado direito deste cadáver apenas se observava um nervo 
esplâncnico, faltando os outros dois que normalmente se encontram. O nervo 
existente era pela sua origem, percurso e terminação, o nervo grande esplân
cnico (G. e.), desprendido do simpático por 4 raízes, das quais a principal era a 
que se destacava de D'x. Porém, acima desta raiz ainda emergiam da cadeia sim
pática mais duas, uma de Dv e outra de Dvn que, depois de seguirem um 
trajecto obliquamente descendente e de convexidade anterior na face antero
lateral da coluna, se juntavam ao nível do corpo da nona vértebra. O tronco de 
fusão das duas primeiras raízes continuava a direcção da raiz superior, fundindo-se 
com a raiz principal ao nível do décimo disco inter-vertebral. Este nervo, engros
sado pelo acréscimo da terceira raiz, descia paralelamente à aorta ; contudo, um 
pouco afastado dela até atingir o diafragma, já à altura da primeira vértebra lom
bar. No seu trajecto descendente recebia a quarta raiz destacada de. Dxi, a qual se 
lhe juntava ao nível do corpo da última vértebra dorsal, exactamente no ponto 
em que o grande esplâncnico oferecia o gânglio de LOBSTEIN, do qual (G. L.) 
emergiam dois filetes que se distribuíam ao tecido conjuntivo pèri-aórtico. 

A passagem do grande esplâncnico através do diafragma fazia-se por um 
interstício que existia na porção carnosa do pilar direito. Este pilar oferecia além 
disso, mais abaixo e internamente, uma fenda (metade carnosa, metade tendi-
nosa), por onde passavam dois ramos saídos da extremidade inferior de L1, e 
que terminavam num minúsculo gânglio que se encontrava, abaixo da artéria 
renal, no cordão descendente que se originava no prolongamento inferior do gân
glio semilunar que costeava o bordo superior e a face anterior daquela artéria. 

Ao penetrar na cavidade abdominal, o grande esplâncnico bifurcava-se ; o 
ramo superior lançava-se na extremidade súperò-externa do gânglio semilunar 
(G. s.), ao passo que o inferior, mais grosso, de percurso transversal, terminava na 
parte inferior deste mesmo gânglio, logo acima da artéria renal. 

O cordão intermediário do simpático era delgado desde D'x até L" e atra
vessava o diafragma seguindo o bordo externo do pilar esquerdo, entre este pilar 
e o psoas. 

Fig. 49 — Ao contrário do lado oposto, encontravam-se no lado esquerdo 
três nervos esplâncnicos. O grande esplâncnico (G. e.) era formado por três ramos 
nascidos deDvi, Dvn e Dvm ; os dois primeiros juntavam-se pouco depois da ori
gem, formando um tronco que seguia quasi em linha recta desde a origem da 
primeira raiz até ao orifício de passagem do diafragma (D.). Porém, a terceira raiz, 
de trajecto mais longo, encorporava-se no nervo ao nível do 10.° disco inter-ver-



NERVI SPLANCHNICI 89 

Fig. 48 fObs. 51 e 52) Fig. 49 

tebral. O grande esplâncnico insinuava-se através do diafragma e ao nível da 
primeira vértebra lombar penetrava na cavidade abdominal por uma fenda situada 
na porção carnosa do pilar esquerdo, muito próximo do bordo interno deste 
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pilar. Passando na parte mais elevada desta fenda, o referido nervo seguia 
depois um trajecto recorrente de cêrca de l«n. e lançava-se na extremidade infe
rior do gânglio semilunar (G. s.), mesmo à altura do bordo superior da artéria 
renal. A Ocm.,5 da terminação neste gânglio, separava-se do grande esplâncnico 
um raminho delgado que se dirigia para o gânglio aórticò-renal situado junto do 
bordo inferior da artéria renal. Na origem desta artéria encontravam-se dois gân-
glios, um adiante e outro abaixo dela (G. a. r.), reunidos ao gânglio semilunar 
por dois cordõezinhos, um que cruzava a face anterior e outro a face posterior do 
mesmo vaso. Era destes dois gânglios, e ainda do semilunar, que saíam os rami
nhos que, anastomosando-se entre si, seguiam a artéria renal até ao rim que 
inervavam. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se de D*> por duas raízes, uma da 
extremidade superior e outra da inferior deste gânglio ; ao nível da última vérte
bra dorsal fundiam-se num tronco que continuava a direcção das suas raízes de 
origem. Atingia o diafragma ao mesmo nível que o nervo precedente e chegava 
ao gânglio aórticò-renal, onde terminava, atravessando o diafragma pelo orifício 
aórtico, juntamente com o nervo esplâncnico inferior (E. i.). 

Nascia este último nervo, por um só ramo, do 12.° gânglio dorsal, colocado 
adiante da articulação costò-vertebral da 12.a costela; desde a origem até à termi
nação, seguia um trajecto rectilíneo, mantendo com o diafragma as mesmas rela
ções que o nervo anterior. O simpático, que a partir de D*» mudava de direcção 
obliquando para baixo e para diante, insinuava-se através do diafragma, costeando 
o bordo externo do pilar esquerdo, entre o diafragma e o psoas. 

Obs. 53 e 54 — Dissecção efectuada, em 18-Xf 1-1928, no cadáver de Gerat-
dino P. da S., 50 anos. 

Fig. 50 —Seis raízes desprendidas do simpático torácico, de Dv a D*', cons
tituíam pela sua reunião o grande esplâncnico direito (G. e.). A primeira raiz, 
antes de se juntar à segunda, a l«n. da origem desta em DVII, descrevia uma 
longa curva de convexidade anterior, desde a sua origem no cordão intermediário, 
logo abaixo de D v, até à terminação na raiz principal do grande esplâncnico. Era 
a raiz desprendida de Dvn não só a mais desenvolvida, como também aquela que 
no seu trajecto descendente descrevia na face ânterò-lateral do ráquis a curva 
peculiar ao grande esplâncnico. Esta raiz recebia abaixo da sua origem, além da 
primeira já descrita, mais três ramos, o primeiro dos quais provinha da fusão de 
duas raízes. 

De Dvin e D'x saíam duas raízes que seguiam um trajecto obliquo e conver
gente ; juntavam-se pouco depois da origem, e o cordão resultante encorporava-se 
no tronco de reunião das duas primeiras raízes do grande esplâncnico, à altura 
do nono disco inter-vertebral. 

A quinta raiz do grande esplâncnico destacava-se de D* e juntava-se-lhe 
ao nível da parte média do corpo da última vértebra dorsal, no ponto em que se 
encontrava o gânglio de LOBSTEIN (G. L.) 

Um pouco abaixo deste gânglio, o grande esplâncnico bifurcava-se, rece-
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Fig. 50 (Obs. 53 e 54) Fig. 51 

bendo entre o referido gânglio e a bifurcação do nervo a sua sexta raiz, despren
dida da extremidade superior de D*". Dos dois ramos de bifurcação do grande 
esplâncnico, o interno, mais desenvolvido, seguia a direcção deste nervo e atra
vessava o diafragma ao nível da primeira vértebra lombar, entre o pilar interno 
(PH. i.) e o externo (PH. e.). Já no abdómen, as fibras que o constituíam, afasta-
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vam-se em leque, e, depois de cruzarem transversalmente a face anterior do pilar 
interno, terminavam, \cm. para dentro, na extremidade externa e bordo inferior do 
gânglio semilunar direito (G. s.). 

O ramo externo de bifurcação do grande esplâncnico, bastante delgado, des
cia fora do precedente e era engrossado por uma raiz separada da extremidade 
inferior de DXII. A fusão destes dois ramos constituía o nervo pequeno esplâncnico 
(P. e.) que no seu percurso descendente atravessava o diafragma pela mesma 
abertura que o grande esplâncnico, apenas separado dele por uma expansão 
aponevrótica que unia os dois pilares. Abaixo desta expansão, o pequeno esplân
cnico bifurcava-se ; os dois ramos de divisão cruzavam o pilar interno, o inferior 
transversalmente e o superior com um trajecto ligeiramente ascendente, e termi
navam ambos no gânglio aórticò-renal (G. a. r.), situado junto do bordo superior 
da artéria renal (A. r.). 

De Li emanava um ramo que seguia paralelamente ao pequeno esplâncnico; 
à mesma altura, e como êle, bifurcava-se, indo o ramo superior para o gânglio 
aórticò-renal e o inferior para o cordão descendente desprendido deste mesmo 
gânglio. O referido cordão cruzava a face anterior da artéria renal e recebia aquele 
ramo lcm.,5 abaixo deste vaso. 

O simpático, cujo cordão intermediário era fino de Dix até L», insinuava-se 
através do diafragma entre os pilares interno (PU, i.) e externo (PU. e.), fora e atrás 
dos nervos precedentes. 

Fig. 51—Do lado esquerdo, 5 raízes entravam na constituição do nervo 
grande esplâncnico (G. e.). As duas primeiras desprendiam-se respectivamente do 
meio do cordão intermediário a Dv-Dvi e Dvi; juntavam-se a Ocm-,5 da origem 
da segunda raiz e formavam um tronco que descia na face ânterò-lateral do ráquis 
até ao diafragma, recebendo no seu percurso descendente as três raízes seguintes. 
Estas destacavam-se respectivamente de Dvn, Dvm e Dx e, após um trajecto em 
que seguiam quási paralelas, fundiam-se com o grande esplâncnico, ao nível da 
vértebra do número imediato ao do gânglio de origem. 

Junto do corpo da 11.a vértebra e Ocm.,5 abaixo da terminação da última raiz, 
o grande esplâncnico oferecia um gânglio (G. L.). A travessia do diafragma pelo 
grande esplâncnico fazia-se à altura da 1.» vértebra lombar, por um interstício 
alongado aberto na porção carnosa do pilar médio. 

Este pilar provinha da fusão de dois feixes carnosos, um emanava do 
pilar interno e o outro ocupava uma posição intermédia a este pilar e ao externo; 
fundiam-se os dois feixes, constituindo o pilar médio que obliquava para fora 
e se inseria junto do bordo interno do psoas, no primeiro disco lombar. Como 
já atrás referimos, era entre os dois feixes de origem deste pilar médio que 
passava o grande esplâncnico. Chegado ao abdómen, dirigia-se transversalmente 
para dentro e terminava na face posterior e extremidade externa do gânglio 
semilunar. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.), que se destacava, por duas raízes, de 
dois gânglios situados no 11." espaço intercostal, atravessava o diafragma entre 
os pilares interno e médio e, após curto trajecto transversal para a linha média, 
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cruzava o pilar interno, lançando-se 
origem de duas artérias renais esque: 

O cordão que prolongava infe
riormente este gânglio oferecia, logo 
abaixo das artérias renais, dois pe
quenos gânglios, ao inferior dos 
quais chegava um ramo destacado 
do polo inferior deL ' . O simpático, 
que a princípio descia entre o pilar 
médio e o externo, cruzava a face 
posterior do pilar médio, chegando 
ao abdómen pela abertura limitada 
pelos dois pilares interno e médio. 
No seu trajecto descendente incli-
nava-se um pouco para fora, insi-
nuando-se, ao nível da 2.a vértebra 
lombar, por uma botoeira formada 
por um delgado filete tendinoso que, 
desprendido do bordo interno do 
pilar médio, se inseria na parte 
mais elevada do corpo da terceira 
vértebra lombar. 

Obs. 55 e 56 — Dissecção do ca
dáver de António da S., de 
48 anos, natural de Braga, 
praticada em 21-XII-1928. 

Fig. 52 — Este caso é curioso 
por se encontrarem do lado direito 
quatro nervos esplâncnicos. Deles, 
o mais elevado (G. e.), que era tam
bém o mais volumoso, nascia do 
simpático por duas raízes, uma prin
cipal de Dvn e a outra de D'x. O 
trajecto seguido por este nervo era 
o que habitualmente descreve o 
grande esplâncnico; atravessava o 
diafragma entre o pilar interno 
(Pil. i.) e o externo (Pil. e.), à altura 
do último disco dorsal, e terminava, 
após curto percurso abdominal, na 
extremidade superior do gânglio se
milunar direito (G. s.). 

Do meio do cordão interme-

no gânglio aórticò-renal, situado acima e na 
das. 

Fig 52 
(Obs. 56) 
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diário que reunia D"x a D* saía o segundo esplâncnico (P. e.) que, desde a 
origem, seguia quási em linha recta até ao interstício diafragmático por onde se 
insinuava juntamente com o grande esplâncnico. Chegado ao abdómen, depois 
de contornar o pilar interno, lançava-se no gânglio semilunar direito, muito alon
gado, com cêrca de 3cm- de comprimento; este estava unido por um cordão, 
que continuava a sua extremidade inferior, a dois pequenos gânglios anexos à 
artéria renal (A. r.) junto da origem dela na aorta. No gânglio situado no bordo 
superior da artéria renal, lançava-se o terceiro nervo esplâncnico (E. i.) que se 
desprendia por um só ramo de Dx, Este nervo e o quarto esplâncnico (Ei) 
atravessavam o diafragma entre os dois pilares interno e externo, separados dos 
precedentes por um feixezinho muscular que do pilar externo se dirigia obli
quamente para baixo e para dentro, indo fundir-se com o bordo externo do pilar 
interno. 

O quarto nervo esplâncnico nascia de D " , descia paralelamente ao terceiro, 
tendo as mesmas relações que êle, seguia, depois de haver atravessado o diafra
gma, em direcção à origem da artéria renal, próximo da qual se bifurcava num 
ramo que se lançava num gânglio colocado no bordo superior desta artéria e 
noutro ramo que se dirigia ao gânglio renal inferior. 

O simpático descia ao lado da coluna, adiante das cabeças das costelas e 
das articulações costò-vertebrais, e atravessava o diafragma fora do pilar externo. 

— O grande esplâncnico esquerdo nascia por duas raízes, uma desprendida 
de Dvi e outra de Dv", as quais se juntavam ao nível da 8.a vértebra dorsal. 
Depois de aquele nervo atravessar o diafragma entre o pilar interno e o externo, 
o grande esplâncnico terminava no gânglio semilunar após um trajecto abdominal 
de 3«n.. 

De D'x e Dx desprendiam-se duas raízes que pela sua reunião constituíam o 
nervo pequeno esplâncnico. A fusão destas duas raízes fazia-se à altura do corpo 
da l l . a vértebra, passando o tronco resultante através do diafragma pela mesma 
abertura que o grande esplâncnico. Quanto à terminação deste nervo, fazia-se, 
após curto percurso abdominal, no gânglio aórticò-renal. 

O nervo esplâncnico inferior desprendia-se do simpático por duas raízes, 
nascida uma de Dxi e outra de D*", as quais, depois de se juntarem, formavam 
um nervo que no abdómen terminava no mesmo gânglio que o nervo prece
dente, situado logo acima da artéria renal. 

Este nervo e a cadeia do simpático atravessavam o diafragma pelo mesmo 
orifício que os dois nervos precedentes. 

Obs. 57 e 58 — Dissecção efectuada em 26-XII-1928, no cadáver de Guilher
mina R., 49 anos, natural de Ramalde, Porto. 

— O grande esplâncnico, à direita, nascia por quatro raízes. A mais elevada 
destacava-se de Dvi, reúnindo-se-lhe as três seguintes saídas de Dvn, Dix e Dx . 
O tronco de fusão destas raízes constituía o nervo grande esplâncnico que seguia 
o trajecto habitual até ao diafragma, atravessando-o entre o pilar interno e o 
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externo, e terminava, abrindo em 
leque, no bordo externo do gânglio 
semilunar correspondente. 

Pelo mesmo orifício diafra-
gm ático, e separado do grande es-
plâncnico por um feixe carnoso di
rigido do pilar externo para o inter
no, passava o pequeno esplâncnico. 
Este nervo, desprendia-se de D*' 
por uma só raiz e terminava, após 
o trajecto descrito, no gânglio aór-
ticò-renal. 

O simpático e um ramo ema
nado de L> atravessavam o dia
fragma pela mesma abertura que o 
pequeno esplâncnico. Aquele ramo 
seguia um trajecto oblíquo para 
baixo e para diante, lançando-se 
num gânglio situado abaixo da ar
téria renal. 

Fig. 53 — Para a constituição 
do grande esplâncnico (G. e.) es
querdo contribuíam duas raízes, das 
quais a principal se desprendia de 
Dvm. A raiz acessória separada de 
Dx juntava-se à anterior ao nível 
do ll.o disco dorsal, no ponto em 
que se via o gânglio esplâncnico 
(G. L.). A raiz superior, que des
crevia depois da origem uma curva 
de convexida'de anterior, desde a 
10.» vértebra tornava-se vertical, 
caminhando então encostada à aorta 
até ao diafragma. Tanto este nervo 
como o pequeno esplâncnico (P. e.) 
penetravam no abdómen por uma 
fenda aberta na espessura da por
ção carnosa do pilar interno do dia
fragma. Na cavidade abdominal o 
grande esplâncnico dirigia-se trans
versalmente para dentro e, a lcm-
da sua passagem no diafragma, ter
minava no bordo externo do gân
glio semilunar (G. s.). 

Fig. 53 
(Obs. Ù8) 
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O pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se de Dx por uma só raiz, descia 
entre o grande esplâncnico e o simpático até ao diafragma que atravessava pelo 
orifício já mencionado, terminando na extremidade inferior do gânglio semilunar, 
acima da artéria renal superior (A. r.). Deste prolongamento ganglionar que se 
dilatava na face anterior da referida artéria, saía um cordão que passava entre 
ela e a artéria renal inferior (A. ri), na face posterior da qual existia um gânglio 
pequeno, donde emergia um cordão que descia ao longo da aorta, chegando ao 
referido gânglio um ramo desprendido do simpático abaixo do último gânglio 
dorsal. A extremidade inferior de Dxn originava, por um só ramo, o nervo esplân
cnico inferior que, seguindo um percurso ligeiramente recorrente, cruzava adiante 
o pilar interno antes de terminar acima da artéria renal superior. 

O cordão do simpático intermediário a Dx e Dxn era delgado, faltando o 
ll.o gânglio. 

Quanto às relações da cadeia com os pilares do diafragma, verificava-se 
que ela atravessava este músculo entre o pilar interno e o externo, de muito redu
zidas proporções. 

Outros pormenores há ainda a referir-àcêrca da morfologia do simpático 
torácico esquerdo. Assim, havia mais de curioso neste caso uma longa arcada 
(A.), situada na face lateral do ráquis, que se estendia de Dv ao gânglio de 
origem do grande esplâncnico. Media de comprimento esta arcada 9cm. e o seu 
maior afastamento da cadeia simpática correspondia ao 7.° espaço intercostal e 
era de lcm.,5. 

Pode considerar-se esta arcada (A.) como representando talvez o primeiro 
ramo de origem do grande esplâncnico ou ainda como significando o desdobra
mento do simpático torácico, afigurando-se-me, contudo, mais verosímil a primeira 
hipótese. 

Ainda digna de nota era a existência de um ramo eferente do simpático 
torácico, saído da extremidade inferior de Dx, 0 qual descia paralelamente à 
segunda raiz do grande esplâncnico, bifurcando-se pouco depois. Um dos ramos 
resultantes, que obliquava para dentro, lnsinuava-se entre as duas raízes do 
grande esplâncnico e o ráquis, perdendo-se quasi logo junto da aorta. O outro 
ramo de divisão continuava o trajecto descendente do tronco comum, tendo 
igual destino ao do ramo anterior, depois de passar atrás do grande esplâncnico. 

Obs. 59 e 60— Cadáver de António M. V. J., 33 anos, natural de SJ" Mari
nha, Gaia; dissecção feita em 4-1-1929. 

Fig. 54 — Quatro raízes se juntavam para constituírem o grande esplâncnico 
direito (G. e.). A raiz principal, que se destacava de Dv, descrevia uma longa 
curva de convexidade anterior até chegar ao 10." disco inter-vertebral. Seguia 
depois em linha recta até ao diafragma (D.) que atravessava à altura da 1.» vér
tebra lombar, e logo se lançava na face posterior da extremidade externa do 
gânglio semilunar (G. s.). 

Dos três ramos seguintes que se reuniam à raiz já descrita, separava-se um 
de Dvn e os outros dois das extremidades superior e inferior de Dx; juntando-se 
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à raiz principal, o primeiro ao nível da 10." vértebra e os dois restantes respecti
vamente ao nível do 11.° disco inter-vertebral e da última vértebra dorsal. 

O grande esplâncnico apresentava um pequeno gânglio (G. L.) ao nível da 
12." vértebra dorsal, logo abaixo da terminação da sua última raiz; dêie partia 

Fig. 54 (Obs. 59 e 60) Fig. 55 

um ramo fino que seguia paralelamente ao grande esplâncnico e que, tendo as 
mesmas relações que êle, atingia do mesmo modo o gânglio semilunar, na face 
posterior do qual se lançava, junto da sua extremidade externa, porém, fora 
do grande esplâncnico. 

Além deste ramo, ainda se separavam do mesmo gânglio vários filetes muito 
delgados que se perdiam junto da aorta. 

7 
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A passagem do grande esplâncnico através do diafragma, bem como do ramo 
que a partir do gânglio de LOBSTEIN O acompanhava, fazia-se por uma fenda longi
tudinal, aberta na porção carnosa do pilar externo; esta fenda era limitada den
tro por um feixe carnoso destacado do pilar interno e que obliquava para fora, 
juntando-se ao pilar externo muito próximo da inserção deste no corpo da 2.a 

vértebra lombar. 
O nervo pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se do cordão intermediário 

do simpático, logo abaixo de Dxi, seguia depois obliquamente para diante e para 
baixo, aproximando-se do nervo grande esplâncnico, sem, contudo, o alcançar. Insi-
nuava-se através do diafragma entre o pilar interno (Pil. i.) e o externo (Pil. e.), 
contornando inferiormente, à altura do 2.° disco lombar, o feixe carnoso que des
tacado do pilar interno se juntava ao externo. Depois de um trajecto abdominal, 
recorrente, de cerca de 2cm-, terminava no gânglio aórticò-renal, situado logo 
abaixo da artéria renal direita. 

O simpático lombar (S.) quási continuava em linha recta o simpático dorsal 
e atravessava o diafragma fora do pilar externo, entre este e o psoas. 

Fig. 55 —Mais complexa era a disposição que ofereciam os nervos esplân-
cnicos do lado esquerdo. 

Um tronco resultante da fusão de quatro raízes bifurcava-se à altura do 10.° 
disco. Dos dois ramos de bifurcação, que desciam até ao diafragma quási encos
tados, o externo, ao nível do disco imediato, recebia uma quinta raiz destacada da 
extremidade superior de Dxi. Logo a seguir ao ponto de terminação do ramo 
inferior desta raiz, via-se um gânglio (G. L.) que reunia os dois ramos de bifurca
ção do grande esplâncnico. Dele emergiam alguns filetes que se perdiam junto 
da aorta. 

Quanto à origem das quatro primeiras raízes do grande esplâncnico (G. e.), 
verificava-se que a primeira nascia de Dvn, a segunda de Dvm, a terceira de 
Dix e a quarta do cordão intermediário a D'x-Dx. Estas três últimas raízes, apro
ximadamente com o mesmo calibre, após pequeno percurso na face lateral da 
coluna juntavam-se à primeira. 

Os dois ramos de divisão do grande esplâncnico atravessavam o diafragma 
pelo orifício aórtico e lançavam-se Ocm.,5 depois, junto do bordo externo, na face 
posterior do gânglio semilunar esquerdo (G. s.) que era arredondado e perfu
rado. O ramo externo do grande esplâncnico, a lcm. deste gânglio, ainda se divi
dia em dois ramos que caminhavam encostados até à terminação. 

Abaixo do gânglio semilunar, entre a artéria mesentérica superior (M. s.) e 
a renal (A. r.), existia um segundo gânglio, com a mesma forma que o anterior 
e unido a êle por dois cordões. 

Deste gânglio partiam ramos para a artéria mesentérica superior, para a renal 
e ainda um último ramo descendente que passava adiante da artéria renal 
esquerda. No referido gânglio terminava o nervo pequeno esplâncnico (P. e.), des
prendido de Dxi por uma só raiz, a qual, em virtude da sua direcção e calibre, 
parecia ser a continuação do simpático torácico. Atravessava o diafragma pelo 
mesmo orifício que o nervo precedente; contudo, separado dele por algumas fibras 
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carnosas que, destacadas da face posterior do pilar interno do diafragma, se diri
giam transversalmente para dentro e se inseriam no corpo da última vértebra 
dorsal. 

O cordão intermediário do simpático, que diminuía de calibre de Dxi até 
L" , atravessava o diafragma entre o pilar interno (Pil. i.), representado na sua 
maior parte por um tendão fino e comprido que se inseria no corpo da 2." vérte
bra lombar, e o pilar externo (Pil. e.), curto e quási exclusivamente carnoso com 
inserção na primeira vértebra lombar. 

Obs. 61 e 62 - Dissecção do cadáver de Manuel C, de 60 anos efectuada 
em Ô-I-1929. 

Fig. 56 —Do lado direito existiam os três esplâncnicos. O grande esplân-
cnico (G. e.) resultava da junção de três raízes, saindo a principal de D'* e as 
duas restantes de Dvn e deDx . Constituído o nervo, descia na face ânterò-late-
ral da coluna até ao diafragma que atravessava, logo abaixo do último disco dor
sal, pela parte mais elevada do interstício limitado pelos pilares interno (Pil. i.) 
e externo (Pil. e.). Contornava o pilar interno e bifurcava-se pouco depois; após 
um percurso abdominal de 2cm., 0 ramo superior, mais grosso, lançava-'se no 
gânglio semilunar do mesmo lado, e o ramo inferior, bastante delgado, dirigia-se 
para a extremidade superior do gânglio (G. a. r.) situado adiante da artéria renal 
(A. r.). Era deste gânglio e ainda do semilunar que saíam os filetes que, seguindo 
principalmente o bordo superior e a face anterior da artéria renal, inervavam 
o rim. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) separava-se do meio do cordão intermediário 
a Dxi e Dxu, insinuava-se através do diafragma pelo mesmo orifício que o nervo 
precedente, contudo, abaixo dele ; dirigia-se para dentro e para baixo, um pouco 
obliquamente, e terminava junto da artéria, no gânglio aórticò-renal (G. a. r.). 

À extremidade inferior deste mesmo gânglio chegava o esplâncnico inferior 
que se destacava por duas raízes —fundidas a lcm. da origem - u m a do meio e 
outra da extremidade inferior de um gânglio alongado, correspondendo à porção 
inferior da última vértebra dorsal e superior da primeira lombar. 

A cadeia simpática era delgada abaixo de D* e, a partir de DM, dirigia-se 
para diante, passando primeiro na parte externa do interstício dos pilares interno 
e externo, e atravessava depois o tendão do pilar externo que, para lhe dar passa
gem, se bifurcava ao inserir-se no corpo da 2.a vértebra lombar. 

Fig. 57 — Do lado oposto, ou seja à esquerda, encontravam-se apenas dois 
nervos esplâncnicos, o grande (G e.) e o pequeno (P. e.). 

O grande esplâncnico (G. e.) nascia do simpático (S.) por três ramos. Os dois 
primeiros destacavam-se do 9.° gânglio, alongado e volumoso, e a cerca de lcm. 
da origem do segundo ramo fundiam-se num tronco que descia ao longo da 
coluna, atravessando o diafragma, ao nível do último disco dorsal, entre os pilares 
interno e externo. O terceiro ramo do grande esplâncnico emergia de D*, diri
gia-se obliquamente para baixo e para diante, bifurcando-se pouco antes de se 
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lançar no tronco principal. No ponto em que o filete inferior de bifurcação se jun
tava ao grande esplâncnico, via-se o gânglio de LOBSTEIN, donde partiam vários 
filetes muito finos para a aorta, dos quais sobressaíam dois pelo seu maior calibre. 

Já na cavidade abdominal, o grande esplâncnico (G. e.), após um trajecto 
transversal de aproximadamente lcm.,5, terminava no bordo externo do gânglio 

Fig. 56 (Obs. 61 e 62) Fig. 57 

semilunar (G. s.) Do polo inferior deste gânglio descia um prolongamento 
que cruzava a face anterior da artéria renal ; e na extremidade inferior daquele 
prolongamento (G. a. r.), abaixo do mesmo vaso, lançava-se o nervo pequeno 
esplâncnico (P. e). 

Este nervo era formado por duas raízes que pouco depois da origem se 
juntavam e que provinham de um gânglio comprido, situado ao nível da 12." 
vértebra dorsal e que representava a fusão dos dois últimos gânglios dorsais. 
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O nervo pequeno esplâncnico atravessava o diafragma pelo mesmo interstício 
que o nervo precedente, mas abaixo dele. 

À altura do décimo primeiro espaço intercostal observava-se a mudança de 
direcção do simpático, que desde esse ponto se inclinava para baixo e para 
diante, atravessando o diafragma por uma fenda limitada pelos pilares externo e 
médio. Na parte mais elevada desta fenda via-se a extremidade inferior do pri
meiro gânglio lombar. Abaixo de D'x, que era o gânglio de origem das duas raízes 
superiores do grande esplâncnico, o cordão inter-ganglionar do simpático era bas
tante delgado até L ' . 

Obs. 63 e 61—Cadáver de Júlia de J., 69 anos, natural de S. Lourenço, Gui
marães; dissecção efectuada em 8-1-1929. 

—-Do lado direito, o grande esplâncnico destacava-se do polo inferior de Dvn 
por uma raiz volumosa, descia na face ânterò-lateral da coluna e recebia, ao nível 
do corpo da última vértebra dorsal, um ramo fino que provinha da fusão de duas 
raízes, uma das quais saía da extremidade superior de D* e a outra do polo 
inferior desse mesmo gânglio. No ponto em que este ramo se juntava ao tronco 
principal encontrava-se um gânglio alongado (G. L.), donde partiam filetes para 
a aorta e um raminho mais grosso que ia juntar-se ao pequeno esplâncnico. O 
grande esplâncnico, ao lado do pequeno e da cadeia do simpático, atravessava 
o diafragma entre o pilar principal (interno) e o acessório (externo), e depois de 
um trajecto abdominal de cerca de 2<=m. lançava-se no gânglio semilunar. 

O pequeno esplâncnico era formado por duas raízes, emanadas uma do polo 
superior e outra do inferior de DXI1; fundiam-se a 2«n. da origem, recebendo além 
disso a raiz superior um ramo fino proveniente do gânglio de LOBSTEIN. Este 
nervo insinuava-se através do diafragma pelo mesmo orifício que o grande 
esplâncnico e terminava dividindo-se em dois ramos a lcm. da artéria renal, um 
dos quais contornava o bordo superior e o outro o inferior deste vaso, lançan-
do-se o ramo superior no prolongamento renal do gânglio semilunar. 

Neste caso notava-se a ausência do nervo esplâncnico inferior e o pequeno 
calibre do cordão intermediário do simpático a partir de D*. 

Ao nível do corpo da 12.a vértebra dorsal, encontrava-se o último gânglio 
dorsal, alongado (2cm.) e fusiforme, partindo do seu polo inferior o cordão inter-
-ganglionar muito fino que atravessava o diafragma com os nervos esplâncnicos 
e terminava na extremidade superior de um gânglio comprido (2<=m-,5), situado 
ao nível do disco que separava a 2.a vértebra lombar da 3.a 

Fig. 58 — Diferente era a disposição que ofereciam os nervos esplâncnicos, 
do lado esquerdo. Assim, o grande esplâncnico (G. e.) era formado por quatro 
raízes. As três primeiras, aproximadamente de igual calibre, juntavam-se no 
mesmo ponto, ao nível da parte inferior do corpo da 10.a vértebra dorsal, despren-
dendo-se respectivamente de Dv», do polo inferior de Dvm e de Di". A quarta 
raiz do nervo grande esplâncnico saía da extremidade superior de D* , dirigia-se 
para baixo e um pouco para diante, fundindo-se com o nervo precedente próximo 
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do disco que separava a última vértebra dorsal da 1.» lombar. O grande esplân-
cnico passava através do diafragma pela arcada formada pelos dois pilares interno 
e externo; o pilar interno, ou principal, inseria-se no corpo da 2." e 3." vértebras 

lombares e no disco intermediário ; 
o pilar externo, muito pequeno re
lativamente ao anterior, inseria-se 
no primeiro disco lombar e na por
ção da 1." vértebra lombar que lhe 
ficava próxima. A mesma arcada 
dava, além disso, passagem ao pe
queno esplâncnico, esplâncnico in
ferior e ainda à cadeia do simpáti
co. Pela parte mais elevada desta 
arcada insinuava-se o nervo grande 
esplâncnico que, após um percurso 
de lcm- no abdómen, terminava na 
extremidade ínferò-externa do gân-
glio semilunar. 

Quanto ao pequeno esplân
cnico (P. e.), provinha da fusão de 
dois ramos, um dos quais se desta
cava do polo inferior de D* e o ou
tro do polo superior de Dx l ; junta-
vam-se à altura do último disco dor
sal, formando um nervo que descia 
fora do grande esplâncnico. Depois 
de o pequeno esplâncnico ter atra
vessado o diafragma pela arcada 
referida, terminava, exactamente 
acima da artéria renal (A. r.), no pro
longamento inferior do gânglio se
milunar que abraçava a face ante
rior daquele vaso, ligando este gân
glio a um outro, pequeno (gânglio 
aórticò-renal), situado junto do bor
do inferior da artéria renal. 

Do prolongamento inferior do 
gânglio semilunar e do gânglio aór
ticò-renal saíam ramos finos que 
acompanhavam principalmente o 
bordo superior, face anterior e bordo 
inferior da artéria renal superior, a 
qual era a mais desenvolvida das 
duas que o rim esquerdo recebia. 

Dois centímetros e meio abaixo Fig. 
lObs. 

58 
r,4j 
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desta artéria, nascia da aorta outra de menor calibre que tinha muito próximo 
e abaixo dela um gânglio alongado, unido ao gânglio aórticò-renal da artéria 
precedente por um cordão fino. Do gânglio anexo à artéria renal inferior partiam 
dois ramos delgados que acompanhavam este vaso; do simpático lombar recebia 
este gânglio dois raminhos provenientes de L ". 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.) nascia da cadeia simpática por um só 
ramo, desprendido do cordão intermediário logo abaixo do último gânglio dorsal 
e seguia encostado ao simpático, entre este e o pequeno esplâncnico. Uma vez 
atingido o diafragma, atravessava-o pela mesma arcada que os nervos anteriores 
e ao alcançar o bordo externo do pilar principal (interno) bifurcava-se, terminando 
um ramo no gânglio anexo à origem da artéria renal superior e o outro no gân
glio situado imediatamente abaixo da artéria renal inferior. 

Pelo que diz respeito ao cordão intermediário do simpático, à esquerda 
tornava-se mais delgado a partir de Dvin. 

Obs. 65 e 66 — Dissecção efectuada em 10-1-1929. Cadáver de Bernardino 
da S. O., natural de Paços de Ferreira. 

Fig. 59 - Neste indivíduo, e à direita, encontravam-se os três esplâncnicos: 
grande, pequeno e esplâncnico inferior; destes, o grande esplâncnico provinha da 
reunião de cinco ramos. O primeiro ramo, que era também o mais grosso, desta-
cava-se de Dvi, descia obliquamente na face ânterò-lateral do ráquis, até à 10.a 

vértebra, desde a qual seguia um trajecto vertical até chegar ao diafragma à 
altura da 1.» vértebra lombar. As duas raízes seguintes, saídas respectivamente de 
Dvin e D'x, caminhavam paralelas entre si até se juntarem à raiz principal ao nível 
da lO.a vértebra. Da extremidade inferior de D>x e Dx emergiam mais duas raízes 
que se fundiam pouco depois num tronco, o qual chegava ao grande esplâncnico 
no ponto em que este apresentava um gânglio, situado ao nível da última vérte
bra dorsal. Este gânglio enviava à aorta vários filetes muito delgados, dos quais 
dois mais desenvolvidos se observam na respectiva figura. 

Uma vez constituído o grande esplâncnico, continuava o seu trajecto des
cendente até atingir o diafragma, através do qual se insinuava, passando pela aber
tura limitada pelos dois pilares interno e médio. Ao chegar à cavidade abdominal 
dividia-se em dois ramos : um superior, de maior volume, que se lançava no bordo 
externo do gânglio semilunar e o outro, bastante delgado, terminava na extremi
dade inferior do mesmo gânglio, que se prolongava ainda numa extensão apro
ximada de Icm., seguindo o bordo supeiior da artéria renal, até junto da bifur
cação deste vaso. 

Depois de ter contornado esta bifurcação arterial, o nervo pequeno esplân
cnico terminava na extremidade do referido prolongamento ganglionar. Este 
nervo originava-se por três raízes: a superior destacava-se do polo inferior de D x 
e as outras duas, reiinindo-se àquela pouco depois da origem, saíam de um gânglio 
comprido situado adiante da cabeça da última costela e que devia representar a 
fusão de Dx" com Dx". Antes de terminar no prolongamento inferior do gânglio 
semilunar, como atrás foi apontado, este nervo atravessava o diafragma pela mesma 
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abertura que o grande esplâncnico, apenas separado dele por uma delgada ex
pansão aponevrótica estendida transversalmente na face anterior dos dois pilares 
interno (PH. i.) e médio (Pil. m.). 

Fig. 59 (Obs. 65 e 66) Fig. 60 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.) era representado por um tronco fino, 
destacado do cordão intermediário, 0,5cm. acima de L > ; descia encostado ao 
simpático, entre o pilar médio e o externo, e dirigia-se depois para a linha mé
dia, passando na bifurcação que lhe oferecia o pilar médio, ao dividir-se em 
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dois feixes. Destes, um juntava-se 1,5cm. depois ao pilar interno, e o outro, muito 
delgado e mais longo, bifurcava-se novamente em dois tendõezinhos que delimi
tavam uma botoeira por onde se insinuava o simpático lombar. 

Desde que entrava no abdómen, o nervo esplâncnico inferior fazia um per
curso transversal até se lançar num pequeno gânglio situado na face anterior e 
bordo inferior da artéria renal, a lcm. da origem desta na aorta. O referido gânglio 
dava origem a um ramo que no seu trajecto descendente era coberto pela veia 
cava inferior e ao qual vinham juntar-se mais dois provenientes de L» . 

Observava-se ainda neste caso que da quarta raiz do grande esplâncnico se 
separava um filete que, dirigindo-se obliquamente para baixo e para diante, se 
perdia no tecido pèri-aórtico ao nível da 12.a vértebra dorsal. 

Fig. 60 — Não só a morfologia dos nervos esplâncnicos, mas também as suas 
relações e terminação eram mais complexas à esquerda. O rim deste lado possuía 
duas artérias, cuja origem na aorta se fazia a 4«"»-,5 uma da outra. 

O grande esplâncnico nascia por uma raiz grossa do cordão intermediário a 
Dvm e D'x , a qual parecia continuá-lo, seguindo depois em linha recta até ao 
diafragma. A 2cm. da origem, recebia esta raiz uma outra mais delgada, despren
dida de Dvi, e que descrevia uma longa curva de convexidade anterior. Da extre
midade inferior do cordão que reunia D'x a D s emergia uma raiz bastante fina 
que se juntava pouco depois ao tronco de fusão das duas primeiras raízes. 
O grande esplâncnico l"n. acima do diafragma bifurcava-se e passava através 
deste músculo por um interstício separado do orifício aórtico por um feixe car
noso (Pilar interno), destacado da parte externa do contorno deste último orifício 
e que depois de cruzar a face anterior do pilar mais desenvolvido do diafragma 
se juntava ao feixe externo de bifurcação deste último pilar. 

Os dois ramos de bifurcação do grande esplâncnico, lcm- abaixo do diafra
gma, lançavam-se no bordo externo do gânglio semilunar, o qual emitia um pro
longamento inferior que passava adiante da artéria renal superior, donde partiam 
filetes simpáticos que acompanhavam esta artéria. 

O grande esplâncnico, que no seu percurso não oferecia qualquer tumefac-
ção ganglionar, enviava ao pequeno esplâncnico um filete anastomótico, separado 
dele um pouco antes de se bifurcar. 

Da fusão de três raízes provinha o nervo pequeno esplâncnico (P. e.). As duas 
primeiras saíam respectivamente de D* e do cordão que unia este gânglio a um 
outro situado adiante da cabeça da última costela. A terceira raiz desprendia-se 
deste último gânglio e juntava-se ao tronco resultante da reunião das duas pri
meiras, no qual ainda se lançava um ramo anastomótico enviado pelo grande 
esplâncnico acima do diafragma. 

O nervo pequeno esplâncnico ao atravessar o diafragma pelo orifício aórtico, 
dentro e um pouco abaixo do nervo precedente, dividia-se em dois ramos : o 
superior, mais grosso, terminava no gânglio semilunar acima da artéria renal supe
rior, e o inferior, delgado, ao atingir a mesma artéria bifurcava-se num ramo que 
se lançava no gânglio semilunar e noutro que cruzava a face posterior daquela 
artéria, e se lançava num gânglio situado adiante e abaixo dela. Da extremidade 
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inferior deste gânglio descia um cordão que, 4cm-,5 abaixo, atingia a artéria renal 
inferior, bifurcando-se então; passava um ramo adiante e outro atrás desta artéria, 
os quais, l«n. abaixo dela, se juntavam novamente no ponto em que existia um 
gânglio. Numerosos filetes desprendidos deste gânglio, e do ramo de bifurcação 
anterior, acompanhavam a artéria renal inferior e outros cruzavam em diagonal o 
espaço limitado pelas duas artérias e perdiam-se próximo da terminação da 
artéria renal superior. 

No meio deste espaço via-se um pequeno gânglio que recebia filetes dos 
gânglios e ramos situados junto da origem das duas artérias, partindo também dele 
filetes para as extremidades superior e inferior do hilo do rim. 

Pelo que diz respeito ao calibre da cadeia simpática, como em muitas das 
observações já anteriormente relatadas, notava-se uma diminuição brusca e acen
tuada do volume do cordão inter-ganglionar, desde D'* até L». De L' partia um 
raminho que cruzava a face anterior do pilar externo e se lançava num pequeno 
gânglio situado no meio do cordão simpático, já descrito, que estabelecia a união 
entre os gânglios anexos às duas artérias renais. Ao ramo deste cordão que pas
sava atrás da artéria renal inferior chegavam dois ramos desprendidos da extre
midade superior de L", e no gânglio que ficava abaixo desta artéria lançava-se 
um outro filete emanado também do segundo gânglio lombar. 

Obs. 67 e 68 — Dissecção efectuada, em 12-1-1929, no cadáver de Alfredo S., 
39 anos, natural de Mafamude, Gaia. 

Fig. 61 —Como mostra a figura, o grande esplâncnico direito (G. e.) provinha 
da fusão de cinco ramos, dos quais o mais elevado se destacava do meio do cor
dão intermediário a Dv -Dw e os quatro seguintes, respectivamente, de Dvi, Dvm, 
Dix e D*. As três primeiras raízes reúniam-se num tronco que descia na face la
teral da coluna, quási paralelamente à aorta até atingir o diafragma à altura da 
parte inferior da última vértebra dorsal. Ao nível da parte mais elevada da 
mesma vértebra, recebia este tronco um ramo proveniente da fusão das duas 
últimas raízes, desprendidas de Dix e de D*, e nesse mesmo ponto oferecia o 
grande esplâncnico o gânglio de LOBSTEIN, do qual partiam filetes para a aorta, 
entre eles um de maior calibre que se encontra representado na figura. O grande 
esplâncnico insinuava-se através do diafragma pela parte mais elevada da aber
tura limitada pelos pilares interno e externo e, após um percurso abdominal 
descendente de cerca de lcm-, lançava-se na extremidade súperò-externa do gân
glio semilunar direito. 

Da extremidade inferior deste gânglio que se apresentava sob a forma dum 
feijão, de convexidade externa, saíam, além de ramos finos, dois mais desenvol
vidos, um dos quais acompanhava o bordo superior da artéria renal e se distribuía 
ao rim, e o outro cruzava a face anterior da artéria renal, reunindo o gânglio pre
cedente ao gânglio aórticò-renal situado adiante e abaixo da mesma artéria. 

Neste gânglio lançava-se o pequeno esplâncnico (P. e.) que se separava, por 
uma só raiz, do polo inferior de um gânglio alongado situado adiante da ca
beça da última costela, o qual representava a fusão de D*" com Dx». O pequeno 
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Fig. 61 f'Obs. 67 e 68) Fig. 62 

esplâncnico atravessava o diafragma pela rnssma fenda que o grande, contudo, 
separado dêle por uma pequena expansão aponevrótica, transversal, que se esten
dia de um ao outro pilar, ao nível da inserção vertebral do pilar externo. Chegado 
à cavidade abdominal, contornava o bordo inferior desta lâmina aponevrótica e 
dirigia-se horizontalmente para dentro, lançando-se pouco depois no gânglio aór-
ticò-renal (G. a. r.). 
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Ainda do último gânglio dorsal e do cordão intermediário, abaixo deste 
gânglio, se desprendiam duas raízes que a cerca de lcm.,5 do referido gânglio 
se juntavam, constituindo um nervo que tinha com o diafragma as mesmas rela
ções que o pequeno esplâncnico. Este nervo chegava ao abdómen e, depois de 
obliquamente cruzar o pilar interno, juntava-se ao ramo que descia do gânglio 
aórticò-renal, ao qual se reuniam os ramos eferentes do simpático lombar. Pela ori
gem, este nervo é equivalente ao esplâncnico inferior, não o sendo, contudo, pela 
terminação. 

Fig. 62-Do lado esquerdo, o grande esplâncnico nascia por quatro raízes, a 
principal de Dv» e as três seguintes de Dvm e de Dix. A primeira raiz descrevia 
na face lateral da coluna uma pequena curva até atingir a parte mais elevada da 
nona vértebra, onde se lhe juntava, após curto trajecto, a segunda raiz. Desde esse 
ponto até ao diafragma, seguia em linha recta, recebendo no percurso as duas raí
zes seguintes, desprendidas ambas de D'x. A primeira destas entrava no tronco 
principal após curto trajecto transversal e a segunda, que era a última, descia 
mais obliquamente, encorporando-se no nervo à altura do 11.° disco dorsal, exa
ctamente acima do gânglio esplâncnico (G. L.). Deste gânglio emergiam filetes 
que se distribuíam ao tecido pèri-aórtico. O grande esplâncnico, atingindo o dia
fragma (D.), atravessava-o entre os dois pilares interno e externo, separado dos 
dois nervos seguintes por uma delgada fita aponevrótica ; chegava ao abdómen 
e, a lcm. do diafragma, terminava na parte superior e externa do gânglio semi
lunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) desprendia-se da cadeia ganglionar por duas 
raízes, uma nascida de Dxi e outra de Dxn, as quais se juntavam ao passar o 
diafragma entre o pilar interno e o externo. Este nervo seguia até à origem da 
artéria renal, dividindo-se, pouco antes de a alcançar, em dois ramos que, depois 
de contornarem esta artéria acima e abaixo, terminavam num prolongamento 
da extremidade inferior do gânglio semilunar que atingia a face anterior 
daquele vaso. 

O nervo esplâncnico inferior desprendia-se por um só ramo da extremidade 
inferior de Dxn, tinha com o diafragma as mesmas relações que o pequeno esplân
cnico e lançava-se, abaixo da artéria renal, no cordão nervoso desprendido do 
gânglio aórticò-renal. A 0e"1-,5 da terminação, o esplâncnico inferior originava um 
ramo fino que, oblíquo para baixo e para fora, ia juntar-se a um outro desta
cado de L' e que se dirigia ao gânglio anexo à artéria mesentérica inferior. 

Diferentes das relações dos esplânenicos com os pilares do diafragma, eram 
as do simpático, que atravessava aquele músculo entre o pilar médio e o externo 
(PU. e.). 

Obs. 69 e 70 — Cadáver de Joana A., 80 anos, dissecado em 15-1-1929. 

— A cadeia ganglionar láterò-vertebral apresentava, à direita, a disposição 
comum, observando-se, contudo, a diminuição de calibre do cordão inter-gan-
glionar entre o 10.° gânglio dorsal e o segundo lombar. 
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O grande esplâncnico emergia, por uma raiz grossa, do cordão simpático 
intermediário a Dvm e D>x, à qual se juntavam duas raízes mais finas, destacadas 
respectivamente de Dx e de DX|, a primeira das quais terminava à altura da 10." 
vértebra e a segunda ao nível do disco que separava a última dorsal da primeira 
lombar. Assim constituído, o grande esplâncnico descia- até ao diafragma e che
gava ao abdómen, insinuando-se por uma abertura da porção carnosa do pilar 
principal deste músculo, em correspondência com a parte mais alta da l.a vérte
bra lombar. Após um percurso abdominal de 2""-, este nervo terminava na extre
midade externa do gânglio semilunar. 

Do cordão que reunia o 11.° gânglio dorsal ao 12.o, e ao nível do disco que 
separava a 11." vértebra da 12.a, saía o pequeno esplâncnico que pouco depois 
atravessava o diafragma entre o pilar interno e o externo, juntamente com o 
esplâncnico inferior e o simpático. Por ter sido cortado, não foi possível seguir o 
pequeno esplâncnico até à terminação. O nervo esplâncnico inferior desprendia-se, 
por um só ramo, do meio do cordão que reunia o último gânglio dorsal ao 
primeiro lombar, seguia depois o pequeno esplâncnico e ia lançar-se no gânglio 
aórticò-renal. 

Ao nível do bordo superior e face anterior da artéria renal, encontrava-se um 
gânglio que se continuava para cima com o gânglio semilunar, e para baixo com 
o gânglio situado junto do bordo inferior da mesma artéria; dele partia um cordão 
no qual se lançavam os ramos eferentes dos primeiros gânglios lombares. 

O pilar interno, carnoso até ao meio do corpo da segunda vértebra lombar, 
inseria-se nos corpos da 2.", 3." e 4.a vértebras lombares e ainda no 2.° e 3.° discos 
intervertebrais. O pilar externo, mais curto, inseria-se no disco que separava a 1." 
vértebra lombar da 2.a 

O grande esplâncnico atravessava o diafragma por uma abertura carnosa do 
pilar interno, e entre os pilares interno e externo passavam o pequeno esplân
cnico, o esplâncnico inferior e o simpático. 

Fig. 63 — Quatro raízes entravam na constituição do grande esplâncnico es
querdo. A raiz principal, mais elevada e mais grossa, partia de Dvn; as duas seguin
tes, destacadas respectivamente de D>x e Dx, fundiam-se num tronco 1 centímetro 
antes de se juntarem à raiz principal, ao nível do 11.° disco inter-vertebral. A 
quarta raiz, bastante delgada, saía do cordão intermediário l«n-,5 acima do último 
gânglio dorsal, dirigia-se quàsi transversalmente para dentro e lançava-se pouco 
depois no grande esplâncnico. Este nervo atravessava o diafragma por um inters
tício carnoso do pilar esquerdo e de que a parte mais elevada correspondia ao 
último disco dorsal ; depois de um trajecto abdominal de l""-, terminava no bordo 
externo, convexo, do gânglio semilunar. 

Neste caso existiam duas artérias renais esquerdas; a superior, mais fina, 
saía da aorta, Km. abaixo da mesentérica superior, e a artéria renal inferior ori-
ginava-se 2,5"". abaixo da precedente. Da extremidade inferior do gânglio 
semilunar partia um cordão que ligava este gânglio a um outro situado adiante 
e abaixo da artéria renal inferior. Junto da origem, e atrás deste vaso, encontra
va-se um gânglio alongado, reunido ao anterior por um cordão. O polo inferior 
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daquele gânglio dava origem a um outro 

Fig. 63 
(Obs- 70) 

co nervoso em que se lançavam dois 
ramos destacados do 2.° gânglio 
lombar. 

Era dos gânglios situados jun
to das artérias renais que partiam 
os filetes que, trocando entre si 
anastomoses, iam inervar o rim. 

Resta descrever o pequeno 
esplâncnico (P. e.) e dois ramos 
emanados do simpático lombar que 
terminavam respectivamente num e 
noutro dos gânglios anexos à ori
gem das duas artérias renais. 

O pequeno esplâncnico nascia, 
por um só ramo, da extremidade 
inferior do cordão intermediário a 
Dx e ao último gânglio dorsal. De 
calibre reduzido, este nervo seguia, 
desde a origem, obliquamente para 
baixo e para diante, sendo quási 
logo coberto pelo pilar esquerdo do 
diafragma. Insinuando-se entre este 
pilar e a coluna, o pequeno esplân
cnico penetrava no abdómem pelo 
orifício aórtico e lançava-se pouco 
depois no gânglio anexo à origem 
da artéria renal superior (A. r.). 

Mais dois ramos se despren
diam da extremidade superior do 
simpático lombar e que, por nos in
teressarem, serão descritos porme
norizadamente. O ramo superior 
nascia da extremidade inferior de 
L i e dirigia-se obliquamente para 
baixo e para diante, encontrando 
no seu percurso a parte média da 
porção carnosa do pilar esquerdo 
que perfurava. Seguia então obli
quamente para dentro, lançando-se 
no gânglio situado junto da origem 
da artéria renal superior. 

O segundo ramo do simpático 
lombar, a que nos referimos, desta-
cava-se da extremidade superior do 
cordão intermediário a L i e L " e 
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seguia um trajecto obliquamente descendente até alcançar o gânglio anexo à 
artéria renal inferior (A. ri), no qual terminava. Neste seu percurso cruzava a face 
anterior do pilar esquerdo abaixo do nervo anteriormente descrito. 

A cadeia do simpático torácico oferecia de particular no seu segmento infe
rior, além da relativa tenuídade do cordão intermediário a partir de DIX, a 
mudança de direcção da cadeia que abaixo de Dx obliquava para diante até alcan
çar o diafragma. Penetrava no abdómen, costeando o bordo externo do pilar 
esquerdo deste músculo, entre êle e o psoas. 

Obs. 71 e 72 — Cadáver de José M., 59 anos de idade, natural de Campanhã, 
Porto; dissecção efectuada em 19-1-1929. 

— Apenas três raízes entravam na constituição do grande esplâncnico 
direito. Desprendia-se a primeira, e mais volumosa, de Dvm e as duas restantes 
respectivamente de Dix e da extremidade superior de Dxi. Esta última raiz termi
nava no cordão principal à altura do 11.o disco, onde existia, no lado interno do 
grande esplâncnico, um pequeno gânglio alongado (gânglio esplâncnico) do qual 
partiam filetes muito delgados para a aorta. O grande esplâncnico seguia o tra
jecto habitual, não tendo sido possível observar a sua terminação, visto encon-
trar-se cortado. 

O pequeno esplâncnico era formado pela reunião de duas raízes: uma 
do polo superior e outra do inferior do 12.o gânglio dorsal. A raiz mais elevada 
era a mais desenvolvida e juntava-se à seguinte na passagem do diafragma, 
originando-se de tal forma um nervo, que no abdómen terminava num pequeno 
gânglio situado junto do bordo superior da artéria renal, muito próximo da ori
gem dela na aorta. 

A cadeia simpática, desde a extremidade inferior de Dxi, dirigia-se para baixo 
e para diante, aproximando-se da linha média; passava, juntamente com o pequeno 
esplâncnico, entre o pilar interno e o externo, e seguia depois vertical e paralela
mente à linha média. Dos seus gânglios, o que correspondia à 12.a vértebra era 
volumoso e alongado, aparecendo o seguinte ao nível da 2,a vértebra lombar; 
este ocupava toda a altura da referida vértebra. 

O pilar interno do diafragma, à direita, inseria-se no corpo da 2.a vértebra 
lombar, e o externo, carnoso, com cerca de 2cm. de espessura e 2,5cm. de compri
mento, ia prender-se na aponévrose do bordo interno do psoas, ao nível da inser
ção deste músculo no 2.° disco lombar. 

— A esquerda, o grande esplâncnico era formado pela reunião de cinco 
raízes; as duas primeiras que se juntavam pouco depois da origem, saíam, 
uma de Dvi e outra de DVK. Do 9.o gânglio partia uma raiz, do 10.° outra e do 
cordão que unia D* a Dxi desprendia-se a última que terminava no tronco princi
pal ao nível do corpo da 11." vértebra dorsal. Um pouco abaixo deste ponto 
encontrava-se o gânglio de LOBSTEIN, donde saíam filetes para a aorta. Não foi 
possível observar neste caso a terminação do grande esplâncnico, pois como do 
lado oposto, encontrava-se cortado. 
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O pequeno esplâncnico destacava-se por uma só raiz de Dxn, atravessava o 
diafragma juntamente com o simpático entre os pilares interno e externo e lança-
va-se, depois de um trajecto de lcm., no gânglio situado junto da artéria renal. 

A cadeia do simpático, desde o i l . 0 gânglio dorsal, começava a dirigir-se 
para baixo e para diante, sendo o cordão intermediário mais delgado até ao 2° 
gânglio lombar. O 1.° gânglio lombar não existia, e o 2.°, com cerca de 2cm. de 
extensão, correspondia à parte inferior da segunda vértebra lombar. 

Obs. 73 e 74 — Cadáver de um indivíduo do sexo cf, com cerca de 35 anos 
de idade, dissecado em 21-1-1929. 

— Constituíam o grande esplâncnico direito três raízes, das quais era mais 
desenvolvida a que partia de Dvn. As duas seguintes emergiam : uma de Dix e 
a outra do cordão que reunia este gânglio a Dx; terminava a primeira na raiz 
principal à altura do corpo da 9.a vértebra e a segunda ao nível da 11.» vértebra. 
O gânglio de LOBSTEIN correspondia à parte superior do corpo da última vértebra 
dorsal, sendo representado por uma minúscula tumefacção de côr cinzenta que 
dava origem a finos ramos que se distribuíam ao tecido pèri-aórtico. O grande 
esplâncnico atravessava o diafragma entre o pilar interno e o externo, ao nível do 
bordo superior do corpo da 1.» vértebra lombar, e terminava na extremidade 
externa do gânglio semilunar após um percurso abdominal de lera.. 

Do bordo inferior deste gânglio partia um prolongamento de 2cm. que des
cia na face anterior da artéria renal, continuando a extremidade inferior dele um 
cordão que se introduzia por baixo da veia cava inferfor. 

O pequeno esplâncnico era formado por uma só raiz, delgada, que se des
prendia da Dxi e chegava ao abdómen pelo mesmo orifício que o grande esplân
cnico, contudo, nm centímetro abaixo e separado dele por um fino septo apone-
vrótico. Uma vez na cavidade abdominal, terminava logo abaixo da artéria renal. 

O nervo esplâncnico inferior, do mesmo calibre, percurso e relações que o 
anterior, saía da extremidade superior de D*> e terminava no mesmo ponto que o 
nervo antecedente. Ainda um quarto nervo partia da extremidade inferior de D*", 
passava através do diafragma juntamente com os dois nervos anteriores, e ia 
lançar-se no cordão desprendido do gânglio aórticò-renal, l«n. abaixo da arté
ria renal. 

O pilar interno (principal), muito desenvolvido, inseria-se na 2." e 3.» vérte
bras lombares, ao passo que o pilar externo (acessório) era delgado e carnoso até 
à altura do disco que separava a 2.» vértebra lombar da 3 A Nesse ponto divi-
dia-se em dois tendõezinhos : o interno ia juntar-se ao grosso tendão do pilar 
principal, ao nível do meio do corpo da 3.a vértebra lombar, e o externo, do 
mesmo calibre, ia perder-se na 3." arcada de inserção do psoas. Era pela bifurca
ção destes dois tendõezinhos que o simpático penetrava na cavidade abdominal. 

— Do lado esquerdo, o grande esplâncnico resultava da fusão de quatro 
raízes, partindo a mais elevada de Dvt e a seguinte, mais grossa, do cordão inter-
-ganglionar ao nível da cabeça da 7." costela. De D'" destacavam-se duas raízes 
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que no seu percurso descendente se afastavam, para se juntarem ao tronco princi
pal a lcm. de distância uma da outra, ao nível da parte inferior do corpo da 10 a 
vertebra, encontrando-se lcm. a c i m a d a terminação da última raiz o gânglio de 
LOBSTEIN. O grande esplâncnico atravessava o diafragma à altura da parte supe
rior do corpo da l.« vértebra lombar, lcm.,5 acima da artéria renal, por um inters
tício da porção carnosa do pilar interno. Dirigia-se horizontalmente para dentro 
e terminava na extremidade externa do gânglio semilunar, após o trajecto de lcm. 
A parte inferior deste gânglio continuava-se por um prolongamento até à face an
terior e bordo inferior da artéria renal. Era deste gânglio que emergiam os ramos 
que, seguindo os bordos e a face anterior da artéria renal, se distribuíam ao rim. 

O pequeno esplâncnico era bastante fino e desprendia-se, por um só ramo do 
cordão que reunia D» a D*"; atravessava o diafragma juntamente com o esplân
cnico inferior, entre o pilar interno e o externo, à altura do disco que separava a 
l.« vertebra lombar da 2A Após um trajecto ligeiramente recorrente de cerca de 
2cm., contornava o bordo superior da artéria renal e atingia o gânglio situado na 
face anterior desta artéria. 

O nervo esplâncnico inferior separava-se da extremidade inferior de Dx", 
insinuava-se através do diafragma juntamente com o pequeno esplâncnico e lança-
va-se na extremidade inferior do gânglio situado junto da face anterior da artéria 
renal. Deste mesmo gânglio partia um cordão que descia ao lado da aorta, apre
sentando uma massa ganglionar alongada, junto da origem da artéria mesentérica 
inferior. Ao gânglio mesentérico chegavam três ramos eferentes do simpático 
lombar, dois desprendidos do terceiro gânglio e um do segundo. 

Quanto às relações do simpático com o diafragma, verificava-se que aquele 
nervo penetrava no abdómen um pouco fora do pequeno esplâncnico e esplân
cnico inferior, passando através da porção carnosa do pilar externo. O l.o gânglio 
lombar faltava e, desde o último gânglio dorsal até ao 2." lombar, o cordão inter-
-ganglionar era relativamente delgado. 

Obs. 75 e 76 — Cadáver de José A. S., 49 anos, solteiro, natural de SM Marta 
de Penaguião; dissecção feita em 1-II-1929. 

Fig. 64 - Como a figura mostra, o grande esplâncnico direito (G. e.) des-
tacava-se da cadeia ganglionar por três raízes. A primeira, que era a principal, 
desprendia-se de Dvn, cruzava em diagonal a face direita da 8." vértebra dorsal e 
próximo da face anterior do ráquis.ao nível do 8.» disco, mudava bruscamente de 
direcção, ao mesmo tempo que contornava, passando-lhe adiante, uma saliência 
(exostose) que apresentava a 9.» vértebra na parte mais elevada da sua face late
ral. Desde esse ponto até ao diafragma, seguia este nervo um trajecto aproxima
damente rectilíneo. 

Era exactamente à altura do 10.» disco inter-vertebralque o grande esplân
cnico recebia, no mesmo ponto, as duas raízes seguintes, uma das quais se des
prendia de Dix e a outra do cordão inter-ganglionar, lcm. abaixo deste gânglio. 

O grande esplâncnico atravessava o diafragma, ao nível do meio do corpo 
da primeira vértebra lombar, pela parte mais elevada da arcada que os dois pila-
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res interno (PH. i.) e externo (PU. e.) formavam; dirigia-se um pouco obliquamente 
para dentro e, lcm. depois, lançava-se na extremidade ínferò-externa do gânglio 
semilunar. 

Fig. 64 (Obs. 7õ e 76) Fig. 65 

Da extremidade inferior de um gânglio volumoso da cadeia, o qual se encon
trava adiante da cabeça da 12.» costela, nascia, por um só ramo, o nervo pequeno 
esplâncnico (P. e.). Caminhava para o abdómen entre o grande esplâncnico e o 
simpático, seguindo entre os dois pilares já mencionados, e ao nível do primeiro 
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disco lombar contornava o bordo inferior de uma pequena expansão aponevrótica 
que a essa altura reunia os dois pilares. Seguia então, a partir desse ponto, um 
trajecto recorrente; cruzava a face anterior do pilar principal e, a lcm. da artéria 
renal, bifurcava-se : o ramo superior terminava acima dela, no prolongamento 
inferior do gânglio semilunar (Q. s.) e o outro acompanhava a face posterior 
daquela artéria. 

Do cordão intermediário do simpático, imediatamente acima de L ' , sepa-
rava-se um ramo fino (E. i.) que descia até ao abdómen entre o simpático e o 
pequeno esplâncnico; quando atingia o bordo inferior da expansão aponevrótica 
já referida, cruzava transversalmente o pilar principal e terminava abaixo da arté
ria renal num pequeno gânglio (Q. a. r.) situado junto dela. 

O simpático, desde o último gânglio dorsal, inclinava-se para diante e descia 
atrás e dentro do pilar externo do diafragma, encontrando-se ao nível da 2.a vér
tebra lombar entre os pilares interno (Pil. i.) e externo (PH. e.). 

Fig. 65 —À esquerda, o grande esplâncnico (Q. e.) provinha da fusão de 
quatro raízes. A raiz principal, desprendida de Dvi, descrevia uma longa curva, 
desde este gânglio até à 10.a vértebra, a partir da qual seguia paralelamente à 
aorta até ao diafragma. Neste seu trajecto descendente juntavam-se-lhe mais três 
raízes; as duas primeiras saíam de Dvm, a Ocm.,5 Uma da outra, e lançavam-se 
na raiz principal, separadas pela distância de lcm., a o nível da parte inferior da 
8." vértebra dorsal. 

A última raiz do grande esplâncnico nascia do cordão inter-ganglionar do 
simpático, lcm. abaixo de Dix, e juntava-se àquele nervo, ao nível da parte mais 
elevada da última vértebra dorsal. 

Os dois pilares do diafragma, interno (Pil. i.) e externo (Pil. e), formavam 
uma arcada, ao nível da primeira vértebra lombar, pela qual passavam o grande 
esplâncnico, o pequeno esplâncnico e o simpático. O grande esplâncnico, depois 
de chegar ao abdómen, dirigia-se para cima e para dentro, cruzando o pilar interno 
do diafragma; percorria neste trajecto recorrente lcm., antes de terminar no bordo 
externo do gânglio semilunar (Q. s.). 

De DXII desprendia-se, por um só ramo, o pequeno esplâncnico (P. e.), seguia 
entre o simpático e o grande esplâncnico, e, 2mm. abaixo do ponto em que este 
último nervo mudava de direcção, dirigia-se transversalmente para dentro, cru
zando a face anterior do pilar interno. Este nervo, a lcm.,5 do pilar externo, lança-
va-se num ramo que, saindo da extremidade inferior do gânglio semilunar, seguia 
pouco depois a face posterior da artéria renal. 

Obs. 77 e 78 — Cadáver de Maria dos A., 27 anos, natural de Nespereira, 
Sinfães; dissecção efectuada em 2-11-1929. 

Fig. 66 —Neste caso foi apenas possível observar o simpático torácico e os 
nervos esplâncnicos desde a sua origem até à passagem através do diafragma. 

Do lado direito existia só o grande (G. e.) e o pequeno esplâncnico (P. e.); 
o primeiro destacava-se da cadeia por quatro ramos e o segundo por um. A raiz 
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principal do grande esplâncnico desprendia-se de Dvm, seguia para dentro e para 
baixo, descrevendo uma curva de concavidade inferior e externa. A 2cm. da ori
gem recebia.no mesmo ponto, duas raízes mais delgadas: uma de Dvi e outra de 
DVII. A quarta raiz, um pouco mais grossa que estas, saía de D'x e juntava-se ao 
grande esplâncnico ao nível da 11." vértebra, desde a qual o grande esplâncnico se 
apresentava de maior calibre. Dirigia-se então à cavidade abdominal, atravessando 
o diafragma entre o pilar interno e o externo. 

Fig. 60 {Obs.77e78) Fig. 67 

O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia de D* por uma só raiz e descrevia uma 
curva semelhante à do grande esplâncnico, descendo paralelamente a êle a partir 
do 11." disco inter-vertebral. 

O simpático, abaixo de D *, inclinava-se para diante, quási atingindo a 
linha média ; chegava à cavidade abdominal, passando através do diafragma fora 
dos dois nervos precedentes, separado deles pelo pilar externo. 

Pig, 67 —Como do lado oposto, à esquerda, existiam o grande e o pequeno 
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esplâncnicos, resultando o primeiro da reunião de quatro raízes, todas da mesma 
espessura. As duas primeiras destacavam-se de Dvn e de Dvm, juntavam-se ao 
nível do oitavo disco inter-vertebral e formavam assim um tronco que se dirigia 
para baixo e para diante, descendo ao longo da coluna até atingir o diafragma. 
A altura do ll.o disco inter-vertebral, recebia este tronco mais duas raízes, uma 
das quais saía da extremidade superior de Dix e a outra do polo superior de D x. 
Além disso, a primeira raiz deste nervo bifurcava-se a 2cm. da origem, indo o 
ramo externo lançar-se em Dvm ; acontecia o mesmo à 2.a raiz que a meio centí
metro da origem se dividia, juntando-se da mesma maneira o ramo externo à 3." 
raiz, a lcm. da origem desta em D>x. 

O cordão do simpático, que se tornava muito delgado abaixo de Dix, a par
tir de Dx mudava de direcção, inclinando-se para diante. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.) nascia, por uma só raiz, de Dxi e descia 
depois entre o grande esplâncnico e o simpático até ao diafragma. 

Pelo que diz respeito às relações destes nervos com o diafragma, verifica-
va-se que eles o atravessavam entre os pilares interno e externo, ocupando a 
cadeia do simpático uma posição posterior e externa relativamente aos dois 
nervos acima descritos. 

Obs. 79 e 80 — Dissecção feita, a 5-II-1929, no cadáver de António M., 26 
anos, natural de Oliveira do Douro, Gaia. 

Fig. 68 — Neste caso, à direita, o grande esplâncnico (G. e.) provinha da 
fusão de quatro raízes, quási todas de igual desenvolvimento. As duas primeiras, 
emanadas de Dv e Dvi, fundiam-se à altura da 8." vértebra dorsal, após um trajecto 
oblíquo para baixo e para diante na face lateral da coluna. O tronco de fusão das 
duas primeiras raízes descrevia uma larga curva de convexidade anterior, desde a 
origem da primeira raiz até à passagem do diafragma, e recebia, ao nível do 
corpo da 10." vértebra dorsal, os dois últimos ramos saídos de Dvm e Dix. 

Quanto às relações deste nervo com os pilares do diafragma, notava-se que 
êle o atravessava ao nível do meio do corpo da 1." vértebra lombar, entre o pilar 
interno e o externo, após o que seguia um pouco obliquamente para baixo e para 
dentro, chegando lcm. depois ao bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 

De DXH nascia, por uma só raiz, o pequeno esplâncnico (P. e.) que se insi
nuava através do diafragma pela mesma abertura que o nervo precedente, con
tudo, abaixo dele, entre o grande esplâncnico (G. e.) e o simpático (S.). Chegado 
ao abdómen, dividia-se em três ramos antes de atingir a artéria renal ; um deles 
terminava, acima daquele vaso, no prolongamento inferior do gânglio semilunar e 
os outros dois abaixo, num gânglio situado na face anterior da mesma artéria. 
Era deste gânglio (G. a. r.) que saíam parte dos filetes que acompanhavam a arté
ria renal (A. r.). 

Fig. 69 —Apenas duas raízes, emanadas respectivamente de Dvn e de Dix, 
entravam na constituição do grande esplâncnico esquerdo (G. e.), existindo uma 
pequena tumefacção ganglionar (G. L.) no ponto em que se juntavam, ao nível da 
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Fig. 68 (Obs. 79 e 80) Mg. 69 

parte superior do corpo da li ." vértebra dorsal. Do referido gânglio emergiam 
três filetes que, dirigindo-se para dentro, se perdiam junto da aorta. 

A partir do gânglio de LOBSTEIN, O grande esplâncnico descia verticalmente 
até ao diafragma e atravessava o pilar esquerdo deste músculo (D.) por uma 
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pequena botoeira separada do orifício aórtico por um delgado feixe carnoso que 
seguia o bordo interno deste pilar, inserindo-se com êle na parte inferior da l.« 
vértebra lombar. 

Uma vez na cavidade abdominal, este nervo lançava-se imediatamente na 
face posterior do gânglio semilunar (G. s.) junto da sua extremidade externa. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) saía de D x, e, seguindo entre o grande esplân-
cnico e o simpático, chegava à cavidade abdominal pelo orifício aórtico. Depois 
de no abdómem fazer um percurso de lcm.,5, terminava, acima da artéria renal 
(A. r.), no prolongamento inferior do gânglio semilunar que se estendia até à face 
anterior desta artéria, junto da sua origem na aorta. 

Próximo do bordo inferior da artéria renal existia um pequeno gânglio 
(G. a. r.), no qual se lançava o nervo esplâncnico inferior (E. i.) destacado do cor
dão intermediário a D*n e L l . Como já tinha acontecido ao pequeno esplâncnico, 
aquele nervo seguia para o abdómen, encostado à coluna, pelo orifício aórtico. 

O simpático, que desde D*i, no seu trajecto descendente, obliquava para a 
linha média, atingia a cavidade abdominal depois de atravessar a inserção do 
pilar esquerdo do diafragma. 

Obs. 81 e 82 — Dissecção efectuada em 6-II-1929 no cadáver de Fernando G., 
de 30 anos, natural de Miragaia, Porto. 

Fig. 70 — Seis raízes reunidas constituíam o grande esplâncnico direito 
(G. e.). Eram aproximadamente da mesma grossura e destacavam-se, por ordem 
descendente, de Dv, D", D™, DVHI, D« e D*. Desde a origem da primeira raiz 
até à passagem do diafragma, o grande esplâncnico seguia na face ânterò-lateral 
do ráquis a sua curva característica. As cinco raízes que se juntavam à primeira 
seguiam todas elas um percurso oblíquo e paralelo entre si. 

A última raiz do grande esplâncnico juntava-se-lhe próximo da extremidade 
inferior do gânglio de LOBSTEIN (G. L.), situado à altura da 12.a vértebra. Deste 
gânglio saíam filetes muito finos que se distribuíam à aorta, entre eles um mais 
grosso que se encontra representado na respectiva figura. 

O grande esplâncnico descia verticalmente até ao diafragma e insinuava-se 
pelo interstício que lhe ofereciam os dois pilares interno e externo, terminando 
pouco depois no bordo externo do gânglio semilunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.), que se desprendia de D*i por uma só raiz, 
uma vez chegado à cavidade abdominal pela mesma abertura que o nervo prece
dente, lançava-se no gânglio aórticò-renal, abaixo da artéria renal (A. r.), depois 
de haver cruzado o pilar interno do diafragma. 

No mesmo gânglio terminava ainda o nervo esplâncnico inferior (E. i.) que 
se desprendia de Dx» e no seu percurso tóracò-abdominal era paralelo ao nervo 
precedente. Quanto às suas relações com os pilares do diafragma, eram as mes
mas que as dos dois nervos anteriores. 

O simpático a partir de Dx afastava-se da linha das articulações costò-ver-
tebrais; atravessava o diafragma atrás e fora dos nervos esplâncnicos, contudo, 
pelo mesmo orifício que eles. 
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Fig. 71—0 grande esplâncnico esquerdo (G. e.) provinha da fusão de cinco 
raízes, das quais a primeira e a última eram as mais desenvolvidas. A primeira 
raiz separava-se do cordão intermediário a Div-Dv e descia obliquamente para 

Fig. 70 lObs. 81 e 82) Fig. 71 

baixo e para diante, na face ânterò-lateral da coluna, descrevendo uma grande 
curva de convexidade anterior, desde a origem até ao diafragma. Era esta raiz 
engrossada pela junção, a diferentes alturas, de mais quatro raízes desprendidas 
respectivamente de DVI, D™, Dv™ e D* . Estas raízes desciam obliquamente 
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na face ânterò-lateral da coluna, conservando-se entre si quási paralelas, como 
acontecia do lado oposto. Constituído o grande esplâncnico (G. e.), descia vertical 
e paralelamente à aorta até ao diafragma que atravessava. 

O gânglio de LOBSTEIN (G. L.) via-se no tronco deste nervo, ao nível do 11.» 
disco inter-vertebral ; dele partiam três filetes que pouco depois se perdiam no 
tecido que envolvia a aorta. O interstício limitado pelos dois pilares interno e 
externo dava neste caso apenas passagem ao grande esplâncnico que chegado à 
cavidade abdominal se lançava no gânglio semilunar. 

Um ramo fino saído de D* representava o pequeno esplâncnico (P. e.), nervo 
que passava para o abdómen pelo orifício aórtico e terminava no cordão que 
reunia o gânglio semilunar ao aórticò-renal (G. a. r.), cruzando a face posterior da 
artéria renal (A. r.). 

O mesmo cordão recebia ainda o ramo superior de bifurcação do nervo 
esplâncnico inferior (E. i.) nascido de D » ; juntava-se o ramo inferior de divisão 
deste nervo ao gânglio aórticò-renal abaixo da artéria. 

O simpático, que a princípio caminhava entre os dois pilares externo e 
interno, já na cavidade abdominal passava debaixo da arcada tendinosa prove
niente da bifurcação do pilar interno do diafragma. 

Obs. 83 e 84 - Dissecção praticada, a 7-11-1929, no cadáver de Ernestina R., 
59 anos, natural do Bonfim, Porto. 

Antes de iniciar o relato da disposição que apresentavam os nervos esplân-
cnicos neste cadáver, tanto à direita como à esquerda, necessário se torna 
mencionar um facto que, embora não tenha importância para o estudo anatómico 
destes nervos, outro tanto não acontece sob o ponto de vista cirúrgico. Ao prati
car a dissecção dos nervos esplâncnicos, foi necessário lutar com grandes dificul
dades para os pôr em evidência, visto a pleura parietal se encontrar espessada e 
dura, aderindo fortemente às costelas e aos corpos das vértebras. É esse o motivo 
por que na figura correspondente a esta observação se encontram apenas indica
dos os gânglios de origem das raízes dos nervos esplâncnicos. 

Fig. 72 — 0 grande esplâncnico (G. e.), à direita, emergia do simpático torá
cico por quatro raízes, das quais as duas primeiras, fundidas num tronco ao nível 
do corpo da oitava vértebra dorsal, se desprendiam respectivamente de Dvi e Dv«. 
As duas raízes seguintes que entravam na constituição do grande esplâncnico 
destacavam-se de D« e do cordão intermediário a este gânglio e ao seguinte. A 
primeira destas raízes lançava-se no tronco de fusão das duas mais elevadas, ao 
nível do décimo disco inter-vertebral, e a segunda, de percurso mais longo, 
reunia-se ao grande esplâncnico à altura do disco imediato, Ocm-,5 abaixo do 
ponto em que este nervo apresentava uma pequena tumefacção ganglionar (G. L.). 
Deste gânglio desprendiam-se quatro raminhos que se dirigiam obliquamente 
para baixo e para dentro, perdendo-se no tecido pèri-aórtico. 

O grande esplâncnico, uma vez constituído, descia verticalmente ao lado da 
aorta até alcançar o diafragma ao nível da primeira vértebra lombar. Atravessava 
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este músculo pela parte mais elevada da arcada que os dois pilares interno e 
externo limitavam. Porém, acontecia que o grande esplâncnico, ao passar o dia
fragma, se dividia em cinco raminhos que, abertos em leque, cruzavam transver-

Fig. 72 (Obs. S3 e 84) Fie 73 

salmente a face anterior do pilar interno e terminavam no bordo externo do 
gânglio semilunar direito (G. s.). Este gânglio, situado lateralmente ao tronco 
celíaco (T. c.) e à artéria mesentérica superior (M. s.), prolongava-se até à origem 
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da artéria renal (A. r.) por um cordão ganglionar que dava origem a vários rami
nhos que seguiam esta última artéria. 

Na extremidade inferior do referido prolongamento ganglionar terminava o 
nervo pequeno esplâncnico (P. e.) que se originava em D*n por um só ramo. Este 
nervo, bastante delgado, descia entre o grande esplâncnico e o simpático e pene
trava no abdómen ao lado deste último, pela bifurcação que oferecia o pilar 
externo, o qual se desdobrava em dois tendões, ao nível do primeiro disco lom
bar. Destes, o interno, muito curto e delgado, perdia-se quási logo no bordo 
externo do pilar interno, e o tendão externo, fino e longo, ia inserir-se no 
segundo disco lombar. 

Fig. 73 —À esquerda, surgiram na dissecção dos nervos esplâncnicos as 
mesmas dificuldades que no lado oposto, e por isso se nota na figura correspon
dente a este caso, a interrupção da cadeia do simpático torácico. 

Da reunião de três raízes provinha o grande esplâncnico (G. e.) que se 
encontrava formado ao nível do corpo da 11.» vértebra dorsal, no ponto em que 
este nervo recebia a sua terceira raiz desprendida de Dix e onde se via o gânglio 
de LOBSTEIN (G. L.). Das primeiras duas raízes do grande esplâncnico, a mais ele
vada e mais desenvolvida emanava de Dv, descrevendo desde a origem até ao 
diafragma uma larga curva de convexidade anterior, a qual é peculiar ao grande 
esplâncnico. Do gânglio esplâncnico, já referido, desprendiam-se vários filetes 
muito delgados, entre êles dois mais grossos que se acham representados na 
figura. O grande esplâncnico seguia, desde este gânglio até ao diafragma, um tra
jecto vertical e paralelo à aorta. Alcançado este músculo, penetrava no abdómen 
por uma fenda que dentro era limitada pelo pilar interno e fora pelo externo, e 
terminava logo na face posterior da extremidade ínferò-externa do gânglio semi
lunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) destacava-se de D*i e descia obliquamente 
para baixo e para dentro, entre o grande esplâncnico e o simpático. Ao nível do 
último disco dorsal, este nervo oferecia um minúsculo gânglio donde saíam file
tes que se perdiam junto da aorta e depois seguia quási encostado ao grande 
esplâncnico. Penetrando no abdómen pelo orifício aórtico, lançava-se no prolonga
mento inferior do gânglio semilunar. 

No gânglio aórticò-renal (G. a. r.) terminava o nervo esplâncnico inferior 
(E. i.), depois de ter contornado inferiormente a artéria renal. Este nervo destaca
va-se do último gânglio dorsal e seguia encostado ao simpático até à cavidade 
abdominal onde chegava, ao lado deste último, pela arcada proveniente da bifur
cação do tendão do pilar interno do diafragma. 

Obs. 85 e 86 — Dissecção do cadáver de António M„ 19 anos, natural de 
Quardizela, Guimarães ; praticada em 14-11-1929. 

Este indivíduo oferecia uma variação do esqueleto que, pela próxima relação 
existente entre ela e os nervos de que nos vimos ocupando, merece uma men
ção pormenorizada. 
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No tórax encontravam-se treze costelas que correspondiam a treze vértebras 
dorsais; a última era de reduzidas dimensões à esquerda, onde media apenas 
4cm. de comprimento ; outro tanto não acontecia à direita, em que a 13.a costela, 
bastante mais desenvolvida, tinha de comprimento 9"".. 

Cada uma das três últimas costelas articulava-se apenas com uma vértebra, 
e, ao passo que a faceta articular da 11.» vértebra correspondia ao terço superior 
do corpo desta, na 12." e 13." a mesma faceta encontrava-se na parte média 
do corpo de cada uma daquelas vértebras, adiante das apófises transversas. 

Além destas variações esqueléticas, este cadáver apresentava outras que, 
por não nos interessarem directamente, não referiremos. 

Nas figuras que reproduzem a disposição que neste caso ofereciam os ner
vos esplâncnicos, não se encontra representada a 13.a costela, isto tanto à direita 
como à esquerda, visto elas se encontrarem cobertas pelos dois músculos dia
fragma e psoas. 

Ainda um outro facto curioso era a existência de um pilar único de cada 
lado, o qual, mais desenvolvido à direita que à esquerda, se inseria na 2.a e 3." 
vértebras lombares e no disco intermediário. Embora menos volumoso, o pilar 
esquerdo possuía as mesmas inserções que o do lado oposto. O pilar direito ofe
recia passagem ao grande esplâncnico por um pequeno interstício aberto na 
espessura das fibras carnosas, ao passo que o pequeno esplâncnico e o esplâncnico 
inferior o atravessavam, perfurando-o e seguindo depois um trajecto recorrente. 
Do lado esquerdo esse grande pilar, dava passagem aos três esplâncnicos por 
três aberturas cavadas na espessura da sua massa carnosa. 

Fig. 74—0 grande esplâncnico direito (G. e.) era o produto da fusão de duas 
grossas raízes : uma destacada de D™ e outra de D*. Uniam-se ao nível do 
corpo da última vértebra dorsal, no ponto em que se encontrava o gânglio es
plâncnico (G. L.) e donde partiam ramos finos para a aorta. Desde este ponto o 
grande esplâncnico descia verticalmente ao lado da coluna; atingia e atravessava 
o diafragma ao nível da parte inferior do corpo da 13.a vértebra dorsal. 

Após curto trajecto abdominal, terminava na extremidade inferior do gânglio 
semilunar (G. s.). Este gânglio era de forma extravagante, alongado verticalmente, 
estava ligado a outra massa ganglionar situada junto do tronco celíaco e da artéria 
mesentérica superior por três grossos cordões também de natureza ganglionar. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) e o esplâncnico inferior partiam respectiva
mente das extremidades superior e inferior de um gânglio da cadeia, alongado e 
situado ao nível da 12." vértebra dorsal. Caminhavam paralelamente um ao outro, 
entre o grande esplâncnico e o simpático, e chegados ao nível do corpo da 1.» 
vértebra lombar, à distância de lcm.,5 Um do outro, perfuravam o pilar direito do 
diafragma, próximo do seu bordo interno. O pequeno esplâncnico, logo que emer
gia na cavidade abdominal, iniciava um trajecto ascendente, até se fundir com um 
cordão nervoso proveniente do gânglio aórticò-renal. 

O nervo esplâncnico inferior (Ei), desprendido da extremidade inferior de 
Dxn, penetrava no abdómen, como já vimos, lcm.,5 abaixo do nervo precedente. 
Ao sair da espessura do pilar, dividia-se em dois ramos, cada um dos quais se lan-
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çava, pouco depois, em dois ramos eferentes do I.o gânglio lombar. Estes ramos 
terminavam no cordão descendente originado no gânglio aórticò-renal. 

Um outro nervo esplàncnico (E2) se desprendia ainda do 13." gânglio dorsal; 
seguia encostado ao simpático, mas fora dele, até que alcançava o bordo externo 
do pilar direito do diafragma; contornava-o e, cruzando transversalmente a face 

anterior deste pilar acima do nervo pequeno esplàncnico, ao atingir o bordo 
interno do referido pilar bifurcava-se : um dos ramos lançava-se no pequeno 
esplàncnico e o outro seguia encostado a este último nervo e tinha uma termina
ção idêntica à dele. 

O cordão intermediário do simpático desde D* até D era muito delgado e, 
costeando o bordo externo do pilar direito do diafragma, penetrava no abdómen 
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ao nível da primeira vértebra lombar. O 11.» gânglio dorsal faltava, existindo, 
porém, à altura do corpo da 12." vértebra dorsal, um gânglio volumoso e bastante 
alongado que representava provavelmente a fusão de Dxi com D*» ; dele se des
prendiam, como vimos, o pequeno esplâncnico (P. e.) e o esplâncnico inferior. 

O rim direito era inervado por filetes que seguiam de preferência os bor
dos superior e inferior da artéria renal e que se destacavam quer da extremidade 
inferior do gânglio semilunar, quer do gânglio aórticò-renal. No seu percurso até 
ao hilo do rim trocavam entre si anastomoses, tanto na face anterior como na 
face posterior da artéria renal (A. r.). 

Fig. 75 — O grande esplâncnico esquerdo (G. e.), como do lado oposto, era 
formado por duas raízes, —uma de Dvm e outra do cordão intermediário a D>x e 
D x - as quais se fundiam num tronco ao nível da 10.» vértebra. Este nervo 
seguia o trajecto habitual, apresentando um minúsculo gânglio (G. L.) à altura da 
parte mais elevada do corpo da última vértebra dorsal, gânglio que dava origem 
não só a delgados filetes que se distribuíam à aorta, mas também a um ramo 
relativamente grosso que entrava na constituição do pequeno esplâncnico. O 
grande esplâncnico chegava ao abdómen pelo interstício externo que o pilar 
esquerdo do diafragma apresentava à altura do disco que separava a 12.a vér
tebra dorsal da 13.«, depois do que se lançava no bordo externo do gânglio 
semilunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia por duas raízes desprendidas do polo 
superior do último gânglio dorsal, situado ao nível da 12." vértebra ; juntava-
-se-lhe ainda um terceiro ramo proveniente do gânglio de LOBSTEIN (G. L.). Os 
três ramos, fundidos num tronco, desciam fora do grande esplâncnico e atra
vessavam o pilar do diafragma por um interstício mais interno do que aquele por 
onde se insinuava o grande esplâncnico. Estes dois interstícios, situados à mesma 
altura, encontravam-se separados um do outro por um feixe carnoso delgado. 

O nervo pequeno esplâncnico penetrava no abdómen cêrca de 1™. abaixo 
do ponto de passagem do grande esplâncnico, indo lançar-se na extremidade infe
rior do gânglio semilunar (G. s.) junto do bordo superior da artéria renal. 

Este prolongamento do gânglio semilunar descia na face anterior deste 
vaso até ao seu bordo inferior; na face posterior da mesma artéria, um cordão 
nervoso reunia o gânglio colocado acima dela a um outro gânglio pequeno, 
situado na continuação do cordão ganglionar precedente que abraçava a face ante
rior da artéria renal. Destes gânglios partiam os ramos que acompanhavam a arté
ria renal (A. r.) e que iam terminar no hilo do rim depois de no percurso terem 
trocado entre si anastomoses. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.) era formado por duas raízes, —uma do 
polo superior e outra do inferior do último gânglio dorsal, —nascendo a raiz supe
rior juntamente com a segunda raiz do pequeno esplâncnico. A travessia do dia
fragma pelo nervo esplâncnico inferior fazia-se por um orifício médio, situado 
abaixo e entre os dois precedentes. Este nervo, uma vez no abdómen, seguia 
quási horizontalmente, lançando-se no pequeno gânglio (G. a. r.) situado abaixo 
da artéria renal (A. r.). 
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O simpático atravessava o diafragma fora do grande pilar esquerdo, entre 
este e o psoas. 

O li.» gânglio dorsal faltava e adiante da 12.a vértebra encontravase 
um gânglio alongado e bastante desenvolvido que provavelmente representava a 
fusão de D« com D™. O simpático torácico desde D* mudava de direcção, diri

gindose obliquamente para baixo e para diante, na face lateral do ráquis, até al

cançar o diafragma, para novamente seguir um trajecto vertical. 
Neste caso notavase também a diminuição de calibre do cordão intergan

glionar desde D* até L '. 

Obs. 87 e 88 — Cadáver de Albertina R., 40 anos, natural do Bonfim, Porto,■ 
dissecado em 15111929. 

Fig. 76 — Como já tinha acontecido numa observação atrás descrita, neste 
caso não foi possível fazer a dissecção completa da cadeia simpática láteròverte

bral, em virtude da íntima aderência da pleura parietal aos tecidos subjacentes. 
Verificavase, apesar disso, que o grande esplâncnico direito (G. e.) nascia 

por duas raízes, uma de Dvm e outra de Dix; fundiamse num tronco que descia 
ao lado da coluna, próximo da face anterior desta, até ao diafragma que atraves

sava à altura da 1." vértebra lombar, entre os pilares interno (Pil. i.) e externo 
(Pil. e.). Depois de um trajecto abdominal recorrente, de cêrca de 2cm., o grande 
esplâncnico terminava na extremidade ínferòexterna do gânglio semilunar. Ao 
contornar a arcada limitada pelos dois pilares do diafragma, apresentava um 
gânglio minúsculo donde saía um ramo fino que se lançava num pequeno gânglio 
situado junto do bordo superior da artéria renal (A. r.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) destacavase da extremidade inferior do úl

timo gânglio dorsal, seguia atrás e fora do grande esplâncnico e depois de ter 
passado através do diafragma com o simpático, pelo mesmo interstício que o 
grande esplâncnico, separado dele por uma expansão aponevrótica fina, ter

minava, dividindose em vários ramos, nos dois gânglios anexos à artéria re

nal (A. r.). Estes dois gânglios estavam reunidos entre si por um cordão que pas

sava na face anterior da artéria renal ; o gânglio superior uniase ao semilunar 
e do gânglio inferior saía um ramo que descia ao longo da aorta e ao qual se vi

nham juntar os ramos eferentes do simpático lombar. 
O simpático entrava no abdómen pela mesma abertura que os dois nervos 

precedentes — grande e pequeno esplâncnicos,—seguindo, porém, posteriormente 
a eles, em parte coberto, em parte encostado ao pilar externo (Pil. e.). 

A inervação do rim direito era assegurada por filetes desprendidos do gân

glio aórticòrenal, do prolongamento inferior do gânglio semilunar e ainda di

rectamente do pequeno esplâncnico. 

Fig. 77 — Do lado esquerdo, o grande esplâncnico (G. e.) desprendiase por 
três raízes ; as duas primeiras, que se juntavam próximo da origem, destacavamse 
uma de Dvi e outra de Dvn. Este nervo seguia então para baixo e para diante, 
sem, contudo, atingir a linha média. Ao nível da 11.» vértebra dorsal, viase no 
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tronco do grande esplâncnico o gânglio de LOBSTEIN (G. L.), donde partiam três 
filetes para a aorta e onde se lançava a terceira raiz saída de D'*. O grande es
plâncnico chegava ao abdómen depois de ter atravessado o diafragma entre os 
pilares interno (Pil. i.) e externo (PU. e.), ao lado do pequeno esplâncnico e do 
simpático ; percorrido cerca de um centímetro, terminava na extremidade externa 
do gânglio semilunar (G. s.). 

O pequeno esplâncnico (P. e.) resultava da fusão de três raízes, uma desta
cada de Dx , outra de D*i e a terceira de D*n ; juntas formavam um tronco que 
seguia entre o grande esplâncnico e o simpático, bifurcando-se, ao chegar junto da 
face posterior da artéria renal, num ramo superior para o gânglio semilunar e 
outro inferior para o gânglio aórticò-renal. Neste segundo ramo via-se, ao chegar 
à artéria renal, um pequeno gânglio, donde partiam filetes que acompanhavam a 
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face posterior desta artéria até ao hilo do rim. A terceira raiz do pequeno esplân
cnico juntava-se ao tronco de reunião das duas primeiras, muito próximo da ter
minação daquele nervo junto da origem da artéria renal. 

Da extremidade inferior do último gânglio dorsal, imediatamente abaixo da 
origem da terceira raiz do pequeno esplâncnico, nascia um ramo fino que repre
sentava o esplâncnico inferior. Este nervo dirigia-se obliquamente para baixo e 
para diante, seguindo o mesmo interstício diafragmático que os nervos prece
dentes, entre o pequeno esplâncnico e o simpático; ao chegar próximo da origem 
da artéria renal, bifurcava-se num ramo que se lançava no gânglio aórticò-renal 
(G. a. r.) e noutro que se ia juntar ao cordão descendente originado neste último 
gânglio. 

A inervação do rim esquerdo era feita principalmente por filetes destacados 
do gânglio que o ramo inferior de bifurcação do pequeno esplâncnico oferecia e 
ainda por filetes nascidos do gânglio aórticò-renal. 

Obs. 89 e 90 — Dissecção feita, em 20-11-1929, no cadáver de Abílio M.M., 26 
anos, natural de Vermoim, Famalicão. 

Fig. 78 - O grande esplâncnico direito (Q. e.) descrevia na face anterolate
ral do ráquis uma longa curva de convexidade anterior, desde a origem da sua 
primeira raiz em Dvi até à passagem no diafragma (D.). 

Cinco raízes, reunidas e aproximadamente do mesmo volume, formavam este 
nervo. As três raízes intermediárias à primeira e à última destacavam-se respecti
vamente de Dvn, do cordão que reunia Dvm a Dix e ainda do tronco interme
diário a D K - D X , desciam obliquamente na face lateral da coluna e juntavam-se 
ao grande esplâncnico, cada uma ao nível do corpo da vértebra imediata. 

A partir da extremidade inferior d e D ^ . o cordão nervoso,bastante delgado, 
que reunia este gânglio ao seguinte, descia obliquamente para baixo e para diante' 
até à altura do bordo superior do 11.» disco inter-vertebral. Nesse ponto, encon-
trava-se lcm. adiante do limite posterior e interno do 11.» espaço inter-vertebral; 
mudava bruscamente de direcção, seguia então para baixo e para trás, e lançava-sè 
no polo superior de um gânglio da cadeia que ficava adiante da cabeça da 12.» 
costela, um pouco no declive inferior. 

A última raiz do grande esplâncnico continuava exactamente a direcção do 
primeiro segmento deste cordão intermediário, e fundia-se com aquele nervo já 
ao nível da 1.» vértebra lombar, quando o grande esplâncnico mudava de direcção 
para atravessar o diafragma. 

Este músculo, à direita, possuía apenas um pilar, com inserção no corpo da 
2.a e 3.a vértebras lombares e no disco que as separava ; nele existia uma fenda 
alongada, longitudinal, que distava do bordo interno do pilar 2cm. ; p e i a extre
midade superior dessa abertura passava o grande esplâncnico. 

Este nervo, chegado ao abdómen, seguia um trajecto transversal para a 
linha média e lcm. depois terminava na extremidade súperò-externa do gânglio 
semilunar (G.s.), que era largo e suficientemente comprido para se estender desde 

9 
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o tronco celíaco (T. c.) à artéria renal (A. r.), possuindo, além disso, dois grandes 
orifícios, um superior e outro inferior. 

Da extremidade inferior deste gânglio destacavam-se dois ramos grossos: 
um cruzava a face anterior da artéria renal na origem e oferecia, no seu tra-

Fig. 78 (Obs. 89 e 90) Fig. 79 

jecto descendente, um gânglio (G. a. r.) junto do bôjdo inferior desta artéria, e 
o outro contribuía para a inervação do rim (R.). Este último seguia o bordo 
superior da artéria renal, e a l,5cm. da origem, possuía um gânglio donde par
tiam três filetes que caminhavam junto do bordo superior do mesmo vaso e dois 
que cruzavam a face posterior da artéria, e se juntavam a um raminho des
prendido do gânglio aórticò-renal. Na face anterior da artéria renal caminhavam 
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também alguns filetes provenientes do gânglio aórticò-renal e do pequeno gân-
glio atrás mencionado. 

O nervo pequeno esplâncnico (P. e.), que emergia do último gânglio dorsal, 
descia ao lado do simpático até à altura do l.o disco lombar, onde mudava brus
camente de direcção, contornando o bordo externo do pilar direito do diafragma 
Cruzava transversalmente este pilar e depois de um percurso de lcm.,5 terminava, 
logo abaixo da artéria, no gânglio aórticò-renai (G. a. r.). 

O segundo gânglio lombar, na sua extremidade superior, dava origem a um 
ramo que perfurava a porção tendinosa do pilar direito, à altura do 2.o disco 
lombar e se lançava no cordão que descia do gânglio aórticò-renal, após o trajecto 
transversal de lcm.. Da parte média do mesmo gânglio destacavam-se dois ramos 
a 2mm. u m d o o u t r o ; c r u z a v a m a f a c e a n t e r i o r d o p j l a r ^ d e p o i s d e u m t r a ]-ec to 

mais longo e oblíquo que o precedente, uniam-se antes de se lançarem no cordão 
em que já tinha terminado o ramo anterior. 

O simpático chegava à cavidade abdominal, passando fora do bordo externo 
do pilar direito do diafragma, ao nível do 1." disco lombar. Desde o último gânglio 
dorsal até ao bordo externo do pilar direito, o simpático dirigia-se oliquamente 
para baixo e para diante, iniciando novamente um trajecto vertical a partir deste 
último ponto. 

Quanto ao calibre do cordão inter-ganglionar do simpático, verificava-se que 
se apresentava muito reduzido de D* até L ". 

Fig. 79 —A raiz principal do grande esplâncnico esquerdo (G. e.), desta
cada de Dvi, recebia no seu trajecto descendente mais três raízes, das quais as 
as duas primeiras, emergindo ambas do gânglio que ficava adiante da 8.a cos
tela, se reuniam pouco depois da origem. O ramo de fusão destas duas raízes 
encorporava-se no grande esplâncnico (G. e.) à altura do 8." disco inter-vertebral. 
Ao nível do disco imediato recebia este nervo a sua quarta raiz, desprendida 
de Dix. 

O nervo grande esplâncnico seguia quasi em linha recta desde Dvi até ao 
diatragma, através do qual se insinuava ao nível do último disco dorsal. 

O gânglio de LOBSTEIN (G. L.), que ficava à altura da parte inferior do 
corpo da 11.» vértebra dorsal, dava origem a dois filetes que se perdiam junto 
da aorta. 

Da extremidade inferior do cordão intermediário a Dix e D* , partia um ramo 
delgado que descia obliquamente na face lateral do ráquis, até tomar contacto 
com o grande esplâncnico, ao nível do gânglio de LOBSTEIN, numa extensão de 
2mm.. Daí até terminar logo acima da artéria renal (A. r.), na extremidade infe
rior do gânglio semilunar (G.s.), seguia paralelo ao grande esplâncnico e tinha na 
passagem do diafragma, com este músculo, as mesmas relações que o nervo 
anterior. 

Estes dois nervos atravessavam o diafragma entre o pilar interno (Pil. i) 
e o externo (Pil. e.), contudo, separados do nervo esplâncnico inferior e do sim
pático, que seguiam o mesmo interstício, por um delgado feixe carnoso de 2em. de 
comprimento que do pilar interno descia obliquamente para baixo e para fora 
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e se juntava ao pilar externo no ponto em que file de carnoso passava a ser 
tendinoso. 

Ao passo que o grande esplâncnico fazia no abdómen um percurso trans
versal de Ocm. 5 até se lançar no bordo externo do gânglio semilunar (Q. s.), o 
pequeno esplâncnico (P. e.) seguia mais obliquamente, percorrendo 1 cm. até a 
extremidade inferior deste mesmo gânglio. 

O 11 o gânglio dorsal, muito alongado (2cm.), dava origem, pelos seus do.s 
poios, a duas raízes que fundidas num tronco, à altura do corpo da ultima verte
bra dorsal, constituíam um nervo que devia ser o esplâncnico inferior (E. i.). Se
guia paralelo ao simpático e internamente a Êle, até atravessar o diafragma pela 
parte superior do interstício limitado pelos dois pilares e separado dos dois nervos 
anteriores pelo feixe carnoso já descrito. Junto do bordo externo do pilar principal, 
bifurcava-se ; os dois ramos de divisão do nervo cruzavam a face anterior deste 
pilar e o ramo superior, muito delgado, depois de um trajecto de 3mm., lança-
va-se no nervo pequeno esplâncnico, a 2mm. da sua terminação no gânglio semi
lunar. O ramo inferior passava também adiante do pilar principal e terminava 
abaixo da artéria renal, num gânglio que se encontrava junto dela e que estava 
reunido à extremidade inferior do gânglio semilunar por um cordão que cruzava 
a face anterior daquele vaso. 

Do gânglio aórticò-renal (G. a. r.) e da extremidade inferior do gânglio 
semilunar (G. s.) saíam os ramos que se dirigiam ao rim. 

O simpático desde Dix possuía um cordão inter-ganglionar mais fino, e obli
quava para baixo e para dentro, afastando-se das articulações costò-vertebrais até 
atingir o diafragma que atravessava pela mesma abertura que o nervo esplân
cnico inferior já descrito, porém, atrás e fora dele, costeando o bordo interno 
do pilar externo. 
Obs. 91 e 92 — Cadáver de João R. V., 59 anos, natural da Vila da Feira; 

dissecado em 26-11-1929. 

Fig 80 —À direita, o grande esplâncnico (G. e.) nascia do simpático dorsal 
(S ) por três ramos, destacando-se o superior de D n Os dois seguintes, do mesmo 
calibre, eram mais grossos que o precedente e desprendiam-se respectiva
mente de Dvii e D'*; desciam obliquamente e quási paralelos, juntando-se ao 
ramo superior, o primeiro ao nível da cabeça da 10.» costela e o segundo à altura 
do corpo da 11.» vértebra. O grande esplâncnico, depois de ter descrito a curva 
habitual, descia na face ânterò-lateral da coluna, atingindo o diafragma à altura 
do último disco dorsal. Atravessava este músculo entre o pilar interno (PU. 1.), que 
se inseria desde o corpo da 2.» vértebra lombar até ao da 3.», e o pilar externo 
(PU. e.), delgado e alongado, que se prendia no l.o disco lombar, sendo o seu 
bordo interno continuado por um feixe carnoso delgado que antes de chegar ao 2.» 
disco lombar se dividia em dois tendões finos. Exactamente ao nível deste disco, 
esses dois tendõézinhos iam perder-se, o interno no grosso tendão do pilar interno 
do diafragma, e o externo na aponévrose do psoas, confundindo-se com as fibras 
deste músculo que se inseriam no 2.» disco lombar. 
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Este tendão bifurcando-se, como 
já foi referido atrás, originava uma 
arcada por baixo da qual passava a 
cadeia do simpático. 

O grande esplâncnico (G. e.), 
uma vez no abdómen e percorrido 
cerca de 1""-, terminava na extremi
dade súperò-externa do gânglio semi
lunar (Q. s.). Porém, a Ocm.,5 da ter
minação deste nervo, separava-se dele 
um ramo fino, o qual, após um per
curso descendente de cerca de 3«n., 
em que seguia o bordo externo do 
pilar principal, perfurava este pilar 
um pouco abaixo da artéria renal, 
indo perder-se junto da aorta. 

Neste caso, no tronco do nervo 
grande esplâncnico não existia o gân
glio de LOBSTEIN. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) 
emergia de um gânglio alongado e 
volumoso que abraçava a articulação 
costò-vertebral da 11.» costela. Seguia 
para o abdómen, entre o grande es
plâncnico e o esplâncnico inferior, 
insinuando-se através do diafragma 
pelo mesmo interstício que o nervo 
precedente, e ia terminar, mesmo 
acima da artéria renal, no prolonga
mento inferior do gânglio semilunar. 
Muito próximo da terminação, separa
va-se dele um ramo curto que con
tornando a face posterior da artéria 
renal (A. r.) se ia lançar no gânglio 
aórticò-renal (G. a. r.), que se encon
trava junto e abaixo da mesma arté
ria, como se vê representado na 
figura 80. 

O nervo esplâncnico inferior 
(E. i.), que se desprendia da extre
midade inferior de DXII, por uma só 
raiz, caminhava fora do pequeno es
plâncnico (P. e.) e internamente ao 
simpático ; penetrava no abdómen 
atravessando o diafragma pelo mesmo 

Vffli 

Fig. 80 
(Obs. 91) 
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orifício que os dois nervos anteriores e seguia o espaço limitado pelos pilares 
interno (PH. i.) e externo (Pil. e.), até que, cerca de 3"". abaixo da artéria 
renal (A. r.), perfurava o pilar interno (Pil. i.) e, tornando-se recorrente, termi
nava no gânglio aórticò-renal (G. a. r.). 

Quanto ao simpático, apresentava o cordão inter-ganglionar muito fino desde 
Dx" até L" e penetrava no abdómen costeando fora o pilar externo e passando 
depois por baixo da bifurcação do tendão deste mesmo pilar. 

Da extremidade inferior do cordão intermediário a L i - L", e um pouco 
acima da bifurcação do pilar externo, separava-se um ramo que, no seu percurso 
oblíquo para baixo e para diante, passava atrás deste pilar, alcançando depois o 
tendão do pilar interno. Atravessava-o e ia juntar-se ao ramo superior de divisão 
de um tronco emanado do segundo gânglio lombar e que após curto trajecto retró
grado se reunia ao cordão descendente originado no gânglio aórticò-renal. 

— À esquerda, encontravam-se quatro nervos esplâncnicos. O mais elevado 
emergia, apenas por uma raiz, do gânglio situado ao nível da cabeça da 7." cos
tela; descia ao longo da coluna e atravessava o diafragma, juntamente com os 
dois nervos seguintes, por um interstício do pilar principal, situado à altura do corpo 
da l.a vértebra lombar. Terminava este nervo no gânglio semilunar. 

O segundo nervo nascia por duas raízes, uma superior mais grossa que se 
destacava de Di* e outra de menor calibre que saía de D*. O tronco de fusão 
destas duas raízes seguia paralelamente ao nervo precedente, e ao aproximar-se 
do diafragma, encostado àquele nervo, passava pela mesma abertura e terminava no 
gânglio semilunar junto do nervo anterior. 

Como já tinha acontecido ao segundo, o terceiro esplâncnico desprendia-se 
por duas raízes, uma de D*i e a outra de D*» que se juntava à precedente a 
lcm.,5 da sua origem; este nervo tinha as mesmas relações e terminação que os 
dois nervos anteriores. 

O quarto nervo provinha também da reunião de duas raízes, uma de D " e a 
outra do polo inferior de D*"; fundiam-se as duas e o cordão resultante passava 
fora do pilar do diafragma juntamente com a cadeia simpática, não tendo sido 
possível seguí-lo até à terminação, visto encontrar-se cortado. 

O diafragma inseria-se na coluna, à esquerda, apenas por um pilar que se 
prendia principalmente no corpo da 3.a vértebra lombar; este pilar apresentava 
uma abertura de 2cm. de extensão, na espessura da porção carnosa e ao nível 
da 2.a vértebra lombar. A arcada por onde passava o simpático e o último dos 
esplâncnicos, formada pelo pilar do diafragma e pelo psoas, encontrava-se à altura 
da 2.a vértebra lombar. 

Obs. 93 e 94— Dissecção do cadáver de Maria F. da S., 65 anos, natural 
de Ruivães, Famalicão; praticada em 4-I1I-1929. 

— Do lado direito, quatro raízes do mesmo calibre se juntavam para for
marem o grande esplâncnico. 

A raiz superior deste nervo desprendia-se de Dvn e descia obliquamente 
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para diante até ao 9." disco, onde se lhe reunia a raiz seguinte destacada de 
Dvm. O grande esplâncnico, que desde esse ponto seguia um trajecto rectilíneo 
até ao diafragma, era engrossado por mais duas raízes, saídas : uma de Dx e ou
tra do cordão inter-ganglionar acima deste gânglio. A primeira encorporava-se 
naquele nervo ao nível de 11.o disco, e a segunda à altura da parte média do 
corpo da última vértebra dorsal. 

Pelo interstício limitado pelos dois pilares interno e externo passava o 
grande esplâncnico, ao nível do corpo de L'. cruzava obliquamente a face anterior 
do pilar interno e após o percurso de lcm.,5 terminava no bordo externo do gânglio 
semilunar. 

O nervo pequeno esplâncnico nascia do cordão inter-ganglionar, 2cm. abaixo 
de Dxn, e seguia encostado a êle até lcm. acima do primeiro disco lombar, onde 
passava entre o pilar externo e um delgado feixe carnoso que deste pilar se des
tacava e se inseria, internamente a êle, no corpo da 2.a vértebra lombar. Após um 
percurso abdominal de 2cm., chegava à face posterior da artéria renal, onde se 
bifurcava, terminando um ramo acima, no prolongamento inferior do gânglio 
semilunar, e outro abaixo desta artéria, no gânglio aórticò-renal. 

O simpático atravessava o diafragma, por uma arcada proveniente da bifur
cação do pilar externo, ao nível do bordo inferior do primeiro disco lombar. 

—A esquerda, apenas três raízes formavam o grande esplâncnico. A mais ele
vada, que era a principal, desprendia-se de Dvn ; as duas seguintes saíam do 
cordão intermediário do simpático, uma lcm. acima e a outra lcm. abaixo de Dix. 
Destas, a primeira juntava-se ao grande esplâncnico à altura do corpo da lO.a 
vértebra e a outra ao nível do 11.» disco, no local em que este nervo apresentava 
um gânglio minúsculo. 

O pilar esquerdo do diafragma era único e inseria-se na parte inferior do 
corpo da 1." vértebra lombar e no disco imediato. Num pequeno orifício aberto 
na espessura da porção carnosa deste pilar, passava o grande esplâncnico, ao nível 
da primeira vértebra lombar. Cruzava a parte interna do pilar diafragmático e 
percorria no abdómen lcm., a ntes de terminar no bordo externo do gânglio 
semilunar. 

O nervo pequeno esplâncnico provinha da fusão de duas raízes, ao nível do 
corpo da 1.» vértebra lombar, destacadas respectivamente de Dxi e D*" ; seguia 
para o abdómen ao lado da aorta, pelo mesmo orifício que ela e lançava-se acima 
da artéria renal, após o percurso de lcm.,5, n o prolongamento inferior do gânglio 
semilunar. 

Num gânglio, situado 3cm. abaixo do bordo inferior da artéria renal, que 
estava reunido por um cordão, também ganglionar, a outro gânglio que ficava 
adiante daquela artéria, lançavam-se os dois ramos de bifurcação de um tronco 
que nascia de L' • 

O simpático e o pequeno esplâncnico passavam pelo orifício aórtico, inter
namente ao pilar esquerdo do diafragma. Quanto às relações do pequeno 
esplâncnico com a artéria renal, verificava-se que este nervo emergia do lado in
terno do pilar do diafragma, atrás daquela artéria e ao mesmo nível que ela. 
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Obs. 95 e 96 — Dissecção de um cadáver de adulto, Q, efectuada em 
26-M-I929. 

Figs. 81 e 82 —Para formarem o grande esplâncnico direito (G. e.) reii-
niam-se cinco ramos, nascidos respectivamente de Dvi, Dvn, Dvm e D«. 

As duas primeiras raízes (Ri e R2) desprendiam-se de Dvi, duma e doutra 
extremidade deste gânglio, fundiam-se num tronco ao nível do corpo da 
sétima vértebra, o qual recebia à altura do disco imediato a terceira raiz (R3) 
nascida de Dv«. 

O tronco de fusão destas três raízes descia obliquamente para diante, apro-
ximando-se da linha média ao nível da oitava vértebra dorsal e seguindo depois 
verticalmente até ao diafragma. 

A quarta (Ri) e quinta (R5) raízes saídas de Dvm e D'x juntavam-se ao nível 
da décima vértebra, e o tronco resultante seguia encostado ao grande esplân
cnico, fundindo-se com êle 2<=m. depois, exactamente no ponto em que existia o 
gânglio esplâncnico (G. L.). 

O grande esplâncnico (G. e.) chegava ao abdómen pelo orifício aberto na 
espessura da porção carnosa do pilar interno, ao nível do último disco dorsal. Este 
nervo, já no abdómen, cruzava a porção restante do pilar interno e lançava-se no 
gânglio semilunar (G. s.). 

A origem do pequeno esplâncnico (P. e.) fazia-se por três raízes; destas, a 
mais elevada, que era também a mais grossa, desprendia-se do cordão inter-
gânglionar, um centímetro abaixo de D"x; pelo seu calibre, que era duplo do 
daquele cordão, mais parecia ser a continuação do simpático torácico. 

O gânglio da cadeia correspondente à décima vértebra dorsal faltava, e à 
altura da décima primeira via-se um gânglio fusiforme.com cerca de 2cm. de com
primento e 3mm- de largura. Deste gânglio saía a segunda raiz do pequeno 
esplâncnico, e a terceira provinha também dele, mas um centímetro abaixo da ori
gem da raiz anterior. As duas, após um percurso de cerca de meio centímetro, 
lançavam-se no bordo externo da raiz superior do pequeno esplâncnico. 

Este nervo (P. e.), que desde a origem da primeira raiz até ao diafragma 
descia paralelamente à cadeia do simpático e afastado dela Ocm.,5, chegava ao 
abdómen pela abertura limitada pelos dois pilares interrio e externo, 2cm. abaixo 
do ponto de passagem do grande esplâncnico. Separava-o do grande esplâncnico 
um pequeno feixe carnoso que se afastava do pilar externo logo acima do 
pequeno esplâncnico, fundindo-se pouco depois com o pilar interno. 

O pequeno esplâncnico seguia obliquamente para baixo e para dentro até à 
face posterior da artéria renal, que atingia a lcm. da sua origem na aorta, bifur-
cando-se no mesmo ponto. 

Dos dois ramos, um terminava acima da artéria renal no gânglio semilunar 
e o outro cruzava a face posterior daquela artéria, lançando-se num gânglio (G. a. r.) 
que se encontrava junto do bordo inferior do mesmo vaso. A continuidade entre 
este gânglio e o prolongamento inferior do gânglio semilunar era estabelecida 
por um cordão que cruzava a face anterior da artéria renal, já mencionada. 

O simpático caminhava fora do pequeno esplâncnico e penetrava no abdó-

http://fusiforme.com


Fig. 81 
(Obs. 95) 
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men pela arcada proveniente da bifurcação do pilar externo, separado daquele 
nervo pelo feixe interno de bifurcação deste pilar. O rim direito era inervado por 
filetes desprendidos das pequenas massas ganglionares que ocupavam a face 
anterior da artéria renal e por um filete mais grosso desprendido do gânglio 
anexo ao bordo inferior da mesma artéria. 

Estes filetes, que seguiam de preferência os bordos superior e inferior 
daquela artéria, trocavam entre si anastomoses, vendo-se, além disso, no 
raminho que acompanhava o bordo inferior da artéria um pequenino gânglio, 
como se encontra representado na figura 81. 

Figs. 83 e 84 —Do lado esquerdo, a raiz principal (Ri) do grande esplân-
cnico (G e.) desprendia-se do cordão intermediário a Dvi-Dvn; descia ao lado 
da coluna obliquamente para baixo e para diante até à oitava vértebra dorsal, a 
partir da qual seguia em linha recta até ao diafragma, recebendo no percurso mais 
dois ramos (R2 e R3). Destes, o primeiro (R2) saía do cordão inter-ganglionar, 
abaixo de Dvin, e fundia-se pouco depois com a primeira raiz; o outro (R3), muito 
delgado, separava-se de D'*, e, após curto trajecto oblíquo, encorporava-se no 
grande esplâncnico (Q. e.), ao nível do nono disco inter-vertebral. 

O grande esplâncnico, que no seu percurso descendente, à altura da 11.» 
vértebra, enviava alguns filetes à aorta, penetrava no abdómen pela abertura 
limitada pelos dois pilares interno e externo, encontrando-se este último reduzido 
a fibras muito curtas que, separadas do diafragma ao nível da arcada do psoas, se 
inseriam logo no último disco dorsal. Depois de o grande esplâncnico percorrer 
cerca de lcm., terminava na parte inferior do bordo externo do gânglio semilunar, 
onde chegava bifurcado. 

Duas raízes, desprendidas duma e de outra extremidades de um gânglio 
fusiforme e alongado, que se estendia desde o meio do corpo da décima primeira 
vértebra até ao bordo inferior do disco que separava esta vértebra da imediata, 
juntavam-se lcm.,5 acima do diafragma. Da fusão destas duas raízes resultava o 
pequeno esplâncnico (P. e.) que, depois de atravessar o diafragma (D.) pela mesma 
abertura que o nervo precedente, se lançava, dividindo-se em quatro ramos : 
num gânglio de dimensões reduzidas e forma triangular situado junto do bordo 
inferior da artéria renal, no gânglio semilunar e no cordão que reunia os dois 
gânglios. Aquele gânglio (G. a. r.) encontrava-se ligado a uma das massas ganglio
nares dependentes do gânglio semilunar (O. s.) por um cordão delgado que 
passava adiante da artéria renal, muito próximo da origem desta na aorta. 

Do vértice externo do gânglio (G. a. r.) em que terminava o pequeno esplân
cnico (P. e.) saía um raminho, relativamente grosso, que seguia o bordo inferior da 
artéria renal. Este ramo apresentava no seu percurso, antes de se perder no hilo 
do rim, duas pequenas massas ganglionares que recebiam ou enviavam filetes 
que se anastomosavam, à volta da artéria renal, com raminhos muito delgados 
desprendidos de pequenos gânglios que continuavam a extremidade inferior do 
gânglio semilunar e ocupavam a face anterior daquele vaso na sua origem. 

À altura da passagem do diafragma, desprendia-se do cordão intermediário 
a Dxi e L' um grosso ramo com o dobro do calibre do segmento do cordão inter-



NERVI SPLANCHNICI 139 

-ganglionar que inferiormente continuava a cadeia. Este ramo, que podemos consi
derar como nervo^'esplâncnico inferior (E. i.), seguia no abdómen paralelamente 

Fig. 82 (Obs. 95 e 96) Fig. 83 

ao ramo inferior de divisão do pequeno esplâncnico, mas abaixo dele, até se 
lançar no gânglio aórticò-renal (G. a. r.), anexo à artéria renal, muito próximo da 
origem desta na aorta. 



Fig. 84 
íObs. 96) 
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Como do lado oposto, o décimo gânglio dorsal faltava, sendo o cordão in
termediário a Dix e L' muito delgado, tanto de um lado como do outro. 

A esquerda, o décimo segundo gânglio dorsal também faltava, sendo de cali
bre muito reduzido o cordão intermediário à origem do nervo esplâncnico inferior 
e ao primeiro gânglio lombar. Notava-se, além disso, a duplicidade do cordão 
inter-ganglionar que reunia o segundo e o terceiro gânglios lombares. 

Obs. 97 e 98 — Dissecção efectuada em 8-IV-1929, num indivíduo adulto O. 

Fig. 85 —Para a constituição do grande esplâncnico direito (G. e.) contri
buíam cinco raízes. As duas primeiras, nascidas respectivamente de Dvi e do cor
dão intermediário a Dvn. Dvm, fundiam-se à altura do 8." disco inter-vertebral. No 
tronco proveniente desta fusão encorporavam-se, ao nível da ll.a;vértebra e quási 
no mesmo ponto, as três raízes seguintes nascidas uma de Dix e duas de D x . 

O grande esplâncnico (G. e.) penetrava no abdómen pela abertura do 
diafragma (D.) limitada pelos dois pilares interno (PH. i.) e externo (Pil. e.) e, ao 
atravessar este músculo, abria em leque, dividindo-se em cinco raminhos, três dos 
quais se lançavam no bordo externo do gânglio semilunar direito (G. s.). O quarto 
raminho caminhava abaixo dos precedentes e, junto da origem da artéria renal 
superior (A. r.), bifurcava-se, passando um dos ramos de divisão acima e outro 
abaixo desta artéria. O quinto ramo de divisão do grande esplâncnico, que pró
ximo da origem cruzava posteriormente o quarto e logo a seguir o nervo pequeno 
esplâncnico (P. e.), atingia a 5cm. da passagem do diafragma a face anterior do 
pilar interno, e a 2mm. do seu bordo externo perfurava-o obliquamente para baixo 
e para dentro. Depois de ter atravessado a porção tendinosa deste pilar (Pil. i.), 
aparecia no seu bordo interno, lcm. abaixo da artéria renal inferior (A. r.i ), e 
num trajecto recorrente subia ao lado da aorta, atrás das artérias renais, até à face 
posterior do gânglio semilunar (G. s.), onde terminava próximo da artéria mesen-
térica superior. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) emergia, por uma só raiz, de Dxi e apresen
tava com o diafragma (D.) as mesmas relações que o nervo anterior; caminhava 
fora e paralelo aos últimos ramos tie divisão do grande esplâncnico (G. e.), cru
zando obliquamente a face anterior do pilar interno. Porém, logo que chegava 
junto da origem das artérias renais, bifurcava-se num ramo para a artéria renal 
superior (A. r.) e noutro que seguia a face posterior da artéria renal inferior 
(A. r.i) até ao hilo do rim. 

O simpático (S.), bastante delgado, desde Dxi dirigia-se obliquamente para 
baixo e para diante, alcançando a cavidade abdominal fora do pilar externo (Pil. e.) 
do diafragma. Parte das fibras deste pilar inseriam-se no corpo da primeira vérte
bra lombar e as mais externas formavam um tendão delgado e longo que ia 
prender-se no corpo da terceira vértebra lombar por dois feixezinhos que delimi
tavam uma botoeira por onde passava o simpático. 

Fig. 86 — Mais complexa era a disposição que ofereciam os nervos 
esplâncnicos do lado esquerdo. 
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Fig. 85 {Obs. 97 e 98) Fig. 86 

O grande esplâncnico (G. e.) resultava da reunião de seis raízes, com a 
distribuição a seguir descrita. A raiz principal saía de DVII e daÇdescia obliqua
mente na face lateral do ráquis até ao diafragma. Esta raiz recebia, a lcm.,5 
da origem, um tronco mais delgado resultante da fusão das três primeiras 
raízes destacadas de Dv Dvi e do cordão intermediário a Dvi-Dvn. A quinta 
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raiz nascida de Dvm juntava-se ao tronco principal à altura do corpo da 10." vér
tebra. O tronco do grande esplâncnico (G. e.) no seu trajecto descendente bifur-
cava-se ao nível do corpo da 11.» vértebra, e ao ramo externo de divisão, a Ocm.,5 
da origem, juntava-se-lhe a sexta raiz saída de D'x. Os ramos de bifurcação do 
grande esplâncnico desciam quási encostados até ao diafragma; o ramo interno 
atravessava-o entre os pilares médio (Pil. m.) e externo (Pil. e.), e o ramo externo, 
mais delgado que o anterior, passava, lcm. abaixo deste, por uma pequenina 
botoeira que a porção carnosa do pilar médio (Pil. m.) lhe oferecia. Os dois 
ramos terminavam junto do bordo externo do gânglio semilunar, na face posterior 
deste gânglio, após um percurso abdominal de cêrca de lcm.; 0 ramo externo 
do grande esplâncnico ainda se bifurcava ao lançar-se no gânglio semilunar. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia do cordão inter-ganglionar 2"n. abaixo 
da extremidade inferior de D», seguia internamente ao simpático e, penetrando 
no abdómen entre os pilares interno (Pil. i.) e médio (Pil. m.), terminava acima da 
artéria renal depois de percorrer no abdómen, transversalmente, cêrca de lcm.,5. 

O nervo esplâncnico inferior (E. i.), que possuía com os pilares do diafragma 
as mesmas relações que o pequeno esplâncnico, desprendia-se de Dx« e lançava-se 
num gânglio situado junto da face posterior da artéria renal (A. r.). A este mesmo 
gânglio (G. a. r.) chegavam dois filetes emanados de L i. 

Dos gânglios mencionados que ficavam junto da origem da artéria renal 
saíam os filetes que, seguindo esta artéria, iam inervar o rim. 

Há ainda algumas particularidades a frizar nesta observação. O diafragma 
possuía, à esquerda, três pilares que, em volume e nas relações com os nervos 
esplâncnicos, apresentavam uma disposição exactamente inversa da que lhes é 
habitual. Destes pilares, o interno (Pil. i.), muito delgado e comprido, descia 
paralelamente à aorta e inseria-se por dois tendõezinhos no corpo da 2.a e da 3.a 

vértebras lombares; o médio (Pil. m.), um pouco mais grosso e oblíquo para fora, 
prendia-se à arcada do psoas no ponto correspondente ao corpo da 2.a vértebra 
lombar. O pilar externo (Pil. e.), que era o mais volumoso dos três, inseria-se na 
primeira vértebra lombar e no disco imediato. 

Um ramo do grande esplâncnico passava entre o pilar externo e o médio, e 
o outro atravessava o pilar médio. Entre o pilar interno e o médio seguiam respe
ctivamente o pequeno esplâncnico, o esplâncnico inferior e os dois filetes 
desprendidos do primeiro gânglio lombar. O simpático, que a princípio costeava o 
bordo interno do pilar externo, insinuava-se depois pela abertura que limitavam 
os dois pilares interno e médio, num plano posterior e externo ao dos ramos 
eferentes do simpático torácico que com estes pilares tinham as mesmas relações. 

Um outro pormenor desta observação era a existência de uma ansa nervosa, 
formada na face lateral esquerda da aorta, l,cm.5 acima do orifício aórtico do dia
fragma, pela reunião de dois raminhos, desprendidos o superior de D « e o infe
rior do cordão inter-ganglionar, lcm. abaixo de Dx ' . 

Da convexidade desta arcada saíam filetes para a aorta e um cordãozinho 
ganglionar, mais grosso, que terminava próximo da origem do tronco celíaco 
depois de perfurar o diafragma, formando uma espécie de anel com o prolonga
mento superior do gânglio semilunar esquerdo. 



Fig. 87 
{Obs. 99) 
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Obs. 99 e 100 — Cadáver de Elisa de C, de 30 anos, natural de Cedofeita, 
Porto. Dissecado em lO-V-1929. 

O segmento dorsal da coluna deste indivíduo apresentava treze vértebras a 
que correspondia igual número de costelas. A última destas, tanto à direita como 
à esquerda, era pouco desenvolvida, e articulava-se com uma faceta situada na 
parte média do corpo da 13.a vértebra dorsal. 

Figs. 87 e 88 — Do lado direito, cinco raízes convergiam num tronco para 
formarem o grande esplâncnico (G. e.). As três primeiras, aproximadamente do 
mesmo calibre, provinham respectivamente de Dvn, D« e D ' . A primeira (Ri) 
destas descrevia uma curva na face lateral da coluna, até ao corpo da 10." vértebra, 
ponto em que recebia a segunda raiz (R2). Juntava-se-lhe a terceira (R3) à altura do 
décimo primeiro disco, e a quarta raiz (R4) fundia-se com o grande esplâncnico ao 
nível do 12.° disco dorsal. Esta última raiz era de todas a mais grossa e nascia 
da extremidade inferior de D»; pelo seu desenvolvimento em relação a dois 
raminhos que asseguravam a continuidade da cadeia simpática, levava a supor que 
a quási totalidade das fibras do simpático torácico inferior passavam ao grande 
esplâncnico pelos ramos de origem deste. 

Quando o grande esplâncnico atravessava o diafragma, recebia, além das 
raízes já referidas, uma outra (R5), muito delgada, que se desprendia do décimo 
terceiro gânglio dorsal. 

No tronco de fusão das três primeiras raízes, um centímetro acima da ter
minação de R4, via-se no bordo interno do grande esplâncnico (G. e.) uma 
minúscula massa ganglionar (G. L.) da qual emergiam quatro filetes com distri
buição no tecido conjuntivo pèri-aórtico. Este gânglio era de dimensões muito 
pequenas e apenas perceptível no tronco do nervo como uma ligeira saliência de 
côr acinzentada. 

O grande esplâncnico penetrava no abdómen ao nível da parte média do 
corpo da 13." vértebra dorsal, insinuando-se pela parte mais elevada de uma fenda, 
aberta na porção carnosa do pilar direito do diafragma, o qual se apresentava 
muito volumoso e com inserção na 2.a e 3.a vértebras lombares e ainda no disco 
que as separava. Já na cavidade abdominal, o grande esplâncnico ao contornar o 
pilar bifurcava-se; dos dois ramos, o superior terminava, após um trajecto trans
versal de aproximadamente dois centímetros, na parte súperò-externa duma massa 
ganglionar alongada, que entrava na constituição do plexo solar. O ramo inferior, 
mais longo e oblíquo que o precedente, seguia um percurso algo irregular adiante 
do pilar do diafragma, lançando-se, logo acima da artéria renal, na extremidade 
inferior do gânglio atrás descrito. 

Este ramo oferecia, a meio da distância entre a bifurcação e o gânglio do 
plexo solar onde terminava, um pequeno gânglio donde saíam dois filetes, que 
desciam na face anterior da porção carnosa do pilar do diafragma, penetrando 
neste pilar, quatro centímetros abaixo da origem no gânglio anexo ao ramo infe
rior do grande esplâncnico. 

Da extremidade inferior de um gânglio da cadeia situado à altura da face 
IO 
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Fig. 88 (Obs. 99 e 100) Fig. 89 

lateral da 13.a vértebra dorsal desprendia-se um ramo fino (P. e.) que descia 
internamente à cadeia e se bifurcava a dois centímetros da origem. O ramo supe
rior dirigia-se obliquamente para baixo e para dentro, atravessava a porção interna 
do pilar do diafragma e aparecia junto do bordo interno deste, lcm.,5 abaixo da 
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artéria renal, seguindo então um trajecto ascendente até atingir a face anterior 
desta artéria, onde se lançava no gânglio aórticò-renal. 

Muito mais longa era a arcada feita pelo outro ramo, o qual continuava a 
princípio a direcção do tronco, bifurcava-se pouco depois e perdia-se na face pro
funda do pilar do diafragma, perfurando a sua inserção tendinosa à altura do 2.o 
disco lombar; fundia-se com um outro ramo eferente da cadeia, nascido por duas 
raízes, uma de L" e outra do cordão intermediário a L>-L" , o qual também 
atravessava o pilar do diafragma. 

Do ramo superior de P. e., e muito próximo da terminação dele no gânglio 
aórticò-renal, desprendiam-se dois raminhos que desciam adiante do pilar do dia
fragma e se juntavam ao nervo já descrito que provinha da fusão de duas raízes 
emanadas respectivamente de Li e do cordão intermediário a L ' -L" e dos dois 
filetes de bifurcação do ramo inferior do pequeno esplâncnico. 

Ainda alguns pormenores há a referir, pelo que diz respeito à configuração 
da cadeia ganglionar e suas relações com o diafragma. A quarta raiz do grande 
esplâncnico, pelo seu volume e direcção, parecia ser a continuação do simpático. 
O 12.0 gânglio dorsal faltava, sendo assegurada a continurdade entre Dxi e Dxm 
por um raminho muitíssimo fino, quási imperceptível, que reunia os dois gânglios 
mencionados. Um outro filete, desprendido da quarta raiz do grande esplâncnico, 
a dois centímetros da origem desta em Dxi, chegava ao 13.° gânglio dorsal. 

O plexo solar oferecia uma disposição caprichosa : massas ganglionares 
reunidas por prolongamentos, deixando entre si espaços vazios. A reflexão da 
pleura fazia-se ao nível do meio do corpo da 13." vértebra dorsal, correspon
dendo a parte mais baixa do fundo de saco pleural, ao ponto em que o grande 
esplâncnico, ao atravessar o diafragma, mudava de direcção para se lançar no 
gânglio semilunar. 

Figs. 89 e 9 0 ^ Na constituição do grande esplâncnico esquerdo (G. e.) 
entravam apenas duas raízes, uma principal e superior (Ri), nascida de Dvm e, 
outra mais curta e delgada (Rj), proveniente do cordão intermediário a Dx-Dxn. 
Juntava-se esta última raiz à primeira, à altura do 12.° gânglio, exactamente no 
ponto onde se via o gânglio de LOBSTEIN. O grande esplâncnico, desde a origem 
da sua raiz principal em Dvm, seguia um trajecto quási rectilíneo, paralelamente à 
face lateral da aorta, até atingir o diafragma à altura do meio da 13." vértebra, 
insinuando-se através dele pela parte mais elevada da abertura limitada pelos 
dois pilares interno (Pil. i.) e externo (PU e.). Chegado à cavidade abdominal, 
contornava o pilar externo e seguia transversalmente para fora, entre a face 
anterior deste pilar e a posterior do gânglio semilunar (G. s.), terminando lcm. 
depois no bordo externo deste gânglio. O cordão do grande esplâncnico, sendo 
ligeiramente achatado de fora para dentro no tórax, no abdómen encontrava-se 
achatado no sentido ânterò-posterior. 

Da raiz principal do grande esplâncnico desprendiam-se alguns filetes muito 
delgados que se perdiam pouco depois na espessura do tecido célulò-adiposo 
vizinho; entre eles, dois se destacavam pelo seu maior desenvolvimento, encon-
trando-se representados no esquema da figura 89. 



Fig. 90 
fObs. 100) 
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O nervo pequeno esplâncnico (P. e.) nascia por duas raízes de um gânglio 
fusiforme do simpático, que obliquamente cruzava a face lateral da décima 
segunda vértebra dorsal. Estas duas raízes, desprendidas a um centímetro uma 
da outra, reuniam-se logo após a origem para formarem o pequeno esplâncnico 
que penetrava no abdómen pela mesma abertura que o grande esplâncnico e o 
nervo seguinte. Depois de um percurso abdominal semelhante ao do grande 
esplâncnico, terminava na extremidade inferior do gânglio semilunar (G. s.). 
Porém, muito próximo deste gânglio, bifurcava-se, e ao passo que o ramo 
mais delgado continuava a direcção do pequeno esplâncnico, o outro tornava-se 
ascendente e terminava no gânglio semilunar no mesmo ponto que o grande 
esplâncnico. 

O último dos nervos esplânenicos, o esplâncnico inferior (E. i.), emergia por um 
só ramo da extremidade inferior de Dxn. Desde a sua origem até à terminação no 
gânglio aórticò-renal (G. a. r.), junto do bordo inferior da artéria renal, seguia um 
trajecto quási em linha recta, oferecendo com o diafragma relações idênticas 
às dos nervos precedentes. No seu percurso abdominal, obliquamente descen
dente, cruzava a face posterior da artéria renal. 

A continuidade entre o simpático torácico e lombar era assegurada por um 
raminho delgado que se desprendia do esplâncnico inferior no momento em 
que este nervo atravessava o diafragma. O cordão inter-ganglionar caminhava no 
interstício dos dois pilares interno e externo; porém, ao nível da parte inferior 
da primeira vértebra lombar obliquava para fora, passando atrás do feixe interno 
de constituição do pilar externo. Chegava desta maneira à parte superior de 
um gânglio alongado, que ocupava toda a altura da segunda vértebra lombar. 

Do lado esquerdo, a reflexão da pleura fazia-se ao nível do corpo da 
13.a vértebra dorsal, mas 1 cm. abaixo do bordo superior desta vértebra, à qual 
correspondia a abertura por onde se insinuavam os nervos esplânenicos para 
atingirem o abdómen. Existiam deste lado dois pilares, dos quais o interno, quási 
inteiramente carnoso, delgado, mas bastante comprido, se inseria no 2.° disco 
lombar e no corpo da 3.a vértebra. O pilar externo, proveniente da fusão de dois 
grupos de fibras com orientação diferente, inseria-se no corpo da 1.» vértebra 
lombar e no disco inter-vertebral que a separava da vértebra imediata. 

Obs. 101 - Dissecção praticada em Março de 1928 no cadáver de um indi
víduo adulto, do sexo ç?. 

Figs. 91 e 92—Além dos casos anteriormente descritos, apresento mais este, 
respigado entre os que não aproveitei e que me mereceu atenção especial pela 
disposição que ofereciam os ramos de origem do grande esplâncnico esquerdo. 

Esta observação que se encontra incompleta, visto não ter sido possível 
verificar a morfologia dos nervos esplânenicos à direita, é excluída do número 
total dos casos em que se baseiam as conclusões adiante expostas. 

Justificada a presença desta observação, analise-se a configuração que 
apresentavam os nervos esplânenicos do lado esquerdo. Existiam apenas dois, 
o grande e o pequeno esplânenicos; sendo o primeiro o mais curioso pelo número 



'ff 

Fig. 91 
(Obs. 101) 
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e disposição dos seus ramos de origem. Como as respectivas figuras mostram, 
era da reunião de seis raízes que provinha o grande esplâncnico esquerdo (O. e.). 
Deste conjunto de raízes, a mais desenvolvida e portanto 
considerada como principal, era a que emergia da porção 
superior do cordão simpático intermediário a Dvi-Dvn; 
desde a origem até ao diafragma seguia um percurso 
aproximadamente rectilíneo e recebia as cinco raízes 
restantes. 

Esta raiz (R2), era a segunda na ordem descen
dente e a 0,5 cm. da sua origem, recebia a primeira 
raiz (Ri) emanada de Dv e que em virtude do seu curto 
trajecto formava com o simpático torácico uma pequena 
arcada situada acima da origem da segunda raiz. A ter
ceira (R3) e a quarta raízes (R4) do grande esplâncnico 
— que na face ânterò-lateral do tórax seguiam um tra
jecto obliquamente descendente e paralelo entre si, até 
se encorporarem no tronco de fusão das duas primeiras 
raízes, ao nível da nona vértebra, — emergiam respecti
vamente do cordão intermediário a Dv"-Dvm e de Dvm. 
A quinta raiz (R5) nascia de D>x e juntava-se ao grande 
esplâncnico exactamente no ponto em que nele se en
contrava uma pequena massa glanglionar (Q. L.), o gân-
glio esplâncnico. Esta raiz, no seu percurso descen
dente, descrevia uma curva ligeiramente convexa, e 
2 cm. da terminação recebia uma curta e grossa anas
tomose que lhe enviava o tronco de fusão das quatro 
primeiras raízes, desprendida l,5cm. abaixo do local 
em que este recebia a sua quarta raiz. Ao gânglio 
esplâncnico chegava, além da raiz anterior, 
uma outra (RÓ), emanada de D x. 

As seis raízes descritas reiiniam-se num 
tronco que representava o grande esplâncnico 
esquerdo e que no seu trajecto descendente 
continuava a direcção do segundo ramo de 
origem até alcançar o diafragma à altura da 
primeira vértebra lombar. Insinuava-se através 
deste músculo por uma abertura da porção 
carnosa do pilar esquerdo, e uma vez no abdó
men obliquava para dentro, terminando, l"n. 
depois, na face posterior do gânglio semilu
nar (G. s.), junto do seu bordo externo. 

O pequeno esplâncnico (P. e.) nascia, 
por um ramo, do cordão intermediário a Dxi-Dxn, lcm. acima deste último 
gânglio; descia entre o grande esplâncnico e o simpático, passava com este último 
numa fenda aberta no pilar esquerdo e terminava no gânglio aórticò-renal. 

6.5., 

ô.a.r. 

Fig. 92 
(Obs. 101) 
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C — Indivíduos exóticos. 

Obs. 102 e 103 — Cadáver de Antonina R„ de 23 anos, natural de Espanha. 
Dissecado em 17-XII-1928. 

Fig. 93 — A origem dos nervos esplâncriicos, do lado direito, não pôde ser 
estudada, ficando por isso incompleta a observação. Apenas foi possível verificar 

as relações destes nervos com os 
pilares do diafragma. O grande es-
plâncnico (G. e.), o pequeno (P. e.) 
e o simpático (S.) atravessavam o 
diafragma entre o pilar interno 
(Pil. i.) e o externo (Pil. e.). O 
grande esplâncnico, já na cavidade 
abdominal, bifurcava-se antes de 
terminar no bordo externo do gân-
glio semilunar (G. s.). Na extremi
dade inferior deste gânglio, logo 
acima da artéria renal superior, 
lançava-se o pequeno esplâncnico 
(P. e.). 

O cordão simpático, originado 
no gânglio semilunar e que desce ha
bitualmente adiante da artéria renal, 
neste caso, em que havia duplici
dade da referida artéria, passava 
atrás delas. O primeiro gânglio lom
bar dava origem a um ramo que ia 
juntar-se a este cordão abaixo da 

Fig. 93 artéria renal inferior. 
(Obs. 102) 

Fig. 94 —Do lado esquerdo, 
quatro nervos esplâncnicos uniam o simpático dorsal (S.) aos gânglios semilu
nar (G. s.) e aórticò-renal (G. a. r.). O grande esplâncnico (G. e.) destacava-se 
por cinco raízes. A raiz principal nascia de Dv, juntando-se-lhe pouco depois e 
muito próximas umas das outras, as três seguintes, saídas de Dvi e das extremi
dades superior e inferior de Dvn. 

O grande esplâncnico descia obliquamente ao longo da coluna, aproxi-
mando-se muito da linha média à altura da 10.a vértebra, a partir da qual o seu 
trajecto era vertical até ao diafragma (D). Ao nível do corpo da 11.» vértebra 
dorsal recebia este nervo a quinta raiz que emergia de D«. O grande esplân
cnico atravessava o diafragma internamente aos outros três nervos esplâncnicos 
e ao simpático, entre o pilar principal (Pil. i.) e o acessório (Pil. e.) — interno e 
externo— e depois de um trajecto transversal de lcm-, terminava na extremidade 
siiperò-externa do gânglio semilunar (G. s.) esquerdo. 
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O segundo nervo esplâncnico, que 
deve ser o pequeno (P. e.), nascia de Dxl ; 
seguindo fora do grande esplâncnico, ter
minava no cordão qut, contornando poste
riormente a artéria renal esquerda (A. r.), 
unia o gânglio semilunar (G. s.) ao gânglio 
(G. a. r.) que ficava abaixo desta artéria. 

O terceiro (E. i.) e o quarto (Ei) ner
vos esplâncnicos desprendiam-se de Dx n , 
a lcm. um do outro; conservando-se quási 
paralelos, dirigiam-se para o gânglio aór-
ticò-renal (G. a. r.), onde se lançavam. 

Na cavidade abdominal, L« dava ori
gem a três ramos que iam engrossar o 
cordão descendente originado no gânglio 
aórticò-renal. O cordão intermediário do 
simpático encontrava-se desdobrado entre 
Dvm e D'x e entre este último e D*'. 

Obs. 104 e 105 — Dissecção efectuada 
em 19-XII-1928, no cadáver do ne
gro António C, de 25 anos, natural 
de Lourenço Marques. 

No decorrer do ano lectivo de 1928-
-1929 foi enviado ao teatro anatómico do 
Instituto de Anatomia o cadáver de um 
negro de Moçambique. Em virtude da ra
ridade que no nosso meio oferecem indi
víduos desta raça, e que pertencem a uma 
colónia portuguesa, mereceu-nos toda a 
atenção o estudo da sua morfologia. 

Dos resultados obtidos na dissecção 
das partes moles foi apresentado um tra
balho à Sociedade Portuguesa de Antro
pologia e Etnologia, como em nota já foi 
referido, a pág. 29. 

Neste cadáver procedi também à dis
secção dos nervos esplâncnicos, tendo en
contrado as disposições representadas nas 
figuras 95 e 96 e das quais é dada a 
seguir a respectiva descrição. 

Fig. 95 — Do lado direito seis raízes 
se fundiam num tronco, e assim consti-

Fig. 94 
(Obs. 101) 



154 SOUSA PEREIRA 

Fig. 95 
(Obs. 104) 

tuíam o nervo grande esplâncnico 
(G. e.); todas elas aparentavam o 
mesmo calibre, apenas o seu percurso, 
e portanto extensão, eram variáveis. 
Destas raízes, a primeira desprendia-se 
de D v e depois de descer obliqua
mente para diante, na face anterolate
ral do ráquis, até atingir o disco que 
separava a sexta vértebra dorsal da 
sétima, mudava de direcção, seguindo 
desde esse ponto até ao diafragma 
quási paralelamente à face direita da 
aorta. Neste seu percurso descendente, 
recebia pelo lado externo as cinco 
raízes seguintes, emanadas de gânglios 
da cadeia torácica situados abaixo do 
gânglio de origem da primeira raiz. 
Das raízes a que acabamos de nos 
referir, a primeira nascia de DVII e 
encorporava-se na raiz mais elevada 
do grande esplâncnico ao nível do 
itavo disco inter-vertebral. À altura 

da décima vértebra, juntava-se 
ao tronco de fusão destas duas 
raízes a terceira emanada de 
Dvm. Acontecia, porém, à 
quarta e quinta ra ízes do 
grande esplâncnico, destacadas 
respectivamente de D« e do 
cordão intermediário a Dix-D x, 
fundirem-se num tronco, à al
tura da sétima vértebra, antes 
de se lançarem ao nível da 
vértebra seguinte, no tronco 
proveniente da reunião das três 
primeiras raízes. 

A sexta e última raiz do 
grande esplâncnico, desprendi
da de D*', lançava-se neste ner
vo ao nível da última vértebra 
dorsal, acima do diafragma (D,), 
e 2"". abaixo do gânglio (G.L.) 
que o grande esplâncnico apre
sentava entre a 6." raiz e o tron
co de fusão da 4." e da 5.a raízes. 
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Dêste gânglio emergiam vários filetes que se perdiam no tecido conjuntivo 
que envolvia a aorta. 

O nervo grande esplâncnico insinuava-se através do diafragma por uma 
abertura da porção carnosa do pilar direito, ao nível da parte mais elevada da 
primeira vértebra lombar. Chegado ao abdómen, Iançava-se, após um percurso 
de poucos milímetros, numa pequena massa ganglionar intimamente ligada ao 
gânglio semilunar (G. s.). 

Além dêste nervo, existia ainda do lado direito o nervo pequeno esplâncnico 
(P. e.) que do simpático torácico se desprendia por três raízes, a mais elevada 
das quais nascia do meio do cordão intermediário a D*I-DXM e as duas seguin
tes do polo inferior de Dxn. Juntavam-se as duas primeiras ao nível da primeira 
vértebra lombar, reiinindo-se-lhe lcm- abaixo a terceira raiz. Constituído dêste 
modo, o pequeno esplâncnico alcançava o diafragma à altura da primeira vértebra 
lombar onde se bifurcava. Cada um dos ramos de divisão dêste nervo passava 
por uma abertura própria que lhe oferecia o pilar direito do diafragma. 

Estes dois orifícios alongados e verticais, em parte carnosos e em parte apo-
nevróticos, que se encontravam junto do bordo externo do referido pilar, eram 
separados um do outro por um feixe tendinoso vertical e paralelo ao maior 
dos dois orifícios. 

Como já atrás foi dito, o nervo pequeno esplâncnico (P. e.) ao alcançar o 
diafragma bifurcava-se, passando o ramo superior pela parte mais elevada da aber
tura externa, ao passo que o ramo inferior descia ao longo desta abertura cerca 
de 2cm., após o que se dirigia transversalmente para dentro, seguindo pela extre
midade inferior da abertura interna. Os dois ramos, paralelamente um ao outro, 
cruzavam a face anterior da porção interna do pilar do diafragma e terminavam, o 
superior, no prolongamento inferior do gânglio semilunar (G. s.), logo acima da 
artéria renal (A. r.), e o inferior no gânglio aórticò-renal (G. a. r.) abaixo da 
mesma artéria. 

O simpático torácico, que no seu percurso descendente cruzava adiante os 
vasos intercostais e com a coluna possuía as relações já referidas em muitas das 
observações anteriormente descritas, desde D*i inclinava-se um pouco para baixo 
e para diante. Descia entre a coluna e a face interna do pilar direito do diafragma, 
atingindo a cavidade abdominal por uma fenda que lhe oferecia o tendão dêste 
pilar, ao inserir-se na 2.a e 3.a vértebras lombares e no disco intermediário 
às duas. 

Fig. 96 — No exame dos nervos esplâncnicos, à esquerda, despertava ime
diatamente a atenção o percurso rectilíneo que seguia o grande esplâncnico 
desde a origem da sua primeira raiz, em Dvi, até ao orifício que lhe oferecia o 
diafragma (D.) ao nível da primeira vértebra lombar. Ainda outros pormenores 
há a destacar, os quais mencionaremos no decorrer da descrição. 

O grande esplâncnico (G. e.) provinha da reunião de cinco ramos, o pri
meiro dos quais emergia de Dvi, e os quatro seguintes se desprendiam, um de 
DVII, dois de D'x —um de cada extremidade dêste gânglio—, e finalmente 
o último que se originava em D*'. Todos eles chegavam ao bordo externo 
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do grande esplâncnico após curto 
trajecto oblíquo na face lateral da 
coluna. 

Entre a quarta e a quinta 
raiz, oferecia o grande esplâncnico 
um pequeno gânglio, saliente no 
bordo interno do seu tronco, ao 
nível do disco inter-vertebral que 
separava a décima primeira vérte
bra da décima segunda. Dele se 
separavam, além de ramos mui
tíssimo finos, um mais desenvol
vido (F.) que se encontra represen
tado na figura, e que, dirigindo-se 
obliquamente para dentro e para 
baixo, alcançava a face esquerda 
da aorta, seguindo-a até ao dia
fragma onde se perdia no tecido 
que a cercava. 

O grande esplâncnico pene
trava na cavidade abdominal, in-
sinuando-se por uma pequena aber
tura da porção carnosa do pilar 
esquerdo deste músculo. No abdó
men dirigia-se transversalmente 
para dentro e pouco depois ter
minava na extremidade externa do 
gânglio semilunar esquerdo (G. s.). 
Este gânglio encontrava-se reuni
do por dois pequenos prolonga
mentos a uma massa ganglionar 
(G. a. r.) situada adiante da origem 
da artéria renal (A. r.). 

De DXI desprendia se, por 
um só ramo, o nervo pequeno es
plâncnico (P. e.), o qual descia 
entre o simpático e o grande es
plâncnico até atingir o diafragma. 
Continuando o seu percurso na 
face ânterò-lateral da coluna, co
berto pelo pilar esquerdo do dia
fragma, chegava à cavidade abdo
minal, insinuando-se, ao nível da 
artéria renal, pela parte mais ele
vada de uma fenda que se encon-
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trava no tendão de inserção daquele pilar. Notava-se que o pequeno esplâncnico, 
ao sair da abertura mencionada, se dividia em dois ramos, um dos quais termi
nava, acima da artéria renal, no cordão que reunia o gânglio semilunar ao aór-
ticò-renal, e o outro, abaixo da mesma artéria, numa pequena massa ganglionar 
dependente do gânglio aórticò-renal (G. a. r.). 

Do primeiro gânglio lombar desprendia-se um ramo que tinha com o pilar 
do diafragma as mesmas relações que o nervo precedente e que, juntando-se a 
um cordão nervoso proveniente do gânglio aórticò-renal, contribuía para a cons
tituição do plexo lombò-aórtico. 

No simpático torácico encontrava-se de particular apenas uma pequena 
arcada (A.) que saltava entre Dv e Dvr, internamente ao cordão intermediário a 
estes dois gânglios. A cadeia, descendo verticalmente ao lado da coluna, desde 
DXI mudava de direcção, obliquando para baixo e para dentro até ao diafra
gma. Seguia entre a coluna e a face interna do pilar esquerdo deste músculo, 
fora do nervo pequeno esplâncnico e chegava ao abdómen por uma pequena 
abertura do tendão deste pilar, situada fora e abaixo do orifício de passagem do 
pequeno esplâncnico. 

Terminada a exposição de todas as observações dos nervos esplâncnicos, 
colhidas em fetos, adultos e nos indivíduos exóticos, resta apresentar as seguintes 

CONCLUSÕES 

I — Cadeia ganglionar. 

Ao iniciar o estudo sintético das observações que atrás se 
encontram descritas, torna-se oportuno passar em revista, embora 
rapidamente, a configuração e relações do segmento da cadeia 
ganglionar tóracò-abdominal correspondente à origem das raízes 
dos nervos esplâncnicos. 

É apenas a porção do simpático torácico compreendida entre 
o quarto ou quinto gânglios dorsais e o segundo lombar aquela 
que por agora nos interessa ; pois verifiquei nos meus casos a 
ausência de ramos de origem dos nervos esplâncnicos acima 
de D I v e abaixo de L1 . 

O simpático torácico, que pelos seus gânglios e cordões inter
mediários difere dos segmentos cervical e lombò-sagrado da cadeia, 
desce ao longo da coluna, costeando-lhe as faces laterais, em 
relação intima com as articulações costò-vertebrais e com a 
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vertente externa das cabeças das costelas. Neste seu percurso 
descendente, a cadeia apresenta-se sinuosa, mais nuns casos do 
que noutros, com segmentos de convexidade externa e outros de 
convexidade interna. 

Nalguns casos em que se notavam curvas de convexidade 
interna bastante acentuada, originava-se nestas, por vezes, uma 
raiz que continuava a direcção do segmento superior da curva 
(Obs. 37, 66 e 89). 

Além destas sinuosidades, nem sempre muito acentuadas, 
observava-se na maior parte dos casos uma mudança de direc
ção da cadeia ganglionar que se afastava das cabeças das cos
telas e se aproximava da linha média, seguindo um percurso 
obliquamente descendente na face ânterò-lateral da coluna. 

Apesar de ser variável o ponto em que a cadeia ganglionar se 
desviava da direcção vertical, verificava-se quási sempre que era a 
partir do décimo gânglio dorsal que se operava o desvio do sim
pático torácico. Com uma frequência muito menor, observei tal 
desvio abaixo do décimo primeiro gânglio ou do nono, sendo 
essa mudança de direcção ainda mais rara ao nível do décimo 
segundo gânglio dorsal. 

Os casos em que o simpático torácico se continuava com a 
cadeia lombar, sem que houvesse uma apreciável mudança de 
direcção daquele cordão nervoso, eram pouco frequentes. 

Desde que a cadeia simpática penetrava no abdómen—-depois 
de se ter insinuado através do diafragma — seguia, encostada à 
coluna e adiante das arcadas do psoas, um percurso vertical e 
aproximadamente paralelo à linha média. 

Não é uniforme o calibre do simpático torácico no seu seg
mento inferior, como o mostram as minhas observações. Na maior 
parte delas verificava-se que após a emergência das raízes dos 
nervos esplâncnicos, principalmente do splanchnicus major havia 
uma diminuição acentuada de calibre do cordão inter-ganglionar, 
aparecendo este nalguns casos mesmo reduzido a um filete muito 
delgado. 

A ausência completa do cordão inter-ganglionar foi vista 
por mim apenas uma vez, entre Dx e Dxn (Obs. 36, fig. 37). Fal
tava neste caso o décimo primeiro gânglio e a conexão entre os 
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dois segmentos do simpático era estabelecida apenas pela fusão 
dos dois ramos de origem do esplâncnico inferior, os quais se 
desprendiam : um de Dx e outro de Dx". 

Deve notar-se ainda que nalguns casos o cordão interme
diário era tam delgado em certos pontos, que se não fora por 
estar precavido contra tal facto, ter conduzido a dissecção com 
muito cuidado, facilmente se poderiam tomar como casos de 
ausência completa do cordão inter-ganglionar. 

(Obs. 3) (Obs. 21) (Obs. 29) (Obs. 31) (Obs. 46) (Obs. 99) 

Fig. 97 

A diminuição de calibre do cordão intermediário observava-se 
principalmente no segmento da cadeia compreendido entre o 
décimo gânglio torácico e o primeiro lombar. Menos vezes se ini
ciava a diminuição de espessura do cordão abaixo do nono, do 
oitavo, mesmo do sétimo, do décimo primeiro ou do décimo 
segundo gânglio torácico. Em poucos casos acontecia o simpático 
apresentar-se no seu segmento de transição tóracò-abdominal com 
um calibre aproximadamente uniforme. 

Embora, quási sempre, os cordões do simpático torácico inter
mediários aos gânglios sejam indivisos, tive ocasião de observar 
algumas vezes a sua duplicidade. Nas observações 3, 24, 29, 31, 46 
e 99 (Fig. 97), o desdobramento interessava apenas o cordão 
intermediário a dois gânglios consecutivos, sendo nas Obs. 3, 24 
e 31 os dois ramos de divisão da mesma espessura. 
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Já o mesmo não acontecia nas Obs. 29 e 46 onde existia uma 
pequena diferença de calibre entre os dois cordões. Embora na 
maior parte dos casos os dois troncos se apresentassem inteira
mente independentes entre os dois gânglios consecutivos, pode 
essa independência ser parcial, como se notava na Obs. 3, na 
qual apenas se encontrava uma pequena botoeira aberta na espes
sura do cordão inter-ganglionar. 

Ao lado destes casos, apareciam alguns em que o desdo
bramento do simpá
tico era representado 
por um cordão bas
tante grosso, o qual, 
separando-se de um 
gânglio da cadeia, se 
ia juntar a esta num 
ponto inferior, depois 
de ter descrito na face 
lateral do ráquis uma 
curva de convexida
de ânterò-interna 
(Obs. 31, 38 e 58). 
Entre os dois pontos 

terminais desta arcada pode encontrar-se um gânglio (Obs. 31 e 
38) ou mais (Obs. 58, Fig. 98). 

Ainda curiosa era a disposição encontrada num feto (Obs. 15 e 
16, Fig. 98), em que se viam acima da origem da raiz principal 
do grande esplâncnico, duas arcadas, reunidas pelas suas extremi
dades. 

A direita, a primeira estendia-se de Dv a Dvl onde se fundia 
com a origem da segunda arcada, a qual, após um percurso seme
lhante ao da precedente, se lançava no sétimo gânglio dorsal, de 
cuja extremidade inferior se desprendia a raiz mais volumosa do 
grande esplâncnico direito. 

A esquerda (Obs. 16), existiam também duas arcadas muito 
semelhantes às do lado oposto, situadas internamente ao simpático, 
contudo, mais próximas do cordão inter-ganglionar. A primeira ia 
de DIV a Dv e a segunda seguia desde este ponto até ao sexto 

(Obs. 38) (Obs. 5SJ (Obs. 15) (Obs. 16) 
Fig. 98 
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gânglio, onde se lançava 2mm- acima da origem da raiz principal 
do grande esplâncnico. 

Pelo que diz respeito à interpretação destas arcadas, se nuns 
casos, como nas Obs. 24, 29 e 31, não resta a mínima dúvida em 
admitir que representam apenas um simples desdobramento do 
cordão inter-ganglionar, já o mesmo não acontece na Obs. 58, 
onde, pela configuração e relações da sua terminação com a ori
gem da raiz superior do grande esplâncnico, me parece dever 
considerar-se como uma raiz deste nervo que em vez de se lan
çar na raiz imediata junto da origem dela, pelo contrário, se 
fundia com o gânglio onde aquela raiz se originava. Provavel
mente as fibras que constituíam esta arcada entravam no gânglio 
de origem da raiz superior do grande esplâncnico, para pouco 
depois deixarem este gânglio e se encorporarem na referida raiz. 

Entre estas duas modalidades por mim observadas, tam dife
rentes na sua morfologia e provável significação, encontrei for
mas intermediárias, como as das Obs. 38, 46, etc. 

Na Obs. 99 (Fig. 97) existia também duplicidade do cordão in
termediário a DXI -D x m ; mas, ao passo que o ramo externo, muito 
delgado e reduzido a um filete, reunia os dois gânglios, seguindo 
quási em linha recta, acontecia que do polo inferior de DXI se 
desprendia um tronco que pelo seu calibre parecia a continuação 
do simpático torácico, não o sendo, contudo, pela sua termi
nação. Este tronco, como atrás foi descrito, obliquava para baixo 
e para dentro, lançando-se no grande esplâncnico, a quarta raiz do 
qual constituía. Da parte média deste grosso ramo separava-se 
um filete que se lançava no gânglio do simpático torácico situado 
à altura da décima terceira vértebra dorsal. 

A duplicidade do cordão intermediário a Dxr-DXI", que neste 
caso se observava, era, pois, diferente das anteriormente descritas. 
Ao passo que o ramo externo era representado por um delgado 
filete que reunia aqueles dois gânglios, o interno mostrava-se cons
tituído na metade superior pela quarta raiz do grande esplâncnico 
e na inferior pelo filete, já mencionado, que se desprendia desta 
raiz e se reunia ao 13.° gânglio dorsal. 

Estes casos de duplicidade do cordão inter-ganglionar, pela 
sua frequência, confirmam a opinião de HOVELACQUE1715 quando 
declara não ser excepcional o seu aparecimento. Já o mesmo não 
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acontece quando este autor, ao referir-se ao calibre dos dois ramos 
de divisão do tronco inter-ganglionar, diz que nunca apresentam 
volume igual, sendo um dos ramos constituído por um filete parti
cularmente delgado, apenas desviado do tronco principal. 

De entre os casos de duplicidade, nos das Obs. 24 e 31 os 
dois ramos de divisão apresentavam um volume perfeitamente 
igual, sendo muito pequena a diferença no da Obs. 99. Existem, 
pois, ao lado dos casos em que o desdobramento do cordão é 
apenas representado por um filete muito delgado, outros em que 
os dois ramos de divisão oferecem o mesmo calibre. 

Apesar de ser variável a forma como se nos apresentam os 
gânglios da cadeia torácica, mais frequentemente possuem uma 
configuração triangular, de base interna e vértice voltado para fora. 
Deste vértice, que pode ser bifurcado, vi sempre emergir um 
ramo comunicante que se dirigia obliquamente para cima e para 
fora, reunindo-se ao tronco do nervo intercostal correspondente. 
Além deste comunicante, que me parece ser constante, saíam do 
mesmo gânglio, em muitos casos, um ou dois ramos comunican
tes que tinham o mesmo destino que o precedente, ou se lança
vam no intercostal que seguia o espaço imediatamente inferior. 

Nalguns casos, principalmente o décimo primeiro e o décimo 
segundo gânglios torácicos apresentavam-se arredondados ou 
fusiformes. 

Os gânglios torácicos, com uma forma diferente e dimensões 
muito menores que os gânglios cervicais e lombares, nem sempre 
se distribuíam de maneira que a cada vértebra correspondesse um 
gânglio; em muitos casos se observava a ausência de um, o que 
acontecia com mais frequência ao 11.° e ao 12.° gânglios torá
cicos, mais raras vezes ao primeiro lombar ou a gânglios mais ele
vados que os dois anteriormente mencionados. 

É variável a situação dos gânglios da cadeia; se na maior 
parte dos casos se encontram em contacto com a cabeça das 
costelas, podem também ocupar os espaços intercostais, o que 
notei menos vezes. Os gânglios, quando em relação com as cabe
ças das costelas, acham-se junto do bordo superior daquelas, me
nos vezes na face anterior ou no bordo inferior. 

A propósito do volume que podem oferecer os gânglios da 
cadeia, entre todos os cadáveres havia um (Obs. 43 e 44), 
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em que as dimensões dos gânglios (Fig. 41) ultrapassavam muito 
as observadas nos outros casos. Esta hipertrofia, incidindo nos 
gânglios da cadeia torácica e ainda nos ramos comunicantes, 
coincidia com uma cifò-escoliose do segmento dorsò-lombar da 
coluna. Embora nos seja desconhecida a causa que neste caso 
determinou aquela curvatura, a localização da hipertrofia leva a 
pensar que o aumento de volume dos gânglios e troncos nervosos 
resultou da propagação a estes do processo que lesou o ráquis (i). 

E muito provável que as afecções da coluna, idênticas às 
deste caso, se acompanhem de lesões mais ou menos acen
tuadas da cadeia simpática, que lhe fica próxima. Alguma coisa 
aproveitaria o conhecimento da história clínica do doente, relacio
nando as perturbações físiò-patológicas com as lesões anatomò-
-patológicas encontradas. 

Se compararmos o aspecto que oferece o simpático torácico 
no feto e no adulto (Figs. 26, 27 e 88, 89), nota-se que a configu
ração da cadeia não é a mesma nestes dois períodos da vida. 
Assim, no feto, os gânglios são proporcionalmente ao adulto muito 
mais volumosos. Os cordões intermediários, largos e achatados de 
fora para dentro, são muito curtos, a tal ponto que simulam fre
quentes vezes uma fusão de dois gânglios consecutivos, a qual é 
apenas aparente. 

Os gânglios no adulto possuem menor volume e os cordões 
intermediários do simpático apresentam-se mais longos e relativa
mente mais delgados. 

No seu percurso descendente, a cadeia ganglionar cruza pos
teriormente as cabeças das costelas, e, ao nível dos corpos das 
vértebras, os vasos intercostais que com ela podem apresentar uma 
obliquidade diferente. As artérias e veias intercostais passam entre 
o corpo da vértebra e a cadeia; apenas vi num caso (Obs. 7) uma 

(1) CUNNINGHAM 62-69 descreveu um caso muito semelhante a este, em que, além da 
curvatura da coluna, existia hipertrofia dos gânglios simpáticos do lado da convexidade. 
Este autor cita mais dois casos, um de hipertrofia bilateral observado por HENRI HENROT, e 
publicado por este na Union Médicale et Scientifique du Nord-Est, e outro descrito por 
CRUVEILHIER. 

A hipertrofia do simpático é atribuída por CUNNINGHAM à propagação ao tecido ner
voso da inflamação que tinha causado a curvatura da coluna, determinando um grande desen
volvimento dos elementos do tecido conjuntivo dos gânglios e nervos. 
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veia intercostal cruzar anteriormente o simpático. Adiante, a cadeia 
simpática está em relação com o fundo de saco costò-mediastí-
nico da pleura, forrado pela faseia endò-torácica; fora, corres

ponde à extremidade posterior 
dos espaços intercostais, e dentro, 
à coluna. 

São bastante variáveis as re
lações da cadeia simpática com 
os pilares do diafragma, facto 
constatado no decorrer das mi
nhas investigações. Pelo exame 
das cem observações em que se 
fundamenta este trabalho, verifi
quei que em 53 °/0 dos casos a 
cadeia ganglionar entrava no 
abdómen pela abertura limitada 
pelos pilares interno e externo 
(Fig. 99). Mais vezes, nestes casos, 

Fig 99 era acompanhada pelo grande e 
fobs. 53) pequeno esplânenicos (26 vezes), 

seguindo-se-lhe por ordem de fre
quência os casos em que 
era seguida pelo grande es-
plâncnico, juntamente com 
o pequeno esplânenico e es-
plâncnico inferior (13 vezes), 
ou somente pelo pequeno 
esplânenico (7 vezes). Qua
tro vezes a cadeia penetra
va no abdómen completa
mente só, sendo mais raros 
os casos em que era cos
teada pelo pequeno esplân
enico e esplânenico inferior. 
Encontrei esta última relação 
dos nervos esplânenicos com 
o simpático apenas em três 
observações. 
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Em 12 °/0 das observações notei que o simpático para alcan
çar a cavidade abdominal se insinuava entre o pilar do diafragma 
— casos em que existia apenas um pilar —e o psoas (Fig. 100), 
não sendo então acompanhado 

mi 
em seis casos por qualquer dos 
nervos esplâncnicos. Contudo, 
o pequeno esplâncnico cami
nhava ao lado dele três vezes, 
o esplâncnico acessório duas e 
somente num caso era acom
panhado pelo pequeno esplân
cnico e esplâncnico inferior. 

A frequência de passagem 
do simpático entre o pilar ex
terno e o psoas (Fig. 101) apre-
sentava-se quási igual à rela
ção anterior, pois foi encon
trada em 11 % dos casos. Deve 
notar-se que nas onze vezes 
em que o simpático oferecia 
estas relações, fazia o seu per
curso tóracò-abdominal com
pletamente isolado. 

Fig, 102 
(Obs. 61J 

Fig. 101 
(Obs. 55) 

Pode dar-se o facto de o 
simpático atravessar a inserção 
do pilar externo (Fig. 102) para 
alcançar a cavidade abdominal, 
o que foi verificado somente em 
9 °/0 das observações. Analisando 
nestes casos as relações da cadeia 
ganglionar com os nervos esplân
cnicos, conclui-se que mais vezes 
seguia isolada (6 casos). Entre 
todos os casos em que o simpático 
oferecia com o pilar externo as 
relações acima referidas, apenas 
em dois era acompanhado pelo 
nervo pequeno esplâncnico, sendo 
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Fig. 103 
(Ob?. 65) 

costeado simplesmente num caso 
pelo nervo esplâncnico inferior. 

Apenas em 6 °/„ das observa
ções o simpático torácico se con
tinuava com o simpático lombar 
insinuando-se pelo interstício de
limitado pelos dois pilares médio 
e externo (Fig. 103); seguia in
teiramente isolado em quatro dos 
casos, ao passo que era costeado 
pelo nervo esplâncnico inferior 
em dois. 

Acerca das relações da ca
deia ganglionar com o diafragma, 
HOVELACQUE é de opinião que o 
simpático atravessa aquele mús
culo de uma maneira quási cons
tante pelo interstício que separa o 

pilar médio do pilar externo; aludindo às relações do simpático 
com os nervos esplâncnicos, diz que o pequeno esplâncnico o 
acompanha, enquanto que o grande esplâncnico e 
da ázigos, quando existe, passam 
entre os pilares interno e médio. 
Porém, como vimos, a abertura por 
onde mais frequentemente passava 
o simpático era a delimitada pelos 
pilares interno e externo e não 
médio e externo. Esta última rela
ção, considerada por HOVELACQUE 
como constante, apenas se verifi
cava em 6 % dos casos, número 
muito restrito quando comparado 
com a percentagem, muito mais 
elevada (53 °/0 dos casos), em que 
o simpático seguia.o orifício inter
mediário aos dois pilares interno e 
externo. 

As minhas observações apre-

a raiz interna 

Fig. 104 
(Obs. 98) 
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sentam, além das já referidas, outras modalidades de relações do 
simpático com os pilares do diafragma, as quais, embora raras, 
não deixam de ser curiosas. 

Assim, o interstício, limitado pelos pi
lares interno e médio (Fig. 104), oferecia 
também passagem ao simpático em 3 °/0 
dos casos, sendo em todos três diferentes 
as relações da cadeia com os nervos es-
plâncnicos. Num era acompanhada pelo 
grande e pequeno esplâncnicos, e noutro 
pelo pequeno esplâncnico e pelo esplân-
cnico inferior; finalmente, no terceiro caso 
a cadeia era seguida apenas pelo pequeno 
esplâncnico. 

Com a mesma percentagem (3 %) apareciam os casos em 
que o simpático, para alcançar a cavidade abdominal, atravessava 

o pilar interno (Fig. 105). Em 
dois destes seguia completa
mente isolado, ao passo que 
no terceiro caso era acompa
nhado pelo nervo esplâncnico 
inferior. 

De entre as observações em 
que a inserção vertebral do dia
fragma se fazia apenas por um 
pilar, duas existiam (2 °/0) em 
que a cadeia ganglionar pene
trava na cavidade abdominal 
através deste pilar (Fig. 106), 
uma vez isolada e outra ao 
lado do nervo pequeno esplân
cnico. 

Somente uma vez (Obs. 94), 
nas cem observações, foi visto o 

simpático entrar no abdómen pelo orifício aórtico, o que mostra 
a raridade de tal relação. Seguia-o o pequeno esplâncnico que 
possuía com o diafragma as mesmas relações que a cadeia gan
glionar. 

Fig. 105 
fObs. 6j 

Fig. 106 
(Obs. 48J 
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Em resumo, o simpático atravessava o diafragma, insinuan-
do-se : 

Entre os pilares interno e externo 53 »/o dos casos 
Entre o pilar único e o psoas . . . . 12 o/0 » » 
Entre o pilar externo e o psoas . 11 °/o » » 

9 o/o » » 
Entre o pilar médio e o pilar externo 6 «/o » » 
Entre o pilar interno e o pilar médio 3 % » » 

3 o/„ » > 
2 °/o » » 
1 «/o » » 

Foram estas as relações encontradas no decorrer das cem 
observações que efectuei. 

A cadeia simpática no seu percurso tóracò-abdominal for
nece vários ramos, de calibre diferente, que se desprendem uns do 
lado externo e outros do lado interno do simpático. Os ramos 
colaterais externos, representados pelos rami comunicantes, estabe
lecem a ligação entre a cadeia simpática e os nervos intercostais. 

Pelo seu lado interno o simpático dá filetes musculares e 
viscerais; destes, nem todos têm o mesmo destino. Alguns, muito 
finos e curtos, distribuem-se aos vasos intercostais, às vértebras, à 
veia ázigos, ao canal torácico e à aorta. 

Além destes ramos muito finos, tive ocasião de ver, nal
gumas observações, destacar-se do simpático torácico um ramo de 
calibre aproximadamente igual ao das raízes do pequeno esplân-
cnico, mas que se não encorporava neste nervo. 

O filete a que nos referimos em todos os casos seguia um 
percurso obliquamente descendente na face ânterò-lateral do ráquis, 
perdendo-se junto da aorta. E pelo que diz respeito às suas rela
ções com o grande esplâncnico, vi sempre aquele raminho insi-
nuar-se entre este nervo e a coluna. Nas cinco observações em que 
se encontrava tal filete, tinha origem nos gânglios ou cordões da 
cadeia simpática, compreendidos entre o nono gânglio e o cordão 
intermediário ao décimo primeiro e ao gânglio imediato. 

Este ramo, que encontrei num pequeno número de casos, ti
nha já sido observado por BICHAT 26, que o viu nascer do 10.° gân-
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glio torácico e, após um percurso bastante longo e obliquamente 
descendente para baixo e para diante, distribuir-se à parede da 
aorta e mesmo atingir o plexo que cerca o tronco celíaco. 

Bastante curiosa era a disposição encontrada na Obs. 98, em 
que existiam dois raminhos, nascidos respectivamente de D,x e do 
cordão inter-ganglionar, lcm- abaixo de DXI. Após um percurso 
obliquamente descendente na face ânterò-lateral da coluna, os dois 
filetes atingiam a aorta e, l,5cm- acima do orifício aórtico do dia
fragma, reuniam-se constituindo uma ansa nervosa. Da convexi
dade desta arcada saíam filetes para a aorta e um cordãozinho 
ganglionar, mais grosso, que terminava próximo da origem do 
tronco celíaco, depois de haver perfurado o diafragma e de for
mar uma espécie de anel com o prolongamento superior do gânglio 
semilunar esquerdo. 

Mais importantes que todos estes ramos colaterais internos, a 
que aludi, são os nervos esplâncnicos os quais resultavam nas 
minhas observações da fusão de várias raízes desprendidas do sim
pático entre o quarto gânglio dorsal e o primeiro lombar. Estes 
nervos, em número de dois e muitas vezes três (só excepcional
mente quatro e apenas num caso um), designam-se, segundo a 
Nomenclatura de Basileia : Nervus splanchnicus major, Nervus 
splanchnicus minor e Nervus splanchnicus imus. 

II— Nervus splanchnicus major. 

Pelo exame das observações anteriores se conclui que o nervo 
grande esplâncnico era originado por uma só raiz ou provinha da 
fusão de um número variável de raízes que oscilavam entre duas 
e sete (QUADRO I). 

Os casos em que este nervo se apresentava constituído por 
três raízes eram os mais frequentes (32 vezes), aparecendo depois 
aqueles em que entravam quatro raízes (24 vezes) e cinco (22 ve
zes). Onze vezes contribuíam para a constituição do grande es
plâncnico duas raízes e apenas em 7 casos foi visto este nervo 
formar-se à custa de seis raízes. Mais raros ainda que os prece
dentes, foram os casos em que o grande esplâncnico se encon
trava reduzido apenas a uma raiz (3 vezes), ou, pelo contrário, 
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Frequência das raízes do "Nervus splanchnicus major" 

Observações à direita Observações à esquerda 

Observações 
Número de raízes 

Observações 
Numero de raízes 

Observações 
1 2 3 4 5 6 7 

Observações 
1 2 3 4 5 6 7 

1 S + 2 ¥ + 
3 d

1 
+ 4 d

1 
+ 

5 d* + 6 d + 
7 a + 8 <f + 
9 ? + 10 ¥ + 
11 ? + 12 ¥ + 
13 <t + 14 d" + 
15 ? + 16 $ + 
17 <t + 18 d

1 
+ 

19 d
1 

+ 20 d
1 

+ 
21 ? + 22 ¥ + ■ 
23 ? + 24 ¥ + 25 <f + 26 d" + 
27 é + 28 d

1 
+ 

29 ? + 30 ? + 31 é + 32 d
4 

+ 33 <t + 34 d
1 

+ 
35 <t + 36 d

1 
+ 

37 <r + 38 é + 
39 d • + 49 d + 
41 d" + 42 d* + 
43 et + 44 d

1 
+ 

45 ? + 46 ¥ + 
47 c? + 48 d" + 
49 S + 50 ¥ + 
51 d

1 
+ 52 -d

1 
+ 53 ri

1 
+ 54 d

1 
+ 

55 <f + 56 ê + 
57 ? + 58 ¥ + 
59 w + 60 d

1 
+ 

61 d
1 

+ 62 c? + 
63 ? + 64 ¥ + 
65 d

1 
+ 66 d

1 
+ 

67 d
1 

+ 68 d
1 

+ 
69 ? + 70 ? + 
71 <t + 72 J + 
73 c? + 74 d" + 
75 d

1 
+ 76 d

1 
+ 

77 ¥ + 78 ? + 
79 rf

1 
+ 80 d

1 
+ 

61 d
1 

+ 82 c? + 
83 ? + 84 ? + 
85 d

1 
+ 86 <? + 

87 ? + 88 ¥ + 
89 n* + 90 é + 
91 rf + 92 S + 
93 ? + 94 ¥ + 
95 ? + 96 ¥ + 
97 ? + 98 ¥ + 
99 Î + 100 ¥ + 

1 4 14 14 14 2 1 2 7 18 10 8 5 

QUADRO I 

NOTA. —O feto das Obs. 31 e 32 não era do sexo feminino, como por lapso figura a pág. 69, 
mas sim do sexo masculino, como se encontra corrigido neste Quadro e nos seguintes. 
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resultava da fusão de um número de raízes superior a seis. Só o 
grande esplâncnico da Obs. 29 era constituído por sete raízes. 

Confrontando o número global de raízes nas observações à 
direita e nas do lado esquerdo, não se encontra diferença entre 
eles. Mas, se estabelecermos a comparação entre as percentagens 
correspondentes a cada um dos números de raízes, verificaremos 
que é maior, à esquerda, a frequência dos casos de uma, duas, 
três e seis raízes, sendo pelo contrário menor o número de casos 
de quatro, cinco e sete raízes. 

Em face destes resultados, posso afirmar que na constituição 
do grande esplâncnico entram mais vezes três raízes, seguindo-se-
-lhe os casos menos frequentes em que este nervo provém da fu
são de quatro ou cinco raízes. 

Só mais raras vezes o grande esplâncnico é formado por uma, 
duas, seis ou sete raízes, disposições estas que se podem conside
rar excepcionais. 

Se compararmos os resultados obtidos com os de outros auto
res, verifica-se que, apesar de aproximados, são, contudo dissemi-
lhantes. 

Assim, HOVELACQUE diz-nos que existem três raízes a maior 
parte das vezes, a presença de quatro raízes é um pouco menos 
frequente, casos há em que apenas se encontram duas, existindo 
muito raras vezes cinco ou seis. E se este autor nos apresenta 
como mais frequentes os casos em que o grande esplâncnico re
sulta da reunião de três raízes, Rossi concluiu, pelas suas obser
vações, ser maior a percentagem dos casos de quatro raízes. Tor-
na-se desnecessário apontar as conclusões de outros autores para 
mostrar as diferenças que se encontram ao cotejá-las. 

Fácil é, porém, explicar o motivo por que tal acontece. A 
grande variabilidade de origem do grande esplâncnico, apreciada 
num desigual número de cadáveres, por vezes muito restrito, jus
tifica plenamente os diferentes resultados encontrados pelos ana
tomistas de várias épocas. 

As raízes do grande esplâncnico, desprendidas do segmento 
inferior do simpático torácico desde DIV a Dxt[, emergiam, nos 
casos que observei, quer dos gânglios quer dos cordões inter-gan-
glionares de maneiras um pouco diferentes. 

Mais frequentemente as raízes do splanchnicus major sepa-
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ravam-se da extremidade inferior dos gânglios da cadeia, mas acon
tecia também em muitos casos desprenderem-se do polo superior 
ou da parte média dos gânglios (Fig. 107). 

O cordão inter-ganglionar do simpático, embora fornecesse 
menos vezes raízes ao grande esplâncnico, apresentava também 
uma apreciável variabilidade pelo que diz respeito ao local de ori
gem da raiz. Assim, observei casos em que esta se separava 
da extremidade inferior do cordão e outros em que se desprendia 

quer do topo superior quer da sua parte 
média. Entre estas formas extremas não 
eram raras as intermediárias. 

Analisando a frequência de origem 
das raízes, nos gânglios e cordões inter
mediários compreendidos entre os dois 
limites atrás mencionados (DIV a Dxn) — o 
que pode ver-se no QUADRO II — verifica-
-se facilmente que o gânglio donde mais 
vezes nasciam raízes do grande esplân
cnico era o nono. 

A este gânglio, que nas cem obser
vações figura com uma frequência de 
64 %, seguem-se-lhe por ordem decres
cente o sétimo (60 %), o oitavo (57 °/0), 
o décimo (45 %) e finalmente o sexto, 

apenas com 34 °/0. Mas a estes resultados, que se encontram no 
QUADRO IH, há ainda a acrescentar os casos muito menos frequen
tes em que as raízes do grande esplâncnico se desprendiam de ou
tros gânglios, como o quinto (13 °/0), o décimo primeiro (11 °/n), o 
décimo segundo (3 °/0) e o quarto (1 °/0). 

Se na dedução destas percentagens forem tomadas como base, 
não as observações, mas o número de cadáveres, obteremos resul
tados um pouco diferentes, como se verifica no mesmo quadro. 

Este estudo, acerca da frequência dos gânglios e cordões in
termediários que fornecem raízes ao grande esplâncnico, foi levado 
mais longe e assim se fez o exame comparativo das percentagens 
encontradas nos indivíduos masculinos e nos femininos, nos fetos 
e nos adultos. 

Deve notar-se, contudo, que para apreciação destes resultados 
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se deve tomar em consideração que foi pequeno o número de 
indivíduos de cada sexo (31 masculinos e 19 femininos), assim 
como de fetos (16) e adultos (34) em que assentam estas con
clusões. 

Abstenho-me de apresentar aqui as percentagens referentes à 
frequência relativa da origem das raízes nos indivíduos masculinos 
e femininos, fetos e adultos, visto encontrarem-se bem explícitas 
no respectivo quadro. 

Como nos cincoenta cadáveres em que foram dissecados os 
nervos esplâncnicos tivemos sempre o cuidado de colher no mesmo 
indivíduo as duas observações, direita e esquerda, é agora curioso 
comparar os resultados obtidos nos dois lados. 

A direita, em todos os gânglios de D,v a Dx", com excepção 
do oitavo, a frequência de origem das raízes do grande esplâncnico 
era superior à do lado esquerdo. Esta mesma relação, verificada 
ao nível dos cordões inter-gangl'onares, era na maior parte deles 
exactamente inversa. 

Não menos curiosas que as conclusões anteriores, são as que 
dizem respeito ao número total de raízes que cada um dos gân
glios da cadeia, desde DIV a Dx", fornecia nas cem observações. 
Com um número mais elevado (73) encontrava-se o nono gânglio, 
seguindo-se-lhe depois o oitavo (64), o sétimo (61), o décimo (50) 
e o sexto com 35. Ainda outros gânglios davam origem a raízes 
que entravam na constituição do grande esplâncnico, que, embora 
raras, merecem ser citadas. No quinto gânglio nasciam 13, no dé
cimo primeiro 11, no décimo segundo 3, no quarto 1 e finalmente 
num caso foi vista uma raiz com origem no décimo terceiro gân
glio dorsal. 

Nunca vi o grande esplâncnico receber raízes de qualquer 
ponto do simpático torácico situado acima do quarto gânglio. 

Apesar de CRUVEILHIER e alguns dos anatómicos que se lhe 
seguiram, entre eles HOVELACQUE, afirmarem que o décimo pri
meiro e o décimo segundo gânglios nunca fornecem raízes ao 
grande esplâncnico, as minhas observações demonstram, contraria
mente a esta opinião, que naqueles gânglios se podem originar 
raízes. Do décimo primeiro gânglio se desprendia onze vezes uma 
raiz do grande esplâncnico e do décimo segundo, em três casos, 
nascia igualmente uma raiz que pouco depois ia engrossar aquele 
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Origem das raízes do 

Obs. Sexo 0 W C DT C O71 C D™ C D m C D K C D x C 0a c cFc 
Niímero 
raizes 

1 
?. ? D. 

F. 
* + + 

+ 
+ 
+ + b 

3 
3 
4 è D. 

E. 
* + + 4-

+ 
d 

3 
5 
6 6 D. 

E. 
+ + 

+ 
+ 

+ 
+ f + + + + b 

6 
7 6 D. 

E. + 
f + 

+ + + b 
3 

9 
10 
11 
1? 

? D. 
E. 

+ + + + 
+ 

+ 
+ 

4- b 
3 

9 
10 
11 
1? ? D. 

E. 
+ 
+ + 

+ 
+ 

4- 3 
3 

13 
14 6 D. 

E. + * + + 
1 

3 
15 
16 9 D 

E. + + + 
f + + + 4 

6 
17 
18 6 D. 

E. 
+ + + + + + + + 

4 
5 

19 
20 6 D. 

E. + + t-* 
+ 
+ + 

Z 
5 

21 
?? ? D. 

E. 
+ + + * + 

+ + + + 
5 

4 
2 3 
2 4 $ 

D. 
E. 

+ * + + 
+ + + 5 

3 
2 5 
26 
27 
28 

ê D. 
E. * + + 

+ t 
+ + 4 

3 
2 5 
26 
27 
28 6 D. 

E. + * + + + 
+ 

i 
3 

29 
ao 9 D. 

E. 
+ 
+ 

+ 
+ + + + + + 

+ + 
4-
+ 

1 
6 

31 
3? 6 D. 

E. + + 4-
++ 
+ 

A 
4 

33 
34 6 D. 

E. + * + + + + 
+ + 

4 
4 

35 
36 S D. 

E. 
* + 

* + + 3 
2 

37 
38 <$ 

D. 
E. 

+ * + 
+ 
+ 4-

4- + + 
5 

5 
39 
40 é 0. 

E. + * 
* 

4-
4 
+ 

3 
3 

41 
42 <? D. 

E. 
* 

* 
+ 

+ + + + + 4-
4-
4-

b 
6 

43 
4 4 6 D. 

F 
+ 
+ ++ 3 

1 

45 
4fi ? D. 

E. 
* + 

+ 
4-
4- + 4 

2 
4 7 
4 8 6 D. 

E 
* + f + 

+ 
+ 
+ 

4 
3 

49 
50 ? 

D. 
E. 

+ * + + 
+ 

+ 
+ + + 4 

5 

D, gângliu do simpático torácico. 
C, cordão inter-ganglionar. 
+, raiz do splanchnicus major. 
+ +, duas raízes provenientes do mesmo gânglio. 
ifa, raiz principal do splanchnicus major. 
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"Nervus splanchnicus major" 

Obs. iexo D*" C DT C D*1 C Dw C D m C D* C D* C D a C f c 
Numero 

de 
raízes 

51 
52 6 D. 

E. + + 
+ 
+ + * + 1 4 

3 
53 
5 4 6 E. 

+ 
+ + * 

+ 
+ 
+ + + + 6 

5 
55 
56 6 D. 

E. + + + 2 
2 

57 
58 ? 0. 

E. + + + + + 
+ 

4 
2 

59 
60 6 D-

E. 
* + 

+ + + + + + + 4 
5 

61 
62 6 D. 

E. 
+ + + 

+ 
+ 

3 
3 

63 
64 ? D. 

E. + + + + + 
+ 

3 
4 

65 
66 â 0. 

E. 
* 
+ + * 

+ + + + 5 
3 

67 
68 6 D. 

E. + + * 
+ 
+ 

+ 
+ + + 5 

4 
69 
7 0 ? D. 

E. * * + 
+ 
+ + + 3 

4 
71 
72 â D. 

E. + + * + 
+ + + + 3 

5 
73 
74 6 D. 

E. + * 
* + 

+ + + 3 
4 

75 
76 6 D. 

E. * * ++ + + 
+ 

3 
4 

77 
78 9 D. 

E. + + 
+ * 

+ 
+ 
+ + 4 

4 
79 
8 0 6 D. 

E. + + + + + 
+ 

4 
2 

81 
8 2 6 D. 

E. + + + 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
6 

5 
8 3 
8 4 ?. D. 

E. * * + + + 
+ + 4 

3 
8 5 
8 6 d D. 

E. 
+ 
+ + + 2 

2 
87 
8 8 ? D. 

E. + + + + 
+ 

Z 
3 

89 
90 6 D. 

E. 
+ + 

+ + + + + + 5 
4 

91 
92 6 D. 

E. + + 
+ + 3 

1 
93 
94 ? D. 

E. + + + + 
+ + 4 

3 
9 ï 
96 î D. 

E. 
+ 4 

* 
+ + + + 

+ 
5 

3 
97 
98 ? D. 

E. + + 
+ + * + + + 

+ + + 5 
6 

99 
10( ,9 D. 

E. + * + + + * + D™ 5 
2 

QUADRO II 

ri 



Sinopse da origem das raízes do « Nervus splanchnicus major » 

D ^ C D V C D* C D m C D ™ C D * C D X C D ^ C D™ 

Cadáveres 50 
1 

2 % 
2 

4 % 
12 

24% 
5 

10% 
2 7 
54% 

11 
227o 

4 2 
847o 

5 
10%> 

4 4 
88%. 

6 

12 7o 
4 4 
887o 

17 
34 °/o 

'33 
667o 

8 
16 7o 

9 
18 7o 

4 
8 7o 

3 
6 7o 

<f 31 
1 

3 % 
2 

6,5 % 
7 

227o 
4 

13% 
17 

55% 
6 

19 % 
25 
80,57c 

17 

89,5% 

2 
6,5% 

2 7 
877o 

3 

9,5 %> 

26 
847o 

11 
35,57o 

21 
687o 

4 
13 7o 

6 

197o 

2 

6,5 7o 

1 
3% 

? 19 5 
26% 

1 
5 % 

10 
52,5% 

5 
2 6 % 

25 
80,57c 

17 

89,5% 

3 
16 70 

17 
89,5% 

3 

16 7o 

18 
35% 

6 
31,57o 

12 
637o 

4 
21 7o 

3 
167o 

2 

10,57o 

2 
10,5% 

Fetos 16 1 
6 % 

4 
25% 

2 
12,5% 

7 

4 4 % 

4 
25 % 

13 

8 1 % , 

3 
19%, 

15 
94% 

1 

6 7o 

13 
81% 

7 
44 7o 

10 
62,5% 

4 
2 5 % 

3 

19 7o 

4 
2 

12,5% 

Adultos 34 2 
6 % 

8 
23,5% 

3 
9 % 

2 0 
59% 

7 
20,5% 

29 
85% 

2 
6 7o 

29 
85 7o 

5 

15 7o 

31 
91%, 

10 
29,5% 

23 
6? 5% 

4 
12 7o 

6 

17,5% 

4 

12 7o 
1 

3 7o 

Observações 100 
1 

1 % 
2 

2 % 
13 
13% 

6 
6 % 

3 4 
34% 

11 
11%, 

60 
60% 

5 
5 % 

57 
57% 

6 
6 7o 

64 
647o 

19 
19 7„ 

45 
457o 

10 

10 7o 
11 

117o 

4 

4 7o 
3 

3 7o 

Direita 50 1 
2 % 

9 
18% 

3 
6 % 

18 
36% 

4 
8 % 

33 
66% 

3 
6 7o 

2 7 
54% 

2 

4 7o 

33 
667o 

10 
20 7o 

26 
527o 

4 

8 7o 

7 

147o 

1 

2 7o 

3 

6 7o 

Esquerda 50 2 
4 % 

4 
8 % 

3 
6 % 

16 
32% 

7 
14 7o 

27 
54% 

2 
4 7o 

30 
607o 

4 
8 7o 

31 
627o 

9 
18 7o 

19 
387o 

6 
12 7o 

4 
8 7o 

3 
6 % 

Raízes 375 1 2 13 6 35 11 61 5 6 4 6 73 20 50 10 11 4 3 

+ 327 1 2 13 6 33 11 59 5 50 6 55 18 4 0 10 11 4 3 

+ + 2 4 1 1 7 9 1 5 

* 66 3 1 7 5 2 5 10 2 7 1 3 2 

QUADRO III 
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nervo. Também tive ensejo de ver destacarem-se raízes do cor
dão intermediário a estes dois gânglios, o que aconteceu em qua
tro casos. 

Conclui-se, pois, que o décimo primeiro gânglio, o décimo 
segundo e o cordão intermediário aos dois, podem fornecer raízes 
ao grande esplâncnico, embora em pequeno número de casos, 
quando comparados com a origem nalguns gânglios mais elevados! 

E ainda curioso referir o facto de num indivíduo com treze 
vértebras dorsais se encontrar, no simpático direito (Obs. 99), um 
gânglio ao nível da 13.a vértebra, do qual nascia uma raiz muito 
delgada que, depois de curto percurso, se juntava ao grande esplân
cnico no ponto em que este mudava de direcção, ao atravessar o 
diafragma (1). 

Ao lado das raízes desprendidas dos gânglios, recebia ainda 
o grande esplâncnico, em muitos casos, outros ramos nascidos 
nos cordões inter-ganglionares. Estas raízes, muito menos frequen
tes que as anteriores, prestavam-se a considerações idênticas às 
que foram já feitas, porém, os resultados expostos no QUADRO HI 
suprem perfeitamente esta falta. 

Citaremos, contudo, a frequência de origem das raízes nos 
cordões inter-ganglionares, compreendidos entre D'v e Dx", toman
do como base as cem observações. Era o cordão intermediário a 
D'x-Dx aquele onde mais vezes nasciam raízes, pois aparece com 
a frequência de 19 %. Seguiam-se-lhe os cordões que reuniam 
D " a D v " (11 o / o ) ) e D x a D x i ( 1 0 o / o ) ; i g u a l n ú m e r o d e y e z e s 

(6 %) forneciam raízes ao grande esplâncnico os cordões inter
mediários a Dv-Dv e D««-D«. Ainda menos vezes se notava 
originarem-se raízes no cordão intermediário a Dx,-Dx" (4 %), a 
D VIL 0 viu (apenas em cinco casos) e, finalmente, a D'v-Dv 
(somente em dois). 

Como se vê, a origem das raízes do grande esplâncnico nos 
cordões intermediários é incomparavelmente muito menos fre
quente do que nos gânglios da cadeia. 

„iH,0 \ A rS. S°^U r e P r e s e n t a ° núm"° de raízes do grande esplâncnico despren
didas desde D" ate D - ; porém, como na Obs. 99 aquele nervo recebia, como se vê no 
Quadro ,, uma raiz de D MM, 0 n u m e r 0 t o t a , d e r a j z e s dQ g r a n d e l â n c n | nQs 
casos, e 376 e o de raízes simples 328. 

12 
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Geralmente cada gânglio dá origem apenas a uma raiz, mas 
pode também acontecer que no mesmo gânglio nasçam duas 
(Fig. 107). Esta disposição, encontrada 23 vezes, incidia de pre
ferência no nono gânglio, onde se verificou em nove casos. 
O oitavo gânglio e o décimo foram sede desta duplicidade, o 
primeiro sete vezes e o segundo cinco, tendo sido vista apenas 
uma vez no sexto gânglio e outra no sétimo. 

Ainda mais raros foram os casos em que do mesmo cordão 
inter-ganglionar se desprendiam duas raízes; apenas uma vez 
(Obs. 18) encontrei esta origem. Do cordão intermediário a DIX-DX 

emergiam a terceira e a quarta raízes, muito próximas uma da outra, 
as quais, após um percurso oblíquo na parte lateral da coluna e 
paralelo entre si, se juntavam ao grande esplâncnico. 

A primeira raiz deste nervo recebia, no seu percurso descen
dente, as raízes seguintes que se lhe juntavam a alturas dife
rentes, desde a sua origem na cadeia simpática até ao ponto em 
que aquele nervo atravessava o diafragma. Nem sempre a raiz 
mais elevada era a mais grossa, sendo, contudo, a mais oblíqua 
e a de maior extensão. Apenas em 36 % dos casos esta raiz se 
apresentava com um desenvolvimento nitidamente superior ao 
das restantes. 

Investigada a origem mais frequente da primeira raiz, concluí 
que em 31 % dos casos se desprendia de Dv", representando 
18 vezes a raiz principal do grande esplâncnico. No sexto gânglio, 
oitavo e quinto originava-se também esta raiz respectivamente em 
21 °/o, 15 °/o e 13 % do número total de observações; eram, 
porém, muito mais raros os casos em que esta representava ao 
mesmo tempo a raiz principal (6, 5 e 2 vezes). Além da origem 
da primeira raiz nos gânglios acima citados, tive ocasião de a ver 
destacar-se uma vez do quarto gânglio torácico e outra do nono. 

Ao lado da origem desta raiz nos gânglios da cadeia, apare
ciam os casos em que se desprendia dos cordões inter-ganglionares, 
sendo o cordão intermediário a Dv,-Dv" aquele que maior número 
de vezes (8 °/0) dava origem à raiz mais elevada do grande esplân
cnico. Seguia-se-lhe o tronco inter-ganglionar que ligava Dv a Dv' 
com uma frequência de 5 °/0 e finalmente os cordões intermediá
rios a Dlv-Dv e DV"-DV,:1, onde, duas vezes em cada um, se origi
nava aquela raiz. Mais raros ainda eram os casos em que a pri-
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meira raiz se separava do cordão que reunia o oitavo ao nono 
gânglios, onde apenas uma vez observei tal origem. 

Era, pois, o sétimo gânglio aquele que mais vezes fornecia a 
primeira raiz do grande esplâncnico, seguindo-se-lhe por ordem de 
frequência o sexto, o oitavo e o quinto gânglios e finalmente o 
cordão intermediário a Dv' - Dv". 

Rossi 181 em pesquisas idênticas, feitas em trinta cadáveres, 
verificou que esta raiz se desprendia mais vezes do sexto gânglio, 
aparecendo depois os casos em que nascia do sétimo e do oitavo. 
Estes resultados, embora próximos dos que obtive, são ligeira
mente discordantes, facto que não deve causar-nos estranheza, 
dada a variabilidade de origem do grande esplâncnico. 

A raiz mais elevada do nervas splanchnicus major, quási 
sempre após a origem, descrevia uma curva de convexidade ânte-
rò-superior antes de receber as raízes seguintes que nela se iam 
lançar. Esta curva, nalguns casos bastante acentuada, pode tam
bém ser muito reduzida ou mesmo não existir. São estes últimos 
os casos pouco frequentes em que o grande esplâncnico desde 
a origem da sua primeira raiz até à passagem do diafragma seguia 
um percurso rectilíneo. 

A curva que a primeira raiz do grande esplâncnico descrevia 
era muitas vezes continuada por este nervo, sob a forma de uma 
ampla curva de convexidade voltada para diante, para dentro e 
para cima, iniciada ao nível da origem da raiz mais elevada e 
terminando a uma distância variável do diafragma, no ponto em 
que o grande esplâncnico descia verticalmente até atravessar este 
músculo. Além desta disposição, que era aquela que habitual
mente se encontrava, aparecia menos vezes uma outra, muito 
semelhante, que diferia desta apenas pela convexidade mais acen
tuada da primeira raiz (Fig. 64). Desprendida esta raiz do simpá
tico, seguia na face ânterò-lateral da coluna uma direcção quási 
transversal e ao nível do corpo da vértebra correspondente ao 
gânglio que lhe dava origem, ou à altura da vértebra imediata, 
aquela raiz mudava de direcção bruscamente, seguindo até ao 
diafragma quási em linha recta. Neste seu percurso era engrossada 
pelas raízes seguintes, nos casos em que o grande esplâncnico 
provinha da fusão de várias raízes. 

Contudo, não se limitava apenas a estas duas modalidades a 
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configuração apresentada pela primeira raiz do grande esplâncnico 
e por este nervo. E se nalguns casos, muito pouco frequentes, a 
curva descrevia sinuosidades que escapavam a qualquer compa
ração, noutros,'mais raros ainda, lembrava no seu conjunto um 
S itálico. 

Em nove casos foi encontrada uma disposição que não deixa 
de ser curiosa. A curva normalmente descrita pelo grande esplân
cnico iniciava-se, não à altura da origem da raiz mais elevada, 
mas sim a partir da raiz imediata. A uma distância variável da 
origem desta raiz no simpático torácico, juntava-se-lhe a primeira, 
que possuía uma obliquidade e orientação diferentes. 

Ainda uma variação deste tipo foi vista na Obs. 66, que, 
por ser única entre todas as observações, merece uma referência 
mais detalhada. A segunda raiz do grande esplâncnico, despren
dida do cordão intermediário a DVI"-DIX, seguia em linha recta 
desde a origem até ao diafragma. Porém, à altura do bordo infe
rior da cabeça da décima costela, esta raiz recebia a primeira, ema
nada de DV1 e que desde a sua origem até à terminação descrevia 
uma larga curva de convexidade ânterò-interna. No seu conjunto, 
o grande esplâncnico oferecia um trajecto irregular, desde a ori
gem da sua primeira raiz até ao diafragma. 

Os casos em que o grande esplâncnico seguia um percurso 
aproximadamente rectilíneo, desde a origem da raiz mais elevada, 
eram pouco frequentes (13 vezes), devendo notar-se que tal dispo
sição aparecia mais vezes à esquerda (11 vezes) que do lado 
oposto (2 vezes). 

Nas suas investigações sobre os nervos esplâncnicos, Rossi 
tinha já verificado que, à direita, a primeira raiz e algumas vezes 
o tronco do grande esplâncnico descrevem na face lateral da 
coluna uma curva de convexidade voltada para dentro e um 
pouco para cima; pelo contrário, a propósito do percurso da pri
meira raiz, à esquerda, declara-nos que o seu trajecto, ao longo 
dos corpos das vértebras, é rectilíneo e oblíquo para baixo e para 
dentro. 

A configuração da primeira raiz, descrita por este autor, à 
direita está plenamente de acordo com as minhas observações, 
mas já o mesmo não acontece à esquerda, onde, apesar de mais 
frequentes que do lado oposto, os casos em que o grande, esplân-
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cnico seguia um percurso rectilíneo, desde a origem da sua pri
meira raiz até ao diafragma, representavam, todavia, uma franca 
minoria quando comparados com os casos em que esta raiz des
crevia a curva habitual. 

A segunda raiz do grande esplâncnico, que se juntava a este 
nervo a alturas da coluna variáveis, desprendia-se habitualmente 
do nono, do oitavo e do sétimo gânglios. Num número restrito 
de casos, esta raiz nascia do sexto e do décimo gânglios, sendo 
tajnbém muito raro que ela se originasse nos cordões interme
diários. 

Os ramos do grande esplâncnico podem originar-se na 
cadeia em gânglios consecutivos, disposição esta pouco frequente, 
ou, pelo contrário, inter-
calarem-se, entre os gân
glios de origem, outros, 
donde se não desprendam 
raízes, como acontecia na 
maior parte dos casos. A 
ausência de raízes desta
cadas de gânglios inter, 
medianos aos dois pontos 
donde emanam a raiz su
perior e a inferior do 
grande esplâncnico deter
mina a existência de vá- (Obs. so (Obs. i9> (Obs. iw iObs.5sj rots-so 
nos tipos de origem deste 
nervo (Fig. 108). Foram vistos casos em que as raízes do 
grande esplâncnico se juntavam em dois grupos separados 
por um gânglio, raras vezes por dois, donde não emergia 
raiz. Embora mais raros, havia também casos em que estes gân
glios alternavam com os de origem das raízes do splanchnicus 
major. Na Obs. 51 encontra-se um exemplo nítido desta disposi
ção. Muito poucas vezes as raízes se juntavam em três grupos, 
separados por um ou dois gânglios, dos quais não nascia nenhum 
ramo de origem do grande esplâncnico. 

Uma vez desprendidas da cadeia, as raízes do grande esplân
cnico dirigiam-se obliquamente para baixo e para dentro na face 
lateral da coluna, reunindo-se num tronco de maneiras um pouco 
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diferentes. A raiz superior, ou seja a primeira, depois da origem, 
descrevia geralmente uma curva de convexidade ânterò-superior, 
ao lado da coluna, e recebia no seu trajecto descendente as res
tantes raízes emanadas dos gânglios ou cordões intermediários, 
colocados a níveis inferiores. 

Quási sempre as raízes do grande esplâncnico, situadas abaixo 
daquela raiz, seguiam um percurso obliquamente descendente na 
face ànterò-lateral da coluna; mas, nalguns casos estas raízes descre
viam uma pequena curva de convexidade voltada para diante, e 
para dentro. Poucas vezes se encontravam raízes do grande esplân
cnico com um trajecto transversal, assim como eram também raros 
os casos em que estas raízes trocavam entre si anastomoses. 

Mais frequentemente, à primeira raiz do grande esplâncnico 
juntava-se a segunda e no tronco de fusão destas lançava-se a 
terceira, comportando-se de igual modo as raízes seguintes, no 
caso de existirem mais de três. E se muitas vezes estas raízes des
ciam obliquamente para baixo e para dentro na face ânterò-lateral 
do ráquis, conservando-se aproximadamente paralelas entre si, 
num número quási igual de casos convergiam irregularmente no 
tronco do grande esplâncnico. Entre outras disposições que vi 
aparecer com uma frequência menor que as dos casos anteriores, 
encontrava-se aquela em que duas raízes se fundiam num tronco 
antes de se lançarem na primeira raiz ou no tronco de fusão das 
raízes mais elevadas. Muito raras vezes três raízes se juntavam no 
mesmo ponto, o mesmo acontecendo aos casos em que existiam 
raízes bífidas, isto é, nascidas por um só ramo que a uma distân
cia variável da origem se bifurcava, lançando-se depois na primeira 
raiz ou no tronco de fusão das raízes do grande esplâncnico. 

Curiosa é a Obs. 6 pela maneira como as raízes do grande 
esplâncnico se comportavam entre si. As duas raízes mais eleva
das deste nervo juntavam-se num tronco que descia ao lado da 
aorta; ao cruzar o décimo primeiro disco inter-vertebral, recebia o 
tronco de fusão das três raízes seguintes, no qual se lançava, muito 
próximo da sua terminação, a última raiz do grande esplâncnico. 

Quando do mesmo gânglio emergiam duas raízes, estas com-
portavam-se de maneiras diferentes, no seu percurso descendente. 
Algumas vezes, as duas raízes pouco depois da origem fundiam-se 
num tronco, outras vezes afastavam-se uma da outra, seguindo um 
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trajecto divergente; por fim, a última modalidade é representada 
por aqueles casos em que as duas raízes, desde a origem até se lan
çarem no grande esplâncnico, seguiam paralelamente uma à outra. 

A última raiz do grande esplâncnico juntava-se a este nervo 
habitualmente ao nível da décima segunda vértebra dorsal (30 
casos) ou da décima primeira (28 casos). A junção desta raiz, a 
alturas diferentes das anteriormente mencionadas, era menos fre
quente. Assim, num número igual de casos (12) observava-se esta 
fusão ao nível da décima vértebra dorsal e do disco intermediário 
à décima primeira e à décima segunda vértebras. Seguiam-se-lhe, 
por ordem decrescente da sua frequência, o nono disco inter-
-vertebral, a nona vértebra e o décimo segundo disco. Apenas uma 
vez, em cada, foi visto o grande esplâncnico receber a sua última 
raiz à altura da oitava vértebra dorsal, da décima terceira e ainda 
da primeira lombar. 

Normalmente as raízes do grande esplâncnico pela sua fusão 
originavam um tronco que, sem se dividir, descia encostado à 
coluna até alcançar o diafragma; somente numa pequena percen
tagem de casos (12) se observava a bifurcação do grande esplân
cnico acima daquele músculo. 

Em muito poucos casos o tronco de fusão das raízes do 
grande esplâncnico, ou este nervo, se dividiam no seu trajecto to
rácico, voltando os ramos a fundirem-se, o que imprimia àquele 
nervo um aspecto plexiforme, de complexidade variável consoante 
a disposição e anastomoses dos ramos de divisão daquele nervo. 
Dos casos observados, basta citar como exemplo o grande esplân
cnico das Obs. 33 e 42. 

No tórax, o grande esplâncnico desce ao longo da coluna, 
coberto pela pleura parietal que bastantes vezes o deixa ver facil
mente por transparência. Neste seu percurso, cruza anteriormente 
os vasos intercostais e aproxima-se mais ou menos das veias ázigos 
e da aorta, conforme a amplitude da curva descrita por aquele 
nervo. O nível a que o grande esplâncnico atinge a linha de refle
xão da pleura costò-diafragmática, correspondia frequentemente à 
parte superior do corpo da décima segunda vértebra dorsal. Este 
nervo continuava o seu trajecto descendente entre o corpo da 
vértebra e a face posterior do pilar do diafragma até alcançar a 
abertura deste músculo por onde se insinuava. 
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A passagem do grande esplâncnico através do diafragma 
fazia-se habitualmente ao nível da primeira vértebra lombar, sendo 
muito menos frequentes os casos 
em que aquele nervo penetrava 
na cavidade abdominal à altura 
da décima segunda vértebra ou ao 
nível do disco que lhe ficava ime
diatamente abaixo. Apenas em 
três casos o grande esplâncnico 
entrava no abdómen ao nível da 
décima terceira vértebra dorsal. 

As relações que o grande 
esplâncnico apresentava com os Fig. iC9 
pilares do diafragma eram bas- (°hs- 76> 
tante variáveis; todavia é possível 
sistematizar todas as disposições encontradas, reduzindo-as a nove 
tipos que serão expostos pela ordem decrescente da sua frequência. 

Normalmente (63 % dos casos) o grande esplâncnico atingia 
a cavidade abdominal, in-
sinuando-se pela parte mais 
elevada da abertura limitada 
pelos dois pilares do diafra
gma, interno e externo (Fig. 
109). Neste seu percurso era 
acompanhado pelo pequeno 
esplâncnico e pelo simpático 
em 26 casos, pelo pequeno 
esplâncnico em 11, e pelo 
pequeno esplâncnico, es
plâncnico inferior e pelo 
simpático em 10; menos ve
zes era seguido pelo pe
queno esplâncnico e esplân-

(Obs. 47) cnico inferior (8) ou só pelo 
simpático (7). Somente num 

caso o grande esplâncnico atravessava o diafragma seguido pelo 
pequeno esplâncnico, pelo esplâncnico inferior e ainda por um 
quarto nervo esplâncnico, a que chamei nervo esplâncnico acessório. 
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Casos havia em que o diafragma possuía apenas um pilar, 
acontecendo ser este atravessado pelo grande esplâncnico em 130/o 
das observações. Na quási totalidade dos 
casos (12) este nervo penetrava no abdómen 
completamente isolado (Fig. 110); apenas 
num era seguido pelo pequeno esplâncnico-

O pilar interno (Fig. I l l ) também 
dava passagem ao grande esplâncnico num 
pequeno número de casos (9%), através 
de um orifício situado na espessura da 
massa carnosa daquele pilar. Com maior 
frequência o grande esplâncnico seguia só 
(6 casos); acontecia, porém, que este nervo 
era acompanhado duas vezes pelo pequeno esplâncnico e esplân

cnico inferior, e uma só vez exclusivamente 
pelo pequeno esplâncnico. 

Pela abertura limitada pelos dois pilares 
interno e médio (Fig. 112) insinuava-se o gran
de esplâncnico num reduzido número de casos 
(6 °/o), oferecendo com os restantes nervos rela
ções bastante variáveis. Assim, em três casos 
era apenas seguido pelo pequeno esplâncnico, 
em dois acompanhava-o este nervo e o esplân
cnico inferior, e apenas num caso era costeado 
pelo pequeno esplâncnico e pelo simpático. 

Como nos casos em que o pilar interno 

Fig. 112 
(Obs. 25) 

oferecia passagem ao grande es
plâncnico por uma abertura da sua 
massa carnosa, assim o pilar ex
terno (Fig. 113) se comportava de 
igual modo relativamente àquele 
nervo, que o atravessava comple
tamente isolado em três casos 
(3%). 

Apenas uma vez (1 %) foi 
visto o grande esplâncnico che
gar à cavidade abdominal depois 
de se ter insinuado através do pilar médio (Fig. 114). 

Fig. 113 
(Òbs. 26) 
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Apesar de serem muito raros os casos em que o grande 
esplâncnico atravessa o diafragma pelo orifício aórtico (Fig. 115), 

tive ocasião de observar esta 
J n relação 3 vezes (3 %), seguindo 

aquele nervo isolado em dois 
casos e acompanhado pelo pe
queno esplâncnico num. 

Somente num caso, o 
grande esplâncnico, que no 
tórax se dividia em dois ra
mos, atravessava o diafragma 
insinuando-se um dos ramos 
pela fenda delimitada pelos 
dois pilares externo e médio 
(Obs. 98), e o outro entrava no 
abdómen por uma pequena 
abertura que lhe oferecia o 
pilar médio; também uma só 

Flg' 114 vez aquele nervo atingia a 
cavidade abdominal depois de 

ter atravessado a porção car
nosa do diafragma (Fig. 116), 
acima da arcada constituída pe
los dois pilares interno e externo. 

Passando em revista as re
lações do grande esplâncnico 
com os pilares do diafragma, 
verifica-se que era pelo interstí
cio diafragmático, limitado pe
los dois pilares interno e ex
terno que se insinuava com 
maior frequência o grande es
plâncnico, tendo sido encon
tradas outras relações em casos 
mais raros. 

Analogamente ao que foi feito para a cadeia simpática, apre
sento também para o grande esplâncnico a síntese das suas 
relações com os pilares do diafragma. 

Fig. 115 
(Obs. 60) 
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ai a 

Resumindo todos os casos observados, vê-se que o grande es-
plâncnico atravessava este músculo, passando : 

Entre o pilar interno e o externo 63 % dos casos 
Através do pilar único 13 % » » 
Através do pilar interno 9 % » » 
Entre o pilar interno e médio 6 % » » 
Através do pilar externo 3 °/0 » » 
Pelo orifício aórtico 3 °/0 » » 
Através do pilar médio 1 % » » 
Através do diafragma e acima da arcada constituída 

pelos dois pilares interno e externo . . . . 1 o/0 » » 
Grande esplâncnico dividido em dois ramos, insi-

nuando-se um através do pilar médio e o outro 
entre os pilares médio e externo 1 o/0 » > 

HOVELACQUE, ao tratar das relações deste nervo com o diafra
gma, diz-nos que o grande esplâncnico atravessa aquele mús
culo, passando de uma ma
neira quási constante pelo in
terstício que separa o pilar 
interno do pilar médio; neste 
seu percurso é acompanhado 
bastantes vezes pela raiz interna 
da veia ázigos, nos casos em 
que ela existe. Há, pois, uma 
diferença notável entre os resul
tados obtidos por HOVELACQUE 
e aqueles que encontrei. A re
lação apontada por este autor 
como normal apenas foi en
contrada por mim em 6 °/0 das 
observações; pelo contrário, o número de casos em que o grande 
esplâncnico penetrava no abdómen insinuando-se entre os dois 
pilares interno e externo subiu nas minhas observações a 63°/0. 

Desde que o grande esplâncnico atingia a cavidade abdomi
nal, lançava-se no gânglio semilunar, após um trajecto que era 
habitualmente muito curto. Em regra, apresentava-se com uma 
extensão de 1 a 2cm-, que só muito raras vezes era ultrapassada. 
Nalguns casos o percurso abdominal deste nervo era muito redu-

Fig. 116 
(Obs. 49) 
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zido, acontecendo mesmo algumas vezes o grande esplâncnico 
terminar no gânglio semilunar, logo após a sua passagem através 
do diafragma (Obs. 80). 

Quási sempre o segmento abdominal do grande esplâncnico 
se apresentava constituído por um tronco único; porém, havia 
alguns casos (12) em que este nervo se bifurcava abaixo do dia
fragma antes de se lançar no gânglio semilunar; em oito observa
ções, o grande esplâncnico dividia-se em vários ramos que abriam 
em leque ao terminarem naquele gânglio. A Obs. 97 oferece-nos 
um exemplo frisante desta disposição. 

Menos frequentes que estes, eram aqueles casos em que 
o grande esplâncnico se bifurcava no tórax; somente uma vez 
(Obs. 48) foi visto este nervo trifurcar-se no seu segmento supra-
-diafragmático, seguindo os três ramos através do diafragma com
pletamente isolados, até atingirem o gânglio semilunar, onde 
terminavam. 

Num só caso (Obs. 13) o grande esplâncnico se bifurcava no 
abdómen; porém, o ramo inferior de bifurcação, em vez de se lan
çar no gânglio semilunar, ia encorporar-se no pequeno esplân
cnico, representando por isso uma anastomose entre o segmento 
abdominal dos dois nervos. 

Rossi, ao referir-se às variações do grande esplâncnico, men
ciona filetes que se desprendem da porção abdominal deste nervo 
e se distribuem à glândula suprarrenal, à aorta, ao plexo renal e ao 
pequeno esplâncnico; destes raminhos tive ocasião de encontrar 
alguns. Na Obs. 97, o grande esplâncnico, aberto em leque no 
abdómen, enviava um raminho à artéria renal superior, e um outro, 
de percurso mais oblíquo do que este, cruzava posteriormente o 
pequeno esplâncnico e depois de perfurar o pilar do diafragma, 
abaixo da artéria renal inferior, seguia um trajecto recorrente, ao 
lado da aorta, até junto da artéria mesentérica superior onde se 
lançava na face posterior do gânglio semilunar. No caso da 
Obs. 91, um filete desprendido do segmento abdominal do granite 
esplâncnico apresentava disposição idêntica à anterior, diferindo 
apenas em se perder junto da aorta, logo abaixo da origem da 
artéria renal. Exemplos de um filete enviado pelo grande esplân
cnico ao plexo renal encontram-se nas Obs. 15, 87, etc. 

O grande esplâncnico, sob a forma de um cordão arredon-
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dado ou ligeiramente achatado, seguia no abdómen um percurso 
aproximadamente transversal ou obliquamente descendente, desde 
o ponto em que atravessava o diafragma até ao gânglio semilu
nar, onde se lançava. Só num restrito número de casos observei o 
trajecto recorrente da porção abdominal deste nervo. 

Na cavidade abdominal, o grande esplâncnico, envolvido por 
um tecido celular laxo, cruzava, a face anterior do pilar interno do 
diafragma, ao nível da primeira vértebra lombar ou da última dor
sal, menos vezes à altura do disco intermediário a estas duas vér
tebras. Mais importantes que as relações com os pilares do 
diafragma são as que este nervo apresenta com alguns órgãos 
situados adiante dele. Assim, à direita é coberto pela veia cava 
inferior e pela glândula suprarrenal, como mostra a Fig. 117, e à 
esquerda pela glândula suprarrenal e pela face posterior do 
pâncreas. 

Após um percurso abdominal de extensão e direcção variá
veis, como já foi referido, o grande esplâncnico lançava-se no 
gânglio semilunar do mesmo lado. 

Os gânglios semilunares, situados de cada lado do tronco 
celíaco, um à direita e outro à esquerda, encontram-se adiante 
dos pilares do diafragma. Muitos anatomistas descrevem estes 
gânglios como duas massas simétricas, situadas uma de cada lado 
do tronco celíaco, oferecendo a forma de um crescente de conca
vidade voltada para cima e para dentro. Esta descrição esquemá
tica afasta-se da disposição habitual destes gânglios, como tive 
ocasião de verificar nas minhas observações, e já anteriormente 
tinha sido constatado por HOVELACQUE176. 

E assim, este autor, ao referir-se aos gânglios semilunares, 
diz que eles possuem uma superfície irregular e bosselada, de côr 
cinzenta avermelhada, têm uma forma essencialmente variável, 
achatados de diante para trás, afectam nalguns casos uma dispo
sição em crescente, mas a sua concavidade está longe de ser sem
pre interna e superior, como pretendem os clássicos; pode ser 
externa e inferior, outras vezes o gânglio é grosseiramente quadri
látero, ou então alongado e sinuoso ou em forma de estrela. 
Estes mesmos gânglios são descritos por BICHAT 26 duma forma 
que muito se aproxima das disposições que tive ensejo de encon
trar nas minhas dissecções. 
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Fig. 117 
T. c — Tronco celíaco; M. s. — artéria mesentérica superior; M. i. — artéria mesentérica 

inferior; A. r. — artéria renal; A. r.j—artéria renal extra-hilar polar superior; V. c. i.— 
veia cava inferior; V. r. e, — veia renal esquerda; G. s. r. — glândula suprarrenal; 
R. — rim ; Uret. — ureter ; D. — diafragma ; G. s. — gânglio semilunar ; G. a. r. — gânglio 
aórticò-renal ; S. L. — simpático lombar; PI. hip. sup.— Plexo hipogástrico superior. 

Em quási todos os casos encontrei não um gânglio iso
lado obedecendo à descrição clássica, mas sim massas ganglio
nares múltiplas mais ou menos individualizadas e ligadas entre si 
por prolongamentos ganglionares ou cordões nervosos; algumas 
vezes estas massas ganglionares encontravam-se fundidas de tal 
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Fig. 118 
T. c. — Tronco celíaco; M. s. — artéria mesentérica superior; M. i. — artéria mcsentérica 

inferior; G. s. r. — glândula suprarrenal ; R. — rim ; Uret. — ureter ; D. — diafragma ; 
O. F. — gânglio semilunar; O. a. r. — gânglio aórtico renal ; G. e. — grande esplâncnico; 
P. e. — pequeno esplâncnico ; PI. hip. sup. — plexo hipogástrico superior. 

forma que lembravam uma massa contínua com múltiplas perfu
rações (Fig. 118). Através destes espaços vazios que as massas 
ganglionares delimitavam, vi muitas vezes passarem linfáticos 
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e vasos de pequeno calibre, entre eles uma artéria mais desenvol
vida que era a capsular média. 

Bastantes vezes estas massas ganglionares ofereciam uma 
forma grosseiramente quadrilátera, arredondada ou estrelada, sendo 
quási sempre perfuradas o que lhes dava um aspecto caprichoso. 
Interessante era o gânglio semilunar da Obs. 55, o qual apresen
tava a forma de um T. Como já foi dito, os gânglios semilunares 
poucas vezes obedeciam à descrição clássica ; e nos casos em que 
se apresentavam com a forma de crescente ou de feijão, era este 
bastantes vezes orientado com uma extremidade superior e outra 
inferior e o bordo convexo voltado para fora. 

Os gânglios semilunares, além de serem o ponto de terminação 
do grande esplâncnico, recebem ainda ramos do pneumogástrico 
direito. Assim, no gânglio semilunar direito lança-se um ramo ter
minal do vago do mesmo lado, constituindo no seu conjunto (os 
dois nervos e o gânglio) a ansa memorável de WRISBERG. Pode 
acontecer que no gânglio semilunar esquerdo também termine 
um ramo do vago direito, o que origina à esquerda uma outra 
ansa simétrica da de WRISBERG, primeiro descrita e desenhada por 
BOURGERY e posteriormente observada e posta em evidência por 
LAIGNEL-LAVASTINE 9S e IS3. Em investigações feitas sobre os gân
glios do plexo solar, EDUARDO SANTOS m encontrou frequente
mente esta ansa esquerda que é homóloga da que aparece do 
lado oposto. 

Das raízes do grande esplâncnico e do tronco deste nervo, vi, 
com frequência, desprenderem-se filetes muito delgados que pouco 
depois se perdiam na espessura do tecido celulò-adiposo vizinho 
ou se dirigiam às artérias intercostais, a que provavelmente se 
distribuíam. 

Como alguns autores se referem à existência de delgados rami
nhos que se separam do grande esplâncnico à passagem deste nervo 
através do diafragma, distribuíndo-se a este músculo, procurei veri
ficar a presença de tais filetes. Apesar do cuidado que punha nes
tas dissecções, não me foi possível isolar ramos que pelo seu aspe
cto macroscópico me permitissem considerá-los de natureza simpá
tica, sem ficar na dúvida acerca da sua interpretação. Os filetes que 
algumas vezes tive ocasião de observar eram tam finos e curtos que 
mais faziam pensar na sua natureza conjuntiva do que nervosa. 
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Além de todos aqueles raminhos que frequentes vezes se des
prendiam do grande esplâncnico, separava-se, nalguns casos, um 
outro ramo, de calibre muito maior, que, após um trajecto de 
extensão variável, se lançava no nervo pequeno esplâncnico. 

Esta anastomose entre os nervos splanchnicus major e 
splanchnicus minor oferecia disposições diferentes que procurarei 
agrupar segundo a sua semelhança. Existindo apenas em 21 °l0 
dos casos, com maior frequência a anastomose era representada 
por um raminho curto que se separava do tronco do grande 
esplâncnico, algumas vezes ao nível do gânglio de LOBSTEIN, e se 
ia juntar ao nervo pequeno esplâncnico. Em igual número de 
casos, o filete anastomótico desprendido do grande esplâncnico se 
lançava na raiz mais elevada do pequeno esplâncnico ou no tronco 
de fusão das duas primeiras raízes deste nervo. 

Nas observações 4 e 21, a anastomose entre os dois ner
vos acima referidos oferecia uma orientação inversa daquela 
que foi observada nos casos anteriores, isto é, dirigia-se não do 
grande esplâncnico para o pequeno, mas ao contrário seguia 
do pequeno esplâncnico para o grande esplâncnico. 

Foram encontradas ainda outras modalidades de anastomose, 
as quais apresentavam uma maior raridade. Entre o grande e o 
pequeno esplâncnicos da observação 42, existia uma anastomose 
que reunia a última raiz do grande esplâncnico ao tronco do 
splanchnicus minor, ao passo que na Obs. 21 o filete anas
tomótico se separava da raiz mais elevada do pequeno esplân
cnico, encorporando-se pouco depois no tronco do splanchnicus 
major, abaixo do gânglio de LOBSTEIN. Uma só vez (Obs. 30) 
o pequeno esplâncnico era representado exclusivamente por um 
ramo que se separava da última raiz do grande esplâncnico. 

Ainda foi visto um outro tipo de anastomose entre os dois 
esplâncnicos, a qual consistia na simples aderência destes nervos 
ao nível do gânglio de LOBSTEIN numa extensão de 1 a 2mm-
Este género de anastomose, que é de todos o mais simples, foi 
encontrado apenas em dois casos. 

Anexo ao tronco do grande esplâncnico existia em muitos 
casos (62) um pequeno gânglio — ganglion splanchnicum — de 
dimensões muito reduzidas, algumas vezes mesmo quási imper
ceptível. Na maior parte dos casos aparecia à periferia do nervo, 

13 
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sob a forma de uma ligeira tumefacção alongada, de côr cinzenta, 
ocupando apenas parte do contorno do tronco nervoso e locali-
zando-se de preferência no lado interno do grande esplâncnico. 
Deste gânglio desprendiam-se íiletes em número variável, os quais, 
dirigindo-se obliquamente para baixo e para dentro, se perdiam no 
tecido pèri-aórtico. Nunca vi estes filetes descerem ao lado da 
aorta até à cavidade abdominal e lançarem-se no plexo solar, nem 
tam pouco cruzarem a linha média e anastomosarem-se com os 
do lado oposto, disposições estas referidas por alguns anatomistas 
( L O B S T E I N , C U N N I N G H A M ) . 

O gânglio esplâncnico (assim se denomina o gânglio a que 
nos referimos) foi pela primeira vez descrito por LOBSTEIN, razão 
por que é muito frequentemente designado pelo nome deste autor. 
Nas observações já relatadas encontra-se, indistintamente, umas 
vezes com o nome de gânglio esplâncnico e outras de gânglio de 
LOBSTEIN. 

Este gânglio, alongado no sentido do comprimento do nervo 
esplâncnico, oferecia dimensões muito pequenas; nos casos em que 
era mais volumoso nunca o vi atingir o tamanho de uma pevide 
de laranja. 

Quanto às relações da localização do gânglio de LOBSTEIN 
com a última raiz do grande esplâncnico, notei que eram bastante 
variáveis. E se as mais das vezes aquele gânglio coincidia com 
a terminação da última raiz do grande esplâncnico, encontrava-se 
num certo número de casos, embora menor, no tronco deste nervo, 
quer abaixo, quer acima do ponto em que o grande esplâncnico 
recebia a sua última raiz. Em três casos, o gânglio esplâncnico 
estava situado no ponto em que no nervo grande esplâncnico se 
lançava a sua penúltima raiz, e em igual número de casos se 
achava o gânglio acima desta mesma raiz, entre ela e a que lhe 
era imediatamente superior. 

Outras disposições foram vistas que, apesar da sua raridade, 
não deixam de ser curiosas. Em dois casos (Obs. 25 e Obs. 90) o 
gânglio de LOBSTEIN, situado no tronco do nervo esplâncnico 
abaixo da sua última raiz, entrava numa extensão de 1 a 2mm-
em contacto com o nervo pequeno esplâncnico, o qual lhe ade
ria e novamente se afastava, descendo depois externamente ao 
grande esplâncnico até ao diafragma. 
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Num caso (Obs. 24) em que o grande esplâncnico provinha 
da fusão de três raízes, o gânglio de LOBSTEIN correspondia ao 
ponto de reunião das referidas raízes. 

Apareceram ainda outras disposições excepcionais que des
creverei cada uma em separado (i). Assim, na Obs. 50 o tronco 
do grande esplâncnico bifurcava-se no seu segmento torácico, 
encontrando-se o gânglio de LOBSTEIN no ramo interno de bifurca
ção daquele nervo, 1cm- abaixo do ponto em que o grande 
esplâncnico se dividia. 

Idêntica bifurcação do grande esplâncnico, na sua porção 
supra-diafragmática, foi encontrada no caso da Obs. 60; somente o 
gânglio esplâncnico oferecia uma configuração e relações diferentes 
das do caso anterior. Este gânglio de forma losángica, situado ao 
nível do 11.° disco inter-vertebral, ocupava o espaço intermediário 
aos dois ramos de divisão do nervo esplâncnico, aderindo pelos 
seus bordos a cada um dos ramos. 

Entre todas as observações, apenas no grande esplâncnico da 
Obs. 42, que afectava uma disposição plexiforme, se encontravam, 
além de uma pequena massa ganglionar situada no tronco de 
fusão das três primeiras raízes, à altura da décima primeira vérte
bra, mais dois minúsculos gânglios, nas malhas do plexo de cons
tituição do grande esplâncnico. Esta disposição de pluralidade de 
gânglios no grande esplâncnico, ou no plexo proveniente da 
existência de anastomoses entre este nervo e o pequeno esplâncnico, 
embora rara, foi já observada por alguns anatomistas que dela nos 
deram notícia (VALENTIN U, THOMSON 72, FUSARI m ) . 

(1) No caso da Obs. 46, despertou-me a atenção o grande calibre do tronco do grande 
esplâncnico compreendido entre o gânglio de LOBSTEIN e o gânglio semilunar. Este segmento 
do nervo, com 5 cm. de comprimento, possuía uma espessura de cerca de meio centímetro, o 
que contrastava com o pequeno calibre da parte do nervo situada acima do gânglio de 
LOBSTEIN. 

As características macroscópicas desta porção do grande esplâncnico levaram-me a 
pensar na sua natureza ganglionar. Para esclarecer este ponto, foram efectuadas algumas 
preparações histológicas do segmento do nervo a que nos referimos ; porém, o exame delas 
nada revelou, em virtude do adiantado estado de decomposição do cadáver. Não me foi, 
portanto, possível averiguar ao certo, se se tratava, na realidade, de um aumento de calibre 
devido à presença de uma massa ou massas ganglionares, estendendo-se ao longo do tronco 
do nervo, entre o gânglio esplâncnico e o semilunar, ou se a maior espessura do tronco 
nervoso era apenas devida ao grande desenvolvimento das fibras nervosas, hipótese que se 
me afigura menos provável que a anterior. 
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Frequência e localização do "ganglion splanchnicum" 

Obs. V X D V H D V 2 1 0 V 1 Obs V * D V H D V m D V1 - I 
1 
2 ? D. 

F 
+ 1 51 

52 6 D. 
E. + 1 

3 
4 rf D. 

F. 
53 
54 6 D. 

E. + + 1 
1 

5 
g r< D. 

F + + 1 
1 

55 
56 6 D. 

E. 

7 
8 d D. 

F +• + 1 
1 

57 
58 ? D. 

E. + 1 

9 
10 ? D. 

F. 
+ 1 59 

60 6 D. 
E. + + ( 1 

11 
1? ? D. 

F + 1 
61 
62 6 D 

E. + 1 

13 
14 rt D. 

F + 1 
63 
64 ? D. 

Ê. + 1 

15 
16 ? D. 

F 
+ + 

1 
1 

65 
66 6 D. 

E. + 1 

17 
IR cS D. 

F 
+ + 1 

J 

1 

67 
68 
69 
70 

6 0. 
E. + + 1 1 

19 <? D. 
F + 

J 

1 

67 
68 
69 
70 ? D. 

E. 

21 
?? ? D. 

F 
+ + 

1 
1 

71 
72 6 

D. 
E. + + 1 

i 

23 
2 4 ? D. 

F 
+ 
+ 

1 
1 

73 
74 6 D. 

E. + + 1 
i 

25 
?6 á D. 

F + + 1 
! 

75 
76 
77 
78 
79 
80 

6 D. 
E. 

27 
?ft á D. 

F. 
+ 1 

75 
76 
77 
78 
79 
80 

? D. 
E. 

29 
30 ? D. 

F. 

75 
76 
77 
78 
79 
80 6 D. 

E. + 1 
31 
32 
33 

cí D. 
F. + 1 

81 
82 6 D. 

E. + + 1 i 

I 31 
32 
33 d? D. 

F 
83 
84 ? D. 

E. + 
+ 

1 1 
35 
3 fi d D. 

F. 
85 
86 6 D. 

E. + 
+ 

1 1 
37 
sa ($ 

D. 
F.. 

+ + 1 
87 
88 ? D. 

E. + 1 
39 
40 Á D. 

F.. 
+ + 1 

1 

89 
90 6 D. 

E. + 1 
41 
4? 6 D. 

E. + + 
1 

1 
31 
92 6 D. 

E. 
43 
4 4 6 D. 

F 
+ 93 

94 
95 
96 

? D. 
E. + 1 

45 
4 fi ? D. 

F. 
+ 
+ 1 

93 
94 
95 
96 ? D. 

E + 1 

47 
4 8 
49 
SO 

ó1 D. 
F + + 1 

97 
98 ? D 

E. 47 
4 8 
49 
SO î D. 

F.. + + 1 
99 
IOC ? D. 

E + 
+ 

1 1 
2 4 23 12 21 31 31 

V. vértebra. " Q^URU IV 
D, disco inter-vertebral. 
+» ganglion splanchnicum. 
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0 gânglio de LOBSTEIN encontrava-se a diferentes níveis da 
coluna, compreendidos entre a décima vértebra dorsal e a décima 
segunda (QUADRO IV). Era, todavia, à altura da décima primeira 
vértebra que com maior frequência se observava o gânglio esplân-
cnico (23 vezes), seguindo-se-lhe depois a décima segunda vérte
bra, ao nível da qual foi visto 21 vezes. Mais raros foram 
os casos em que esta localização era diferente. Assim; à altura do 
disco intermediário à décima primeira vértebra dorsal e à décima 
segunda, achava-se em 12 casos; apenas em 4 casos ocupava o 
plano do disco inter-vertebral imediatamente superior àquele e 
somente 2 vezes se encontrava ao nível da décima vértebra 
dorsal. 

Apesar de CUNNINGHAM 63 emitir a opinião de que este gânglio 
seria constante à direita, tal frequência não se verifica nas minhas 
observações, como facilmente se constata pela análise do QUA
DRO IV. Comparado o número de vezes que o gânglio esplâncnico 
se encontrava à direita com a frequência deste mesmo gânglio à 
esquerda, conclui-se mais que existia o mesmo número de vezes 
de cada lado. 

III — Nervus splanchnicus minor. 

O nervo pequeno esplâncnico, situado imediatamente abaixo 
do nervus splanchnicus major, nascia por uma, duas ou três raízes 
(QUADRO v). 

Com maior frequência (54 casos) êãte nervo era representado 
apenas por uma raiz; menos vezes contribuíam para a sua forma
ção duas raízes (39 casos), sendo muito reduzido (6) o número de 
casos em que o nervo pequeno esplâncnico resultava da fusão de 
três raízes. 

Nos casos em que o pequeno esplâncnico provinha da fusão 
de duas ou três raízes, ofereciam uma grande variabilidade, de 
caso para caso, os gânglios ou cordões intermediários onde se 
originavam estas raízes. A este modo de constituição do pequeno 
esplâncnico se refere HOVELACQUE 176 nos termos seguintes: de uma 
maneira quási constante, o nervo pequeno esplâncnico recebe uma 
raiz superior do 10.° gânglio torácico e uma raiz inferior do 11.°; 
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cada uma destas raízes pode, em casos raros, destacar-se do gân-
glio por dois filetes. Assas excepcionalmente uma terceira raiz 
nasce quer do 12.° gânglio, quer do 10.°, quer do cordão que 
reúne os dois gânglios. 

Frequência das raízes do "Nervus splanchnicus minor" 

Ob 
Númt 

serveçoes 
ro de raízes 

à d reli a 
Número de raizes 

Observações 
Número de raízes 

à esquerda 
Número de. raízes 

Obs. 1 ? 9 Obs. 1 a 3 Obs. 1 2 3 Obs, 1 2 3 Obs. Obs. 
7 17 1 

Obs. Obs, 
1 5 9 i 1 

1 ¥ + BI rf 2 ? + 52 rf + 
S rf + 53 rf + 4 d* + 54 cf + 1 ff + 55 rf + 6 o' + 56 cf + 
7 rf + 57 ¥ + 8 rf + 58 ¥ + 
9 
11 

Î + 59 rf + 10 ¥ + 6 0 .<? + 9 
11 ? + 61 rf + 12 ¥ + 6 2 cf + 
11 rf + 63 î + 14 r? + b 4 ¥ + 
15 Î + 6 5 rf + 16 9 + bb cf + 
17 rf + 6 7 rf + 18 4 + 6 8 cf + 
19 rf + 6 9 $ + 20 cf + 70 ¥ + 
?1 Î + 71 rf + 22 ¥ + 72 çf + 
M S + 7 3 rf + 24 ¥ + 7 4 cf + 
?,5 rf + 75 rf + 26 $ + 1b rf + ?7 rf 4 7 7 î + 28 î + 7 8 ¥ + 
?9 ? + 79 rf + 30 S + ao 4 + 
31 rf + 81 r? t 32 o" + 8 2 <} + 
M rf -r A3 ¥ + 34 rf + « 4 ¥ + 
3S rf + 05 rf + 36 rf + bb rf + 
17 rf + R7 ¥ + 3 8 rf + 86 ¥ + 
M rf + fl9 i + 40 rf + 9 0 rf + 
41 rf t 91 cf + 4 2 tf + 92 rf + 
43 rf + 93 î + 4 4 rf + 9 4 ¥ + 
45 ¥ + 95 ¥ t 4 6 ¥ + 9 6 ¥ + 
47 rf + 97 S + 4 8 rf + 9 8 ¥ + 
49 ¥ + 99 ¥ + 5 0 ¥ + 100 ¥ t 

7 17 1 I 27 19 3 15 9 1 27 2 0 à 
QUADRO V 

E como os resultados a que cheguei nas minhas investigações 
se afastam da descrição daquele autor, em virtude da grande 
variabilidade de disposições que a origem do pequeno esplâncnico 
apresentava, expô-los hei muito sumariamente, tendo o cuidado 
de os agrupar segundo a sua semelhança. 

Entre os casos de origem por duas raízes, sobressaiem, com 
uma frequência maior, aqueles em que os dois ramos emergiam 
do mesmo gânglio. Nove vezes as duas raízes do splanchnicus 
minor se separavam de uma e outra extremidades de Dx" e em 
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seis casos foi observada uma origem idêntica à anterior, mas ao 
nível do décimo primeiro gânglio dorsal. 

Além deste modo de origem do pequeno esplâncnico, encon
trei uma grande variedade de formas que serão analisadas pela 
ordem da sua frequência. Dos casos em que as duas raízes emer
giam de gânglios diferentes, algumas vezes (6) desprendia-se um 
ramo de DXI e outro de Dx", os quais se fundiam geralmente 
antes de o splanchnicus minor penetrar no abdómen. Com a 
mesma frequência em cada, vi o pequeno esplâncnico emergir 
por duas raízes, respectivamente de D,x e D x , Dx e DXI, e de Dx" 
e do cordão intermediário a este gânglio e ao que lhe era imedia
tamente superior. 

A proveniência do pequeno esplâncnico da fusão de duas 
raízes, emanadas uma de Dx e outra de Dxl, foi observada em 
dois casos, o mesmo acontecendo quando as duas raízes daquele 
nervo se separavam, uma do cordão intermediário a DX-DXI e 
outra do cordão inter-ganglionar que reunia DXI a Dx". 

Menos frequentes se apresentavam outras disposições, como 
sejam a origem de uma raiz no último gânglio dorsal e da outra 
no primeiro gânglio lombar; em D x , ou DXI, e no cordão inter
mediário a DXI-DX"; em DXI e no cordão que reunia Dx" a L ' ; e 
finalmente neste cordão e em L1 . Cada uma destas disposições 
foi observada somente uma vez. 

A juntar à constituição do pequeno esplâncnico por duas raízes, 
há os casos, em número de seis, em que aquele nervo provinha da 
confluência de três raízes, originadas sempre de modo diferente. 
Se duas vezes as raízes deste nervo nasciam de gânglios da cadeia 
consecutivos — uma vez de D1X, Dx e DXI e outra de D x , Dxl e Dx" 
— em três observações originavam-se duas raízes num gânglio — 
duas vezes em Dx" e uma em DXI,—destacando-se a terceira raiz, em 
dois casos de um gânglio (D x , L1) e noutro do cordão interme
diário a DIX-DX. Por fim, num outro caso, dos três ramos de 
origem do splanchnicus minor, dois separavam-se respectivamente 
de Dx e Dx" e o terceiro destacava-se do cordão inter-ganglionar 
que ligava Dx a DXI. 

Entre todos os casos, somente num (Obs. 51) foi veri
ficada a ausência do nervo pequeno esplâncnico. A comparação 
da frequência das raízes deste nervo, à direita e à esquerda, mos-
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Origem das raízes do 

Oba Sexo D* C D* C [ F c D™ C L r C 
Nurr 

d 
r a 

ero 
e 
z e s 

i 
2 9 D. 

E. + + + 2 
1 

3 
4 6 D. 

E. 
+ 
+ + 1 

2 
5 
6 6 D. 

E. 
+ 
+ 

1 
1 

7 
8 6 D. 

E. + + 
+ 

+ 2 
2 

9 
10 ? D. 

E. + + + 4- 3 
1 

11 
12 ? D. 

E. 4-
+ 1 

1 
13 
14 6 D. 

E. + 4- + 2 
1 

15 
16 ? D. 

E. 
+ 
+ + 2 

1 
17 
18 6 D. 

E. + + + 
1 

2 
19 
20 6 D. 

E. 
+ + 

1 
1 

21 
22 ? D. 

E. 
+ 

+ + + 2 
2 

23 
24 Î D. 

E. 
+ + + + 2 

2 
25 
26 6 D. 

E. + + + + 
+ 

2 
3 

27 
28 6 D. 

E. 
4 -4 -
+ 

2 
1 

29 
30 ? D. 

E. + + + 2 
1 

31 
32 6 D. 

E. 
+ + 
+ + 

2 
2 

33 
3 4 6 D. 

E + + + 2 
1 

35 
36 6 D. 

E + 
4- + 2 

1 
37 
38 6 D. 

E. + + + 2 
1 

39 
40 â D. 

E. 
+ + 

+ 
+ 

2 
2 

41 
42 ê D. 

E. + + + 
+ 

2 
2 

43 
44 ê D. 

E. + + 1 
1 

45 
4 6 ? D. 

E. + + + + 2 
2 

47 
48 é D. 

F_. 
+ 
+ 

1 
1 

49 
50 ? 0. 

E. 
+ + 

+ 
2 

1 

D, gânglio do simpático torácico. 
C, cordão inter-ganglionar. 
+, raiz do splanchnicus minor, 
+ +, duas raízes provenientes do mesmo gânglio. 
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"Nervus splanchnicus minor" 

Obs Sexo DK C D* C 6s1 C D™ C L1 C 
Numero 

de 
r a i z e s 

51 
52 6 D. 

E. ! 4- 4-
1 

2 
53 
54 6 D. 

E. i 4- + + ; j 

2 
55 
56 6 D. 

E. 
Í + 

+ i + 1 
Z 

57 
58 ? 0. 

E. + + 1 
59 
60 6 D. 

E. 4-
4-

1 
61 
62 6 D. 

E. 
4-

4- + Z 
63 
64 ? D. 

E. + 4-
+ 4-

2 
65 
66 6 D. 

E. 
4-
4- 4-

4- + 
+ 

3 
3 

67 
68 6 D. 

E. + 4-
4- 2 

69 
70 $ 

D. 
E. 

4-
+ 

71 
72 6 D. 

E. 
+ 4-

4-
73 
74 6 D. 

E. 
4-

4-
75 
76 6 D. 

E. 
4-
+ 

7 7 
78 ? D. 

E. + 4-
79 
80 6 D. 

E. 4- + 
81 
82 6 D. 

E. 4- + 
83 
8 4 ? D. 

E. + + 
85 
86 é D. 

E. 
+ 

4-4- Z 
87 
88 ? D-. 

E. 4- + 4-
4- 3 

89 
90 6 D. 

E. + * + 
1 

y i 
92 6 D. 

E. + 4-
4-

z 
y j 
94 ? D. 

E. 4- + 4-
2 

2 
95 
96 ? D. 

E. + 4- 4-
4- + 

3 
2 

2 
9 7 
98 ? D. 

E. + + I 
99 
100 ? D. 

E. + + 
+ D™ 

2 

QUADRO VI 
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tra-nos que igual número de vezes, de um e outro lado, o nervo 
pequeno esplâncnico era constituído por uma ou três raízes, mas 
já o mesmo não acontecia aos casos de duas, em que à direita o 
número daqueles excedia numa unidade o do lado oposto. 

Nas minhas observações, o pequeno esplâncnico apresenta-
va-se constituído na maior parte dos casos apenas por uma raiz, 
seguindo-se-lhe os casos menos frequentes de duas raízes e de três. 
Porém, não é esta a disposição que alguns anatómicos apontam 
como sendo a habitual ; segundo HOVELACQUE m , o nervo pequeno 
esplâncnico nasce por duas e algumas vezes por três raízes, não 
chegando este autor a mencionar sequer os casos de uma raiz. 
Rossi m partilha da opinião de HOVELACQUE, apresentando como 
disposição mais frequente aquela em que o nervo pequeno 
esplâncnico é formado pela união de duas raízes. 

Nos meus casos, os ramos de origem do pequeno esplâncnico 
— em número de um, dois ou três, — desprendiam-se dos gânglios 
do simpático ou dos cordões inter-ganglionares do segmento da 
cadeia compreendido entre o nono gânglio dorsal e o primeiro 
lombar (incluindo estes dois gânglios no número daqueles donde 
emergiam raízes do pequeno esplâncnico). 

A origem das raízes deste nervo era mais frequente nos gân
glios do que nos cordões intermediários (QUADRO VI). 

Entre os gânglios donde se desprendiam raízes, ofereciam 
maior frequência, nas cem observações, o décimo segundo (42 °/0), 
o décimo primeiro (35 °/0) e o décimo (21 °/0), como se pode ver 
no QUADRO VII. 

Os casos em que o nono gânglio dorsal e o primeiro lombar 
forneciam raízes ao pequeno esplâncnico eram bastante raros, 
pois, no primeiro apenas vi originarem-se raízes quatro vezes, 
e do segundo gânglio, acima referido, somente duas vezes se des
prendiam raízes para o pequeno esplâncnico. 

Dos cordões inter-ganglionares, era o que reunia DX1 a Dx" 
aquele donde mais vezes emergiam raízes do nervus splanchnicus 
minor. O mesmo número de vezes (4 °/0) se desprendiam raízes 
dos cordões intermediários a DX-DXI e ao último gânglio dorsal 
e primeiro lombar. Ainda mais raras vezes que nestes cordões — 
apenas em três casos — se originavam as raízes daquele nervo 
no cordão intermediário a DIX-DX (3°/0), 
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Resumo da origem das raízes do "Nervus splanchnicus minor" 

D * C D * C O* C D m C L1 

Cadáveres 50 4 
8 % 

3 
6 7o 

18 
367» 

4 
8 % 

31 
627o 

13 
26 7o 

3 0 
607o 

4 
8 % 

2 
4 7o 

<? 31 4 
13% 

2 
6 , 5 % 

11 
35,57o 

3 
9,5 7o 

16 
51,57o 

8 
2 6 7o 

19 
617o 

1 
9 7o' 

2 
6,5% 

? 19 1 
5 7o 

7 
37 7o 

1 
5 7o 

15 
79 7o 

5 
26 % 

11 
58 7o 

3 
16 7o 

Febos 16 1 
6 % 

5 
317o 

1 
6 7o 

9 
56 7o 

4 
25 7o 

13 
817o 

1 
6 7o 

1 
6 7o 

Adultos 34 3 
3 % 

3 
9 % 

13 
387o 

3 
9 7o 

2 2 
65 7» 

9 
26,5 7o 

17 
507o 

3 
9 7o 

1 
3 7o 

Observações 106 4 
4 % 

3 
3 % 

21 
217o 

4 
4 7o 

35 
357o 

16 
16 % 

4 2 
4 2 7 . 

4 4% 
2 

2 7o 

Direita 50 1 2 
4 % 

7 
147o 

1 
2 7o 

17 
34-7» 

7 
14 7o 

2 3 
46 7. 

4 
8 7o 

2 
4 7» 

Esquerda 50 3 
6 % 

1 
2 7o 

14 
28 7» 

3 
6 Vo 

18 
3 6 % 

9 
18 7o 

19 
38 7. 

Raízes 149 4 3 2 1 4 42 16 53 4 2 

+ 113 4 3 2 1 4 28 16 31 4 2 

+ + 18 7 11 
QUADRO VII 

Àcêrca da frequência de origem das raízes do splanchnicus 
minor nos cordões intermediários, Rossi concluiu pelas suas 
observações que o cordão intermediário ao último gânglio dor
sal e ao primeiro lombar era aquele em que nasciam raízes do 
pequeno esplâncnico em maior número de casos, o que não foi 
confirmado pelas minhas investigações, pois o cordão inter-
-ganglionar que reunia o décimo primeiro gânglio dorsal ao 
décimo segundo era o que em maior número de casos fornecia 
raízes ao pequeno esplâncnico. 

A assimetria de origem das raízes deste nervo à direita 
e à esquerda é manifesta, como se pode ver, examinando o 
QUADRO VII. 

No nono gânglio, décimo e décimo primeiro, e ainda nos cor
dões intermediários ao décimo e décimo primeiro, décimo primeiro 
e décimo segundo, a frequência de origem das raízes daquele nervo, 
à direita, era inferior à do lado oposto. Pelo contrário, o número 
de vezes que se desprendiam raízes do décimo segundo gânglio 
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dorsal, do primeiro lombar, e dos cordões inter-ganglionares que 
reuniam D,x a Dx e o último gânglio dorsal ao primeiro lombar, 
excedia o que foi observado à esquerda. 

Do QUADRO VII, feito segundo o mesmo critério que presidiu 
à elaboração do QUADRO III, podiam deduzir-se outras conclusões 
curiosas, traduzindo a relação existente entre a frequência de ori
gem das raízes do nervo splanchnicas minor e o sexo, ou ainda 
diferenças relativas à idade, comparando os fetos e os adultos. 
As razões já expostas ao ocupar-me do grande esplâncnico 
justificam o motivo por que, também para este nervo, me não 
alongo na análise destas relações, aliás apresentadas no QUADRO 
VII atrás citado. 

O número total de raízes do pequeno esplâncnico desprendi
das quer dos gânglios quer dos cordões inter-ganglionares, entre 
o nono gânglio dorsal e o primeiro lombar, era de 149, mas 
eleva-se a 150, desde que se inclua o caso da Obs. 99, em que 
o nervo splanchnicus minor emergia, por um só ramo, de um 
gânglio da cadeia simpática situado ao nível da 13.a vértebra 
dorsal. 

Os gânglios que mais raízes forneciam ao pequeno esplâncnico 
eram o décimo segundo, onde se originavam 53 raízes, o décimo 
primeiro (42), o décimo (21) e finalmente o nono gânglio dorsal 
(4), e o primeiro gânglio lombar (2). Num dos dois cadáveres 
com treze vértebras dorsais, vi, à direita, o pequeno esplâncnico 
desprender-se, como acima referi, por uma só raiz do gânglio da 
cadeia correspondente à décima terceira vértebra. 

Dos cordões inter-ganglionares, as raízes desprendiam-se com 
uma frequência muito menor. Emergiam do cordão intermediário 
ao décimo primeiro e décimo segundo gânglios dorsais desasseis 
raízes; dos cordões que reuniam Dx a DXI e Dx" a L1 quatro em 
cada ; e somente três do cordão intermediário ao nono e ao décimo 
gânglios. 

Além dos casos em que do mesmo gânglio nascia exclusiva
mente uma raiz, apareciam outros, em que no mesmo gânglio se 
originavam duas. Esta duplicidade de origem, encontrada 18 vezes, 
observava-se no décimo segundo gânglio dorsal em onze casos e 
no décimo primeiro em sete; ao nível dos cordões intermediários 
nunca foi vista tal disposição. 
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O pequeno esplâncnico constituído por uma raiz, ou pela 
fusão de duas ou três, nem sempre seguia um trajecto rectilíneo 
desde a sua origem até ao ponto em que atravessava o diafragma ; 
nalguns casos descrevia uma pequena curva, análoga à do grande 
esplâncnico, de convexidade voltada para dentro e para diante. 

Desde a sua origem, o nervo pequeno esplâncnico dirigia-se 
obliquamente para baixo, para diante e para dentro, costeando os 
corpos das vértebras, coberto pelo folheto parietal da pleura até ao 
ponto em que esta se reflectia. 

Com o simpático e com o grande esplâncnico, aquele 
nervo oferecia relações pouco variáveis; originando-se no simpá
tico, descia para o abdómen, adiante e internamente ao simpático; 
porém, atrás e fora do grande esplâncnico. 

Logo que o pequeno esplâncnico atingia o diafragma, insi-
nuava-se através deste músculo de um modo algo variável. 

Agrupando os casos que ofereciam com os pilares do diafra
gma relações idênticas, encontrei sete tipos diferentes, cada um dos 
quais apresentava ainda uma grande variabilidade no respeitante 
às relações do splanchnicas minor com os outros nervos esplân-
cnicos e com o simpático. 

Para o estudo das relações deste nervo com o diafragma, 
segui a mesma ordem já exposta ao tratar das relações de pas
sagem do simpático e do grande esplâncnico através daquele mús
culo. E como fora anteriormente verificado para o simpático e 
para o grande esplâncnico, também o splanchnicas minor atraves
sava o diafragma insinuando-se, com maior frequência (68 °/0), 
pela abertura limitada pelos dois pilares interno e externo. 

Neste seu percurso tóracò-abdominal acompanhava-o bastan
tes vezes (19) o grande esplâncnico e o simpático, e num número 
de casos um pouco inferior (12), além dos dois nervos prece
dentes, era costeado pelo nervo esplâncnico inferior. O grande 
esplâncnico e o esplâncnico inferior seguiam o splanchnicas 
minor em 11 casos, sendo quási igual o número de vezes (10) 
que este nervo era acompanhado exclusivamente pelo splanchnicas 
major. Menos frequentes que as relações anteriores eram aquelas 
em que o nervo pequeno esplâncnico entrava na cavidade abdo
minal pela mesma abertura que o simpático (6 casos) ou 
então pelo orifício de passagem do nervo esplâncnico inferior 
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(4 vezes). Ainda foram observados mais três tipos de relações dos 
nervos esplâncnicos e do simpático com o nervo pequeno esplân-
cnico, tendo encontrado somente dois casos de cada um deles. 
Duas vezes o grande esplâncnico, o esplâncnico inferior e o 
esplâncnico acessório seguiam juntamente com aquele nervo, e em 
igual número de casos, o esplâncnico inferior e o simpático. De 
todos os casos, apenas em dois o pequeno esplâncnico passava 
através do diafragma completamente isolado. 

Com uma frequência maior do que aquela que o grande 
esplâncnico oferecia, o nervas splanchnicus minor chegava ao 
abdómen depois de ter atravessado o diafragma pelo orifício aór
tico. Dos nove casos (9 °/0) em que tal relação foi encontrada, 
em quatro aquele nervo acompanhava a aorta completamente 
isolado, e em três seguia-o também o nervo esplâncnico inferior. 
O grande esplâncnico num caso e o simpático noutro eram os 
únicos nervos que acompanhavam o pequeno esplâncnico. 

Pelo interstício que os dois pilares do diafragma, interno 
e médio, delimitavam, insinuava-se o nervo pequeno esplâncnico 
em sete observações (7 %)• Duas vezes o grande esplâncnico se
guia ao lado dele através do diafragma e em igual número de 
casos, além deste nervo, passava também o esplâncnico inferior. 
Dos três casos restantes em que o nervo pequeno esplâncnico 
seguia entre os pilares interno e médio, em cada um deles eram 
diferentes as relações com os nervos esplâncnicos e com o sim
pático. Uma vez, acompanhava-o o grande esplâncnico e o simpá
tico; outra, este último nervo e o esplâncnico inferior; e finalmente 
num caso, costeava-o apenas o simpático. 

Casos havia em que a inserção do diafragma ao nível da 
coluna se fazia, de um ou outro lado, apenas por um pilar; em 
seis destes casos (6 °/0) o nervo pequeno esplâncnico penetrava 
na cavidade abdominal passando por uma abertura que lhe oferecia 
a porção carnosa daquele pilar. Das seis vezes em que foi obser
vada esta relação, em três, seguia o nervo um trajecto tóracò-
-abdominal inteiramente isolado, e, nas outras três, era acompa
nhado somente pelo simpático num caso; por este nervo e pelo 
grande esplâncnico noutro; e no terceiro foi visto passar ao lado 
do pequeno esplâncnico e do simpático. 

Mas nem sempre o pequeno esplâncnico atravessava o pilar 
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do diafragma, pois vi quatro vezes (4 °/0) aquele nervo costear 
o bordo externo do pilar, encontrando-se entre este e o psoas. 
O simpático apresentava com os pilares do diafragma três vezes 
a mesma relação que aquele nervo, e num caso era o splatichnicas 
minor acompanhado pelo nervo esplâncnico inferior e pelo 
simpático. 

Prosseguindo no exame das relações do nervo pequeno 
esplâncnico com os pilares do diafragma, temos de juntar, às já 
referidas, outras modalidades mais raras que elas, mas que não 
podem ser olvidadas. 

O pilar interno, que juntamente com o pilar externo limi
tava uma abertura por onde habitualmente passava o nervo de cujo 
percurso nos ocupamos, três vezes dava passagem ao pequeno 
esplâncnico por uma abertura situada na sua espessura. Pelo 
mesmo interstício, e juntamente com êle, passava o grande esplân
cnico duas vezes, e no outro caso era acompanhado por este 
nervo e pelo esplâncnico inferior. 

Finalmente, de todas as relações do pequeno esplâncnico com 
o diafragma que tive ocasião de observar, a mais rara, vista 
apenas em dois casos, consistia na passagem daquele nervo 
através do pilar externo. Tanto num caso como noutro, pela 
mesma fenda seguia, ao lado daquele nervo, o cordão do 
simpático. 

As relações do pequeno esplâncnico com os pilares do diafra
gma podem traduzir-se no quadro seguinte que resume todas 
as disposições que encontrei, por ordem decrescente de fre
quência. Normalmente o pequeno esplâncnico passava entre os 
pilares interno e externo, possuindo noutros casos relações 
bastante diferentes destas. E assim, o nervo pequeno esplâncnico 
insinuava-se: 

Entre o pilar interno e o pilar externo . . . 68 %> 
Pelo orifício aórtico 9 °/0 

Entre o pilar interno e o pilar médio . . . . 7 °/o 
Através do pilar único do diafragma . . . . 6 °/0 

Entre o pilar único e o psoas 4 °/o 
Através do pilar interno 3 % 
Através do pilar externo 2 °/0 

* 
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Pelo resumo atrás apresentado, conclui-se o quanto é 
variável o interstício do diafragma por onde o pequeno esplân-
cnico atravessa este músculo; e mais considerável é ainda o 
número de variações, se tivermos o cuidado de pesquisar as rela
ções deste nervo, na passagem do diafragma, com os restantes 
nervos esplâncnicos e ainda com a cadeia do simpático, consoante 
acabamos de relatar. 

O estudo das relações do pequeno esplâncnico (o que pode 
ainda afirmar-se relativamente aos restantes nervos esplâncnicos 
e ao simpático) com os pilares do diafragma não tem merecido 
aos anatomistas a devida atenção, como se verifica facilmente 
pela leitura dos seus tratados ou trabalhos. 

Apontam para este nervo uma via através do diafragma, 
deixando de referir outras, que tive ocasião de encontrar, algumas 
das quais com uma frequência superior à considerada como 
habitual. 

HOVELACQUE, no seu grande tratado sobre nervos, ao descre
ver o pequeno esplâncnico, alude às relações deste nervo com o 
diafragma, do seguinte modo: o pequeno esplâncnico atra
vessa o diafragma insinuando-se de uma maneira quási constante, 
com a cadeia simpática, pelo interstício que separa o pilar médio 
do pilar externo, encontrando-se num plano anterior ao da cadeia. 

Esta' descrição, como a de muitos dos anatómicos por mim 
consultados, não corresponde aos diferentes tipos de relações que 
encontrei no decorrer das minhas observações. 

Entre os autores que se ocuparam mais detalhadamente deste 
assunto, figuram BERTELLI e Rossi, cada um dos quais procedeu 
a investigações dos nervos esplâncnicos em trinta cadáveres. 

BERTELLI (cit. por Rossi) observou que os nervos esplâncnicos 
passam habitualmente, acima do grande simpático, por uma abertura 
longitudinal situada entre o pilar interno e o pilar médio e, quando 
a inserção do diafragma se fazia por um só pilar, viu o pequeno 
esplâncnico, juntamente com o simpático, costear o bordo externo 
deste pilar, entre êle e o psoas. Ao pequeno esplâncnico se refere 
ainda o mesmo autor, dizendo que raras vezes este nervo passa pela 
abertura do splanchnicus major, poucas vezes perfura o feixe tendi-
noso dos pilares e em casos muito raros entra na cavidade abdo
minal pelo orifício aórtico. 
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Rossi 181 expõe os resultados das suas investigações e, a propó
sito da passagem do pequeno esplâncnico através do diafragma, 
afirma que os dois nervos esplâncnicos, grande e pequeno, pene
tram na cavidade abdominal pela mesma abertura; mas, enquanto 
o grande esplâncnico sai do diafragma em correspondência com a 
extremidade superior da abertura limitada pelos pilares médio e 
intermédio, ou médio e lateral, e se lança no gânglio semilu
nar, o pequeno esplâncnico emerge cêrca de dois centímetros mais 
abaixo e — depois de haver percorrido esta extensão na parte média 
do interstício dos dois pilares, posteriormente a uma delgada lâmina 
fibrosa que fecha aquela abertura, — acompanha a artéria renal, 
subdividindo-se em numerosos filetes que se distribuem àquele 
vaso. 

Das descrições feitas pelos dois autores, a que mais se apro
xima das disposições que encontrei é a exposta por Rossi, embora 
não corresponda a todas as modalidades, por mim observadas, de 
relações do pequeno esplâncnico com o diafragma, com os outros 
nervos esplâncnicos e ainda com o simpático. 

Vários anatómicos, dos quais podemos citar VALENTIN, COSTE, 
CRUVEILHIER, THOMSON, FUSARI, CHIARUGI, HOVELACQUE e ROSSI, se 
referem à existência de anastomoses entre os nervos esplâncnicos. 

Nalgumas das minhas observações encontram-se estas anasto
moses, com maior frequência entre o pequeno e o grande esplân
cnicos e, em menos casos, reunindo os dois nervos pequeno 
esplâncnico e esplâncnico inferior ou os três esplâncnicos. Da 
maneira como estes nervos se juntam, depende o grau variável de 
complexidade das anastomoses, que vão desde o simples contacto 
de dois nervos num ponto, até à constituição de um complicado 
plexo em que tomam parte os três nervos esplâncnicos, como 
exemplificam as observações 12, 33 e 86. Às anastomoses que 
reúnem os dois nervos grande e pequeno esplâncnicos já fiz refe
rência ao descrever o splanchnicus major, não sendo, contudo, 
descabido, a propósito do pequeno esplâncnico, analisar alguns 
pormenores das modalidades encontradas nas minhas abservações, 
às quais me não referi detalhadamente nessa altura. Assim, na 
observação 12, entre os troncos dos nervos grande e pequeno 
esplâncnicos existiam dois filetes anastomóticos que, separando-se 
do splanchnicus major, se lançavam no pequeno esplâncnico, o 

14 
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qual por sua vez enviava também dois filetes ao nervo esplâncnico 
inferior. Os três nervos, e as anastomoses que trocavam entre si, 
constituíam um plexo que todo êle atravessava o diafragma pela 
mesma fenda, terminando os seus ramos nos gânglios semilunar e 
aórticò-renal e no cordão que retinia os dois gânglios. 

Há ainda outras disposições curiosas de que tratarei junta
mente com as anastomoses trocadas entre o pequeno esplâncnico 
e o esplâncnico inferior. Estas últimas, encontradas num número 
de casos muito reduzido, ofereciam uma variabilidade relativa
mente grande. Num caso, o pequeno esplâncnico, e, noutro, uma 
sua raiz tinham origem comum com um ramo de origem do nervo 
esplâncnico inferior; uma vez o pequeno esplâncnico recebia um 
ramo de bifurcação do esplâncnico inferior e, finalmente, num caso, 
a reunir os dois nervos, existiam dois filetes anastomóticos. Ao 
pequeno esplâncnico da Obs. 85, muito próximo da sua termina
ção, juntava-se um dos ramos de bifurcação do segmento abdo
minal do quarto nervo esplâncnico que neste caso se encontrava. 
Nas Obs. 12 e 86, a disposição plexiforme dos nervos esplâncnicos 
era determinada pela presença de anastomoses que reuniam os três 
nervos esplâncnicos. 

O nervo pequeno esplâncnico emergia da abertura por onde 
se insinuava através do diafragma, quási sempre num ponto 
situado um ou dois centímetros abaixo da passagem do grande 
esplâncnico. Acontecia muitas vezes, principalmente nos casos em 
que este nervo passava no interstício limitado pelos dois pilares 
interno e externo, descer entre os dois pilares, encostado à coluna 
e coberto adiante por uma delgada lâmina aponevrótica. Desde o 
ponto em que entrava na cavidade abdominal até se lançar no 
gânglio aórticò-renal, no gânglio semilunar ou se distribuir à arté
ria renal, seguia um percurso que, se na maior parte dos casos 
era obliquamente descendente, noutros era transversal e só em 
casos bastante raros o nervo pequeno esplâncnico apresentava um 
trajecto abdominal recorrente. Quanto à extensão deste percurso, 
oferecia habitualmente um maior comprimento do que o segmento 
correspondente do grande esplâncnico. 

A maior parte das vezes, no abdómen, o pequeno esplâncnico 
era constituído por um único tronco que seguia indiviso até à 
terminação. Nem sempre assim acontecia, pois nalguns casos o 
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segmento abdominal dêste nervo se dividia em dois ramos e, muito 
raras vezes, em três ou mais filetes. 

O pequeno esplâncnico, embora terminasse- de um modo 
variável, com uma frequência maior lançava-se no gânglio semi
lunar (bastantes vezes na extremidade inferior dêste gânglio) ou 
num gânglio aórticò-renal situado na face anterior da artéria renal, 
mas junto do bordo inferior dêste vaso que o nervo pequeno 
esplâncnico cruzava posteriormente antes de chegar ao referido 
gânglio. Casos havia em que o pequeno esplâncnico terminava 
num gânglio aórticò-renal que se encontrava na face anterior da 
artéria renal, junto do seu bordo superior, sendo muito raros os 
casos em que aquele nervo se lançava adiante da referida artéria 
ou num pequeno gânglio situado na face posterior dela. Muito 
raras vezes, o splanchnicus minor, em vez de se lançar em qual
quer dos gânglios acima mencionados, ao chegar junto da arté
ria renal dividia-se em vários raminhos que seguiam este vaso. 
Em três dos casos em que existiam artérias renais duplas, vi um 
pequeno gânglio, entre a origem destas na aorta, onde terminava 
o nervo pequeno esplâncnico. 

Alguns autores (HOVELACQUE, ROSSI) referem-se à existência de 
um gânglio minúsculo no tronco do nervo splanchnicus minor. 
CHIARUGI chega mesmo a afirmar que este nervo é sempre provido 
de um pequeno gânglio. 

Ora, esta frequência não se confirma pelas minhas observa
ções; apenas em sete casos vi, no tronco daquele nervo, uma 
tumefacção ganglionar, de dimensões pequeníssimas e da qual se 
desprendiam filetes muito delgados, alguns dos quais se distribuíam 
à aorta. 

A-pesar-de não ter sido feito exame histológico, as caracterís
ticas macroscópicas das referidas massas, levaram-me a considerá-
-las como gânglios de dimensões muito pequenas, anexos ao 
tronco do splanchnicus minor. É possível que, nalguns casos, este 
gânglio seja tam pequeno que passe despercebido ao simples 
exame macroscópico, tornando-se então necessário recorrer ao 
exame histológico para averiguar da sua existência. 
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IV —Nervus splanchnicus imus. 

Além dos dois nervos grande e pequeno esplâncnicos já des
critos, tive ensejo de observar bastantes vezes (46 casos) um terceiro 
nervo esplâncnico, a que VALENTIN chamou ramus splanchnicus 
inferior, infimus, minimus e que, segundo a Nomenclatura Ana
tómica de Basileia, se denomina modernamente nervus splan
chnicus imus. 

Este nervo, que podemos considerar equivalente ao nervus 
renalis posterior-superior de WALTER, aparece com uma frequência 
muito menor que a dos dois nervos esplâncnicos major e minor, 
sendo a sua presença interpretada por alguns autores como o 
resultado do percurso independente das raízes do pequeno esplân
cnico. 

Ao esplâncnico inferior se refere CRUVEILHIER do seguinte 
modo: «Les racines du petit splanchnique restent quelquefois 
distinctes: il y a alors deux et quelquefois trois petits splanchni-
ques. Le plus élevé est celui qui porte le nom de petit splan
chnique: il naît du onzième ganglion thoracique, et quelquefois en 
même temps du dixième et du onzième; le moins élevé est le 
nerf rénal postérieur de WALTER ; il est plus volumineux que le 
précédent et vient du douzième ganglion thoracique.» 

Opinião idêntica é emitida por SAPPEY e HOVELACQUE; pois 
este último autor, ao aludir à constituição do nervus splanchnicus 
imus, diz que, às vezes, uma raiz nascida do 12.° gânglio dorsal 
não se junta ao pequeno esplâncnico e caminha isoladamente; 
desce, no flanco lateral da coluna, atrás e fora do pequeno 
esplâncnico, muito perto dele; atravessa o diafragma num ponto 
variável, as mais das vezes com o pequeno esplâncnico; e, des
cendo quási vertical, lança-se no plexo renal. 

Rossi, como os autores já citados, inclui o nervo esplâncnico 
inferior nas variações do pequeno esplâncnico, considerando-o 
como o resultado da independência dar aiz inferior do splan
chnicus minor, no caso deste nervo emergir por três raízes. 

Oportunamente voltarei ainda a tratar da constituição do 
nervo esplâncnico inferior, passando agora ao estudo de conjunto 
dos casos de nervus splanchnicus imus por mim observados. 
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O nervo esplâncnico inferior, que nas minhas cem observa

ções apenas se encontrava em quarenta e seis, era habitualmente 
(39 casos) constituído por uma só raiz e muito poucas vezes por 
duas, origem que foi verificada apenas sete vezes (QUADRO VIU). 

Observações a di re i ta Observações à esquerda 

Obs. 
Número de raízes 

Obs. 
Número de raízes 

Obs. 
Número de raízes 

Obs. 
Número de raízes 

Obs. 1 2 Obs. 1 2 Obs. 1 2 Obs. 1 2 Obs. Obs. 
9 1 

Obs. Obs. 
1 0 1 

1 ¥ 51 cf 2 ¥ + 5? <■? + 
3 e + 53 d" 4 if + 5 4 <f 
b d- 55 d* + 6 cf 5 6 cf + 
7 á 57 ¥ 8 d" fi8 ¥ + 
a ¥ 59 d" 10 ¥ + 6 0 d

1 

i i o + 61 d" + 12 ¥ + 6 2 ri* 
13 â 6 3 ¥ 14 cf + 6 4 ¥ +■ 
15 ¥ 6 5 cf + 16 ¥ + 6 6 cf 
17 S + 6 7 d" + 18 d* 6 f i cf + 
19 d

1 

+ 69 ¥ + 20 d* 7 0 ¥ 
21 ¥ 71 d

4 
2 2 ¥ 7 2 r? 

23 ¥ 73 cf + 2 4 ¥ 7 4 cf + 
25 c? + 75 d" + 2 6 c? + 7 6 cf 
2 7 <? 7 7 ¥ 2 8 d

1 
7 8 ¥ 

29 ¥ + 79 cf 3 0 ¥ + 8 0 rf + 
31 <3 81 i + 3 2 o» 8 2 <f + 
33 <? + 83 ¥ 3 4 d" 8 4 ¥ + 
35 <? 85 d" + 3 6 d" + 8 6 cf + 
37 cf 87 ¥ 3 8 o" 8 8 Î + 
39 d" 89 cf 4 0 d

1 
9 0 d" + 

41 d* 91 d" + 4 2 é + 9 2 ri" + 
4 3 o" + 93 ¥ 4 4 d" + 9 4 ¥ 
4 5 ¥ 9 5 ¥ 

m 4 6 ¥ 9 6 î + 
4 7 o" + 9 7 ¥ 4 8 0» 9 8 ¥ + 
4 9 ¥ 99 ¥ 5 0 ¥ 100 ¥ + 

9 17 2 1 0 1 2 2 5 

QUADRO VIII 

Nos casos em que este nervo se apresentava formado exclu

sivamente por um ramo, desprendiase este dos gânglios ou cor

dões intermediários do simpático, compreendidos entre o décimo 
e o décimo segundo gânglios dorsais (QUADRO IX). Entre os mes

mos limites variava a origem do splanchnicus imas nos casos, 
assas raros, emque êle provinha da reunião de duas raízes. 
Quanto à frequência de origem das raízes deste nervo nos gân

glios ou cordões intermediários, verificavase que era o décimo 
segundo gânglio dorsal aquele onde maior número de vezes 
(28 °/0) se originava o nervo esplâncnico inferior. Seguemselhe 
depois o cordão intermediário ao último gânglio dorsal e ao pri

meiro lombar, que em 13 °/0 dos casos fornecia raízes ao splan

chnicus imas; muito menos vezes (4 °/0) estas raízes se origina
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Origem das raízes do «Nervus splanchnicus imus» 

Obs. Sexo 
D Z C D n C D™ C L1 C 

Número 
de 

raízes 
Obs Sexo D X C D1 1 C 0 ™ C L 1 C 

Número 
de 

raízes 

1 
2 9 D. 

E.. + 1 
51 
52 6 D. 

E. + 1 
3 
4 6 D. 

E. + 
+ 1 

1 
53 
54 6 D. 

E. 

5 
6 6 D. 

E.. 
55 
56 6 D. 

E. + + + 1 
2 • 

1 
7 
8 6 D. 

E. 
57 
58 9 D. 

E. + 

2 • 

1 
9 
1 0 9 D. 

E. + 1 
59 
60 6 D. 

E. 
11 
1 2 9 D. 

E. + + 1 
1 

61 
62 6. D. 

t . 
+ + 2 

13 
1 4 6 D. 

E. + 1 
63 
64 9 D. 

E. 1 + 1 
1 5 
16 9 D. 

E. + 1 
65 
66 6 D. 

E. + 1 

17 
18 6 D. 

E. 
+ 1 67 

68 6 D. 
E. 

+ 
+ + Z 

1 
19 
20 6 D. 

E. 
+ 1 69 

70 9 D. 
E. + 1 

21 
22 9 D. 

E. 
71 
72 6 D. 

E. 
23 
24 9 D. 

E. 
73 
74 6 D. 

E. + + 
1 

1 
25 
26 6 D. 

E. + + 1 
1 

75 
76 6 D. 

E. + 1 

27 
28 6 D. 

E. 
77 
78 9 D. 

E. 
29 
30 ? D. 

E. + + 1 
1 

79 
80 6 a 

E. + 1 
31 
32 6 D. 

E. 
81 
82 6 D. 

E. 
+ + 

1 
1 

33 
34 6 D. 

E. + 1 83 
84 9 D. 

E. + 1 
35 
36 6 D. 

E. + + z 
85 
86 6 D. 

E. 
+ 
+ + 

1 
2 

37 
38 6 D. 

E. 
87 
88 9 D. 

E. + 1 
39 
40 6 D. 

E. 
89 
90 6 D. 

E. + + 2 
41 
42 6 D. 

E. + 1 
91 
92 6 D. 

E. + 
+ 
+ 

1 
2 

43 
44 6 D. 

E. + + 1 
1 

93 
34 9 D. 

E. 
45 
46 9 D. 

E. 
95 
96 9 D. 

E. + 1 
47 
48 6 D. 

E + 1 97 
98 9 D. 

E. + 1 
49 
50 9 D. 

E. 
99 
10C 9 D. 

E + 1 

QUADRO IX 
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vam no décimo gânglio ou no décimo primeiro; sendo mais raros 
ainda os casos em que nasciam do cordão intermediário ao 
décimo primeiro gânglio dorsal e ao décimo segundo, origem que 
encontrei apenas uma vez. 

Comparando a frequência deste nervo à direita e à esquerda, 
facilmente se conclui que à esquerda o nervo esplâncnico inferior 
aparece mais vezes que do lado oposto. 

Ainda outras relações da origem do esplâncnico inferior com 
o sexo e com a idade podem observar-se no QUADRO X, não sendo 
por isso necessário reproduzi-las aqui. 

DX C D * C D m C L1 

Cadáveres 50 4 
8 7o 

4 
8 % 

1 
Z 7o 

2 4 
4 8 7o 

13 
26 7o 

c? 31 4 
13% 

4 
13 7o 

15 
48,5 7o 

8 
2 6 7o 

? 19 1 
5 7o 

9 
47,57o 

5 
26,5 7o 

Fetos 16 1 
6 7o 

1 
6 7o 

8 
50 7o 

4 
25 7o 

Adultos 34 3 
9 7o 

4 
11,5% 

16 
47 7o 

9 
•26,5 7o 

Observações 100 4 
4 % 

4 
4 7o 

1 
1 7o 

2 8 
28 7o 

13 
13 7o 

Direita 50 Z 
4 7o 

1 
2 7o 

10 
2 0 % 

7 
14 7o 

Esquerda 50 2 
4 7o 

3 
6 7o 

1 
2 7o 

18 
36 7o 

6 
12 7o 

Raízes 4 5 1 30 13 

+ 4 3 1 26 13 

+ + 1 2 
QUADRO X 

Nos raros casos em que o splanchnicus imus provinha da 
reunião de duas raízes, estas nem sempre se originavam do mesmo 
modo. E se em dois casos as duas raízes se destacavam do décimo 
segundo gânglio, noutros dois nasciam uma de DXI e outra 
de Dx". O décimo primeiro gânglio, num caso, e o décimo e 
décimo segundo, noutro, davam também origem às duas raízes do 
esplâncnico inferior. Somente uma vez este nervo resultava da 
fusão de duas raízes, originada uma no décimo segundo gânglio 
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dorsal e a outra no cordão intermediário a este gânglio e ao pri
meiro lombar. A uma distância variável da origem, as duas raízes 
fundiam-se num tronco que, entre o pequeno esplâncnico e o sim
pático, descia até ao diafragma. 

O nervo esplâncnico inferior, constituído habitualmente por 
um tronco muito delgado, situado atrás e abaixo do pequeno 
esplâncnico e adiante do simpático, desde a origem até ao diafra
gma seguia um percurso aproximadamente rectilíneo, entre aqueles 
dois nervos, ou entre o pequeno esplâncnico e o esplâncnico aces
sório, no caso deste último existir. 

Desde que o nervo esplâncnico inferior alcançava o diafra
gma, atravessava-o de maneiras bastante diferentes, ao mesmo 
tempo que oferecia relações muito variáveis com os restantes 
nervos esplâncnicos e com o simpático. 

Como já acontecera relativamente ao grande esplâncnico, ao 
pequeno esplâncnico e ao simpático, também o nervo esplâncnico 
inferior penetrava no abdómen a maior parte das vezes (30 °/0) 
depois de se ter insinuado pelo interstício limitado pelos dois 
pilares do diafragma, interno e externo. Acompanhado pelo grande 
esplâncnico, pequeno esplâncnico e simpático em 13 casos, e 
somente pelo grande esplâncnico e pelo pequeno em 11, era em 
casos muito mais raros (3) seguido exclusivamente pelo pequeno 
esplâncnico. Outras relações diferentes destas foram ainda encon
tradas, cada uma delas uma só vez. Num caso o esplâncnico 
inferior era acompanhado pelo simpático, noutro pelo pequeno 
esplâncnico e pelo simpático, e finalmente no terceiro passavam 
pelo mesmo orifício o grande e pequeno esplâncnicos e o nervo 
esplâncnico acessório. 

Com uma frequência muito menor (3 °/0) que a observada 
nos casos anteriores, vi o nervo esplâncnico inferior atravessar o 
diafragma entre os pilares interno e médio; em dois casos ao 
lado do grande e pequeno esplâncnicos e noutro seguido pelo 
pequeno esplâncnico e pelo simpático. 

Em igual percentagem de casos (3 °/0), o orifício aórtico dava 
passagem ao esplâncnico inferior, sendo em todos eles costeado 
pelo nervo pequeno esplâncnico. 

Uma outra relação que apareceu com a mesma frequência 
(3 °/0) que as duas anteriores, corresponde aos casos em que a 
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inserção vertebral do diafragma se fazia por um único pilar, sendo 
este atravessado só pelo esplâncnico inferior duas vezes e num caso 
por este nervo acompanhado pelo grande e pequeno esplâncnicos. 

De entre os casos em que existia apenas um pilar, há ainda a 
destacar a relação do nervo esplâncnico inferior com este pilar, 
caracterizada pela passagem daquele nervo entre o bordo externo 
do pilar e o psoas. Em tal disposição, vista duas vezes, o esplân
cnico inferior apresentava relações diferentes com os nervos es
plâncnicos e simpático; uma vez era acompanhado pelo pequeno 
esplâncnico e outra por este último e pelo esplâncnico acessório. 

Pelo orifício que os dois pilares externo e médio delimitavam, 
duas vezes (2 °/0) se insinuava o nervas splanchnicus imas na com
panhia do simpático. 

E através do pilar interno passava o mesmo .nervo em dois 
casos, seguido num pelo grande e pequeno esplâncnicos e noutro 
apenas pelo simpático. 

Finalmente, há ainda a mencionar um caso em que o esplân
cnico inferior, juntamente com o simpático, atravessava o pilar 
externo. 

Estas diferentes relações que o nervo esplâncnico inferior ofe
recia com os pilares do diafragma podem ser apresentadas em 
resumo, do mesmo modo que já anteriormente fiz ao descrever 
cada um dos outros nervos esplâncnicos. Assim, o splanchnicus 
imas passava : 

Entre os pilares interno e externo . . . 30 % dos casos 
Entre o pilar interno e o pilar médio. . . 3 % » » 
Pelo orifício aórtico 3 «/„ » » 
Através do pilar único 3 °/o » » 
Entre o pilar e o psoas 2 °/0 » 
Entre o pilar externo e o pilar médio . . 2 °/o » » 
Através do pilar interno 2 % » » 
Através do pilar externo 1 °/0 » » 

Embora variáveis as relações do nervo esplâncnico inferior 
com os pilares do diafragma, frequentemente este nervo emergia 
do orifício de passagem daquele músculo acima da origem da 
artéria renal, menos vezes ao mesmo nível dela e só raras vezes 
num plano inferior. 
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Daqueles casos em que se encontrava esta última relação, é 
bastante curioso o da observação 91. O nervo esplâncnico inferior, 
que se desprendia da extremidade inferior de Dxn por uma só 
raiz, caminhava fora do pequeno esplâncnico e internamente ao 
simpático ; penetrava no abdómen, atravessando o diafragma pela 
mesma abertura que os dois nervos grande e pequeno esplâncnicos 
e seguia no espaço limitado pelos dois pilares interno e externo, 
até que, cerca de 3cm- abaixo da artéria renal, perfurava o pilar 
interno e, tornando-se recorrente, terminava no gânglio aórticò-
-renal. Além da arcada que este nervo descrevia, viam-se mais 
duas, uma acima e outra abaixo dele, orientadas no mesmo 
sentido e perfurando igualmente o pilar; a superior era represen
tada por um ramo delgado desprendido da porção abdominal do 
grande esplâncnico e que, depois de ter atravessado o pilar, seguia 
um trajecto ascendente, indo perder-se junto da aorta. A arcada 
inferior, de curvatura muito menos acentuada que as duas mais 
elevadas, era formada por um ramo eferente do simpático lombar 
destacado do cordão intermediário ao primeiro e segundo gânglios 
lombares, o qual atravessava o pilar interno do diafragma, abaixo 
dos dois nervos anteriores, e se lançava pouco depois no cordão 
descendente emanado do gânglio aórticò-renal. 

Desde o ponto em que o esplâncnico inferior emergia do dia
fragma até à sua terminação junto da artéria renal, seguia um 
percurso de extensão e direcção variáveis. Apesar de, habitualmente, 
o segmento abdominal deste nervo ser representado por um tronco 
único, em casos mais raros apresentava-se bifurcado. 

Quanto à maneira como este nervo terminava junto da artéria 
renal, encontravam-se diferentes modalidades. 

Em maior número de casos o esplâncnico inferior, contor
nando o bordo inferior da artéria renal, lançava-se abaixo dela no 
gânglio aórticò-renal; outras vezes terminava neste mesmo gânglio 
acima ou adiante da artéria e só em muito poucos casos vi o refe
rido nervo chegar a um minúsculo gânglio situado atrás daquela 
artéria, donde partiam filetes que acompanhavam a artéria renal 
em direcção ao rim e outros que reuniam aquela pequena massa 
ganglionar a um ou dois minúsculos gânglios situados junto da 
face anterior do mesmo vaso. 

Casos havia, embora muito pouco numerosos, em que o 
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esplâncnico inferior, ao aproximar-se da artéria renal, se dividia em 
vários filetes que acompanhavam aquele vaso, indo alguns anas-
tomosar-se com ramos vizinhos provenientes do gânglio aórticò-
-renal ou do gânglio semilunar. 

O gânglio aórticò-renal aparecia quási sempre como uma 
pequena tumefacção ganglionar na espessura de um cordão nervoso 
que prolongava inferiormente o gânglio semilunar (menos vezes 
o gânglio mesentérico), cruzava habitualmente a face anterior da 
artéria renal (raras vezes a face posterior) e descia ao lado da 
aorta até à altura da origem da artéria mesentérica inferior, rece
bendo neste percurso os ramos eferentes do segmento superior do 
simpático lombar. Algumas vezes este cordão descendente, ao alcan
çar a origem da artéria mesentérica, oferecia um pequeno gân
glio, donde emergiam vários ramos que se anastomosavam à volta 
daquela artéria com os filetes provenientes do nervo equivalente 
do lado oposto, constituindo assim o plexo mesentérico inferior. 

Estes dois nervos, apresentando uma disposição simétrica, dis-
tribuíam-se na maior parte à artéria mesentérica inferior, sendo 
ainda continuados abaixo deste vaso por alguns ramos que entram 
na constituição do plexo hipogástrico superior de HOVELACQUE. 
A presença destes dois cordões nervosos, pares e simétricos, esta
belecendo a conexão entre os gânglios semilunar ou mesentérico 
superior e o plexo da artéria mesentérica inferior, foi também 
observada por PETIT-DUTAILLIS e FLANDRIN IS7 que afirmam ser 
representada por aqueles dois nervos a parte essencial das conexões 
intercelíacò-mesentéricas. 

Nos poucos casos em que o rim possuía duas artérias renais, 
a inervação destas artérias, bem como a terminação do pequeno 
esplâncnico e esplâncnico inferior, ofereciam características muito 
semelhantes entre si. As duas artérias renais, originadas na aorta 
a uma distância que vi elevar-se até 4,5cm-, em todos os casos 
apresentavam cada uma delas um plexo pèri-arterial e próximo da 
origem um gânglio minúsculo. Estes gânglios encontravam-se 
reunidos entre si, e ao gânglio semilunar, pelo cordão nervoso que 
descia desde aquele gânglio até à origem da artéria mesentérica 
inferior. Neste seu percurso, quási sempre passava adiante da arté
ria renal superior, cruzando depois a face posterior da artéria renal 
inferior. 
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É curioso observar a terminação do pequeno esplâncnico e 
esplâncnico inferior nestes casos de duplicidade da artéria renal. 

Num caso (Obs. 58), o nervo pequeno esplâncnico lançava-se 
na extremidade inferior do gânglio semilunar, exactamente acima 
da artéria renal superior; e do segmento mais elevado do simpá
tico lombar desprendiam-se dois raminhos que se juntavam ao 
cordão que prolongava inferiormente o gânglio semilunar, um 
acima da artéria superior e outro a um pequeno gânglio daquele 
cordão situado atrás da artéria renal inferior. 

Noutros dois casos (Obs. 64 e 66), o simpático lombar fornecia 
do mesmo modo filetes ao plexo nervoso da artéria renal inferior ; 
e ao passo que na Obs. 64 o pequeno esplâncnico se lançava acima 
da artéria renal superior, o splanchnicus imus bifurcava-se logo 
abaixo do diafragma, terminando cada um dos ramos de divisão 
nos pequenos gânglios situados na origem das duas artérias 
renais. 

Resta acrescentar a estas variações de terminação do pequeno 
esplâncnico e esplâncnico inferior a inervação observada num rim 
ectópico de feto. A irrigação deste rim era assegurada por duas 
artérias; uma que se dirigia da ilíaca primitiva esquerda para o 
polo inferior desta glândula, e outra, que se destacava da aorta 
abdominal junto da sua bifurcação, cruzava obliquamente a face 
posterior do rim, seguia num sulco profundo cavado no bordo 
externo deste órgão e perdia-se na face anterior dele, debaixo do 
bacinete. Vejamos agora como este rim recebia os filetes que lhe 
enviava o simpático. 

Num delgado cordão que reunia o gânglio semilunar a um 
outro mais pequeno (gânglio aórticò-renal) anexo à origem da 
artéria renal superior, já descrita, lançavam-se, os dois ramos de 
bifurcação do pequeno esplâncnico e um filete desprendido do 
simpático lombar; e no gânglio aórticò-renal, situado próximo do 
ponto em que aquela artéria emergia da aorta, terminavam três 
filetes destacados do segundo gânglio lombar. Do gânglio aórticò-
-renal partiam os filetes que seguiam até ao hilo do rim, acompa
nhando uns a artéria renal proveniente da aorta e outros a veia 
renal superior. 
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V—Nervus splanchnicus accessorius. 

Em quatro casos (nas cem observações) encontrei, além dos 
três nervos esplâncnicos major, minor e imas, um quarto nervo 
esplâncnico inteiramente independente dos três que lhe eram 
superiores. 

Este nervo pela sua origem no último gânglio dorsal, percurso 
isolado, geralmente ao lado do esplâncnico inferior, e terminação 
num gânglio aórticò-renal, oferece características muito próximas 
das que individualizam o nervo splanchnicus imus. Por esse motivo 
julgo dever considerar-se aquele nervo supranumerário como um 
esplâncnico acessório que resultaria — se por analogia admitirmos 
a explicação apresentada por CRUVEILHIER, HOVELACQUE e Rossi, 
àcêrca da origem do esplâncnico inferior — do desdobramento dos 
dois ramos de origem do nervus splanchnicus imus. 

Os raríssimos casos em que se encontram quatro nervos 
esplâncnicos julgo corresponderem à descrição destes nervos apre
sentada por WALTER. Descreve o referido autor, além do nervo 
grande esplâncnico que designa por nervus splanchnicus major, 
magnus, prínceps e do pequeno esplâncnico que denomina splan
chnicus secundarius, accessorius, mais outros dois nervos de cada 
lado, a que chama nervi rénales e que ainda distingue em nervus 
renalis posterior-superior e nervus renalis posterior-inferior. 

Se quisermos ver a grande semelhança que há entre a des
crição de WALTER e a dos meus casos em que eram presentes 
quatro nervos esplâncnicos, basta-nos considerar o quarto nervo 
esplâncnico equivalente ao nervus renalis posterior-inferior. 

O esplâncnico acessório a que nos referimos, encontrado em 
4 % das observações, oferecia uma origem, percurso e terminação 
de certo modo variável nos quatro casos. 

No primeiro caso (Obs. 44), este nervo desprendia-se da extre
midade inferior do décimo segundo gânglio dorsal, logo abaixo 
da origem do splanchnicus imus. Seguia em direcção à artéria 
renal, lançando-se pouco depois no gânglio aórticò-renal. 

Mais característico do que este é o caso da observação 55, 
onde o quarto nervo esplâncnico era constituído por um ramo de 
volume igual ao esplâncnico inferior. Aquele nervo desprendia-se 
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do décimo primeiro gânglio dorsal, descia paralelamente ao esplân-
cnico inferior, de cujas relações participava; depois de haver atra
vessado o diafragma, seguia em direcção à origem da artéria renal, 
próximo da qual se bifurcava, lançando-se um ramo acima da 
artéria renal num pequeno gânglio situado junto do bordo supe
rior daquela artéria, e o outro ramo, depois de ter contornado infe
riormente o mesmo vaso, terminava num gânglio minúsculo situado 
adiante e muito próximo do bordo inferior da artéria renal. 

Noutro caso de existência dum quarto nervo esplâncnico (Obs. 
85), este nervo apresentava-se constituído por um ramo bastante 
delgado, de calibre igual ao do pequeno esplâncnico e esplâncnico 
inferior. Destacando-se de um décimo terceiro gânglio dorsal, descia 
encostado ao simpático, ao lado do qual entrava no abdómen, cos
teando o bordo externo do pilar do diafragma, entre este músculo 
e o psoas. Pouco depois de atingir a cavidade abdominal, contor
nava o bordo externo do pilar diafragmático, abaixo da artéria 
renal, seguindo depois na face anterior do mesmo pilar um per
curso recorrente em direcção a um pequeno gânglio situado adiante 
e junto do bordo inferior daquela artéria. Ao aproximar-se da aorta, 
este nervo bifurcava-se, sendo a direcção do nervo continuada pelo 
ramo superior que muito próximo do gânglio aórticò-renal se jun
tava ao cordão descendente que prolongava a extremidade inferior 
do gânglio semilunar e na espessura do qual aparecia o gânglio 
aórticò-renal. O ramo inferior de bifurcação do esplâncnico aces
sório fundia-se com o pequeno esplâncnico que oferecia terminação 
idêntica à do ramo anteriormente descrito. 

Quatro nervos esplâncnicos com um percurso tóracò-abdomi-
nal inteiramente isolado foram ainda encontrados no caso da 
observação 92. Destes nervos, o último provinha da reunião de 
duas raízes, uma das quais se destacava do décimo primeiro gân
glio dorsal e a outra da extremidade inferior do décimo segundo ; 
fundiam-se, e o cordão resultante passava externamente ao pilar do 
diafragma juntamente com a cadeia simpática, não tendo, todavia, 
sido possível seguir a sua porção abdominal até à terminação, 
visto achar-se cortada. 

A estes quatro casos encontrados em cem observações, há 
ainda a acrescentar um outro que, a-pesar-de não ser incluído na 
estatística de frequência dos esplâncnicos, em virtude de ter sido 
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Frequência dos «Nervi splanchnici» 
Splanchnícu 

major 
Splanctaicus 

minor 
Splanchntcus 

imus 
Splanchito 
luessorius 

Splanchnic» 
major 

5planchnicus 
minor 

Splanchnicus 
imus 

Splanchnicus 
«cessonus 

Obs Sexc D. E. D. E. D. E. D. E. Obs Sexc D. E. 0. E. 0. E. 0. E. 

25 25 25 25 8 12 1 
1 
Z 9 + + 4 + + z 

3 
51 
52 3 + + + + 

1 
3 

3 
4 ê + + + + + + 3 

3 
53 
5 4 é + + + + 2 

2 
5 
6 6 + + + + 2 

2 
5 5 
5 6 ê + + + + + + + 4 

3 
7 
8 ê 4 

4 + + 2 
2 

5 7 
5 8 % + + + + + 2 

3 
3 
10 ? + + + + + 2 

3 
5 9 
6 0 ê + + + + 2 

2 
11 
12 ? + 4 + + + + 3! 

S3 
6 1 
6 2 é + + + + + 3 

2 
13 
14 6 + 4 + + + 2 ! 

I3 
6 3 
6 4 î + + + + + 2 

3 
15 
16 % + 4 

4 + + 2 
3 

6 5 
6 6 é + + + + + 3 

2 
17 
18 ê + + 4 + + 3 

2 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 

é + + + + + + 3 
3 

i a 
20 6 4 + 4 + + 3 

2 

6 7 
6 8 
6 9 
7 0 î + + + t + 3 

2 
21 
ZZ ? + + + + 2 

2 
7 1 
72 é + + + + 2 

Z 
23 
24 ? 4 

4 
4 + 2 

2 
7 3 
7 4 é + + + + + + 3 

3 
2b 
2 6 6 + + 4 + + + 3 

3 
7 5 
7 6 é + + + + + 3 

2 
2 7 
2 8 6 4 + 4 + + z 3 

7 7 
7 8 ? + + + + 2 

2 
29 
3 0 ? 4 + + + + 2 

3 
7 9 
8 0 i + + + + + 2 

3 
31 
32 6 + + + + 2 

2 
8 1 
8 2 ê + + + + + + 3 

3 
33 
3+ 6 + 4 

4 + + 3 
2 

8 3 
8 4 ? + + + + + 2 

3 
35 
36 ê + + + + + 2 

3 
8 5 
8 6 é + + + + + + + 4 

3 
3 7 
38 ê + + + + 2 

Z 
8 7 
8 8 ? + + + + + 2 

3 
39 
4 0 ê + + 4 + 2 

2 
8 9 
9 0 ê + + + 4 + 2 

3 
41 
4 2 ê + 4 + + + 2 

3 
9 1 
92 é + + + + + + + 3 

4 
4 3 
4 4 ê 4 + + + + + + 3 

4 
9 3 
9 4 % + + + + 2 

? 
4 5 
4 6 ? + 4 + + 2 

2 
9 5 
9 6 ? + + + + + 2 

3 
4 7 
4 8 ê 4 + + + + 3 

2 
9 7 
3 8 ? + + + + + 2 

3 
4 9 
5 0 ? + 4 + + 2 

2 
9 9 
100 % + + + + + 2 

3 
25 25 25 25 3 \z r 1 1 50 50 49 50 18 28 2 2 

QUADRO XI 



221 SOUSA PEREIRA 

encontrado num indivíduo exótico, merece referência detalhada. 
Corresponde este caso à Obs. 103, colhida no lado esquerdo do 
cadáver de uma espanhola. O quarto nervo esplâncnico emergia, 
abaixo do splanchnicus imus, da extremidade inferior do décimo 
segundo gânglio dorsal; atravessava o diafragma pela mesma aber
tura que os restantes esplâncnicos e o simpático, entre este último 
nervo e o esplâncnico inferior, dirigindo-se depois obliquamente 
para baixo e para diante até um pequeno gânglio situado atrás e 
abaixo da artéria renal, onde terminava. 

Este quarto nervo esplâncnico, que encontrei num diminuto 
número de casos, deve ser considerado como uma rara variação 
numérica dos nervos esplâncnicos. À falta de designação própria 
para este esplâncnico supranumerário, chamei-lhe splanchnicus 
accessorius. Nada há, porém, que ver entre este nervo e o splan
chnicus accessorius de WALTER que corresponde ao splanchnicus 
minor da Nomina Anatómica. 

VI —Frequência dos «Nervi splanchnici ». 

Analisando a frequência dos nervos esplâncnicos nas cem 
observações conclui-se que nem sempre se encontram em número 
igual (QUADRO XI). Habitualmente (53 vezes) existiam dois nervos 
esplâncnicos, o splanchnicus major e o splanchnicus minor; 
menos vezes (42) o número destes nervos se elevava a três, isto 
é, além dos dois splanchnici já mencionados, encontrava-se um 
terceiro esplâncnico, o splanchnicus imus. Casos de quatro nervos 
esplâncnicos foram vistos apenas quatro vezes e somente num 
caso o número de esplâncnicos estava reduzido a um. Comparando 
a frequência destes nervos nos dois lados, conclui-se que os casos 
de dois esplâncnicos eram mais frequentes à direita e os de três à 
esquerda. 

Nunca verifiquei a ausência do nervo splanchnicus major; 
o splanchnicus minor faltava uma vez à direita; e o nervo splan
chnicus imus encontrava-se à esquerda vinte e oito vezes e do 
lado oposto apenas em dezoito casos. E vi o nervo splanchnicus 
accessorius apenas duas vezes à direita e duas à esquerda. 



IV 

ANATOMIA COMPARADA 

STE capítulo de Anatomia comparada abrange uma 
série de observações efectuadas em vários exem
plares de Aves e Mamíferos, alguns deles de ma
nifesta raridade entre nós. 

Seria curioso estender estas investigações a 
outros grupos da escala zoológica e fazer não só o seu estudo 
comparativo, mas ainda analisar as diversas modalidades do dife
rente grau de complexidade que oferecem os nervos esplâncnicos 
desde os animais inferiores até ao Homem. 

A insuficiência de tempo e, de certas espécies, a falta de 
exemplares, não me permitiram colher, como era meu desejo, 
um maior número de casos, o que influi consideravelmente nas 
conclusões a deduzir. 

Na exposição destas observações começarei por tratar das 
Aves, seguindo-se-lhe os Mamíferos; à descrição de cada exemplar 
em particular acrescentarei um resumo das disposições observadas, 
nos casos em que tive ensejo de dissecar vários exemplares da 
mesma espécie. A disposição curiosa, e muito semelhante entre si, 
que o simpático torácico e os nervos esplâncnicos apresentavam 
nas três Aves que dissequei (Águia, Gaivota e Galinha), decidiu-me 
a completar as suas observações com um curto resumo, em que é 
passada em revista a morfologia daqueles nervos. 

Nem sempre me foi possível, apesar dos esforços que para 
isso empreguei, classificar os exemplares que dissecava, razão por 
que alguns deles não são acompanhados da respectiva designação 
taxonómica. 

15 
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A — Aves. 

Obs. 1 e 2 — Dissecção de uma Águia exótica (Aquilla), efectuada em 
12-XII-1928. 

Fig. 119 —No segmento torácico, a cadeia simpática, à direita, apresentava 
oito pequeninos gânglios, de forma irregular, situados abaixo dos nervos inter-
costais, a que aderiam intimamente. Os ramos comunicantes não eram eviden
tes. Esta fusão dos gânglios do simpático torácico com os nervos intercos-

tais era bem visível, não existindo nas Aves 
os rami communicantes que se observam nos 
Mamíferos. 

VOGT e YUNQ aludem a esta disposição e 
consideram os gânglios do simpático torácico 
como representando também os gânglios raqui-
dianos. 

O cordão inter-ganglionar encontrava-se 
desdobrado desde a primeira costela até à oita
va, passando um dos ramos abaixo de cada 
costela, e o outro acima pelo orifício delimitado 
pelas duas cabeças da articulação da costela, o 
capitulum e o tuberculum. Verificava-se que 
a fusão destes dois ramos existia apenas ao 
nível dos gânglios. 

Conhecida a morfologia que apresentava 
a cadeia simpática, resta observar a origem, 
percurso e terminação dos ramos eferentes do 
segmento torácico, os quais se podem conside
rar equivalentes aos nervos que na espécie 
humana são chamados esplâncnicos. 

O primeiro destes ramos desprendia-se 
de D"', obliquava para baixo e para trás, na 
face lateral da quarta vértebra dorsal até junto 
da aorta (A.), seguindo depois paralelamente a 
ela até à origem da artéria celíaca (A. c). Neste 
seu trajecto juntavam-se-lhe mais três raízes, 
uma de D'v e duas que, a 1"™- uma da 
outra, se separavam do cordão inferior, 2mm. 
atrás de Dv. Estas quatro raízes, fundidas num 
tronco, constituíam um nervo (E.) que talvez se 
possa considerar como representando o grande 

esplâncnico. Terminava este nervo num pequeno gânglio situado junto da 
origem da artéria celíaca, do qual emergiam filetes que acompanhavam esta 
artéria juntamente com outros emanados do tronco do nervo 1°«. adiante da 

Fig. 119 
(Obs. 1) 
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sua terminação no referido gânglio, onde chegavam mais dois filetes nascidos de 
Dvi. Mas, além de todos estes ramos, separavam-se ainda da extremidade poste
rior do simpático torácico dois filetes, desprendido um da parte média do cordão 
intermediário a Dvi-Dvn e o outro de Dvn ; atravessa
vam o diafragma, terminando, após curto percurso no 
abdómen, junto da glândula suprarrenal, onde chegava 
ainda um filete desprendido do gânglio anexo à ori
gem da artéria celíaca. Nesta glândula terminava tam
bém um filete emanado do primeiro gânglio lombar. 

O simpático penetrava no abdómen, costeando a 
coluna, acima dos seus ramos eferentes. 

Fig. 120—À esquerda, a cadeia simpática torá
cica oferecia uma disposição semelhante à do lado 
oposto; o cordão inter-ganglionar era duplo até à úl
tima costela, notando-se do mesmo modo aderência dos 
gânglios aos nervos intercostais. 

Do simpático torácico destacavam-se vários ramos 
eferentes, dos quais os três primeiros se lançavam num 
pequeno gânglio situado à esquerda da artéria 
celíaca (A. a), junto da origem dela na aorta (A.). 

O ramo anterior nascia de Dm, dirigia-se 
para baixo e para dentro até que à altura do meio 
da quarta vértebra dorsal, muito próximo da aorta, 
mudava de direcção, seguindo paralelamente a ela 
até ao gânglio em que terminava. Neste mesmo 
gânglio lançavam-se mais dois raminhos origina
dos respectivamente em D"v e Dv, os quais, a 
lcm. da origem, eram reunidos por um filete anas
tomotic muito delgado. Do referido gânglio se 
desprendiam dois filetes que acompanhavam a 
artéria celíaca e um outro raminho mais volumoso 
do que os precedentes, o qual caminhava paralelo 
à aorta, lançando-se lcm. depois num gânglio alon
gado, donde emergiam outros filetes que também se distribuíam à artéria celíaca. 
A este gânglio chegavam três ramos, dois desprendidos de Dvi e um de Dvn; 
e a extremidade posterior dele era continuada por um ramo que atravessava o 
diafragma ao lado da aorta, dirigindo-se à glândula suprarrenal, onde se perdiam 
mais três filetezinhos nascidos do cordão intermediário a Dvn-Dvm. 

G.spr. 

Fig. 120 
( Obs. 2 ) 

Obs. 3 e 4 — Gaivota O (Larus ridibundus ridibundos, Lin.), dissecada em 
W-1V-1929. 

Fig. 121 e 122 —À direita, nesta gaivota, a dissecção do simpático torácico, e 
seus ramos eferentes, revelou certas particularidades dignas de referência porme-
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norizada. A cadeia simpática era representada, no segmento torácico, por dois 
cordões nervosos, muito delgados, que no seu percurso, desde a primeira costela 
à última, se aproximavam e desviavam, formando uma série de losangos regula
res'em continuidade pelas suas extremidades. Os pontos de contacto dos dois 
cordões encontravam-se ao nível dos nervos intercostais, onde se via um minús

culo gânglio que aderia intimamente ao 
tronco destes nervos; a partir de cada um 
destes gânglios, os dois troncos inter-gan-
glionares afastavam-se, descrevendo, entre 
dois gânglios sucessivos, arcos de concavi
dade voltada uma para a outra. 

O cordão superior no seu trajecto 
curvilíneo, de concavidade inferior, pas
sava num pequeno orifício situado entre 
as duas cabeças da articulação da costela, 
o capitulam e o tuberculum ; o tronco 
inferior, geralmente mais desenvolvido que 
o superior, descrevia uma curva de con
vexidade inferior, passando abaixo da ca
beça de cada costela. 

Fig. 121 
(Obs. 3) 

Fig. 122 
(Obs. 3) 

Três ramos, desprendidos respectivamente de Div, Dv e Dvi, seguiam um 
trajecto posterior, na face lateral da coluna, até atingirem um pequenino gânglio 
situado junto da origem da artéria celíaca. Dos ramos mencionados, o mais desen
volvido desprendia-se de Dv e seguia na face lateral da coluna um trajecto 
ânterò-posterior até se lançar no gânglio anexo à artéria celíaca. Logo na origem 
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recebia uma anastomose que lhe enviava a primeira raiz nascida de D'v, a qual 
tinha a mesma terminação que o ramo precedente e um percurso anterior a êle. 
O segundo ramo era ainda engrossado pela junção de um filete que se sepa
rava do tronco inferior, intermediário a Dv - Dvi ; e enviava uma anastomose ao 
terceiro ramo que se desprendia de Dvi. 

Os três ramos, acima descritos, após o trajecto indicado, na face lateral da 
coluna, tinham idêntica terminação no pequenino gânglio que se encontrava junto 
da origem da artéria celíaca, do qual partiam filetes que se distribuíam a esta 
artéria, anastomosando-se com os filetes do nervo do lado oposto que acompa
nhavam o mesmo vaso. 

Dos dois últimos 
gânglios do simpático 
torácico (Dvn e Dvm) 
nasciam dois raminhos 
que, depois de atraves
sarem o diafragma, se 
reuniam num tronco que 
apresentava no seu per
curso abdominal um pe
queno gânglio, antes de 
se dividir em filetes que 
seguiam uns a artéria 
mesentérica anterior e 
outros se distribuíam à 
glândula suprarrenal. 

Fig. 123 —Na mesma gaivota, efectuada a 
dissecção do lado esquerdo, verifiquei que o sim
pático torácico se comportava do mesmo modo que 
do lado oposto, quer pelo que dizia respeito à mor
fologia quer ainda nas relações, como se encontra 
representado na respectiva figura. Dele se desprendiam quatro ramos que, juntan-
do-se, constituíam, ao nível da origem da artéria celíaca (A. c), um tronco (E.) que 
seguia esta artéria, trocando anastomoses com o tronco equivalente do lado direito. 

A raiz anterior daquele tronco desprendia-se de Div, seguia para baixo e 
para trás na face lateral da coluna até ao corpo da sexta vértebra, onde se lhe 
juntava uma segunda raiz nascida de Dv. O tronco proveniente da fusão destas 
duas raízes dirigia-se para trás, seguindo independente até à origem da artéria 
celíaca, onde se reunia a um outro tronco resultante da fusão de duas raízes ema
nadas, uma de Dvi e outra de Dvn. A reunir o tronco de fusão das duas primeiras 
raízes, anteriormente descrito, à raiz destacada de Dvi, via-se um delgado filete 
anastomótico. Da raiz nascida de Dvn, a lcm. da origem, separava-se um raminho 
que, dirigindo-se para trás, atravessava o diafragma e se distribuía ao ovário, 
à glândula suprarrenal e à artéria mesentérica anterior. Idêntica terminação ofere
cia um filete desprendido de um gânglio da cadeia situado atrás da 8." costela. 

Fig. 123 
( Obs. 4) 
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Obs. 5 e 6 -Dissecção efectuada em 15-IV-1929 numa Gaivota c? (Larus 
ridibundus ridibundos, Lin.). 

Fig. 124-Como nos casos anteriores, o simpático torácico apresentava-se 
constituído por dois cordões inter-ganglionares que no seu percurso anteropos

terior ladeavam a coluna, retinindo-se, 
nos espaços intercostais, ao nível de 
um pequeno gânglio anexo a cada 
nervo intercostal. Os dois cordões 
inter-ganglionares ofereciam com as 
articulações costò-vertebrais relações 
semelhantes às já observadas no 
exemplar anterior. 

Nos espaços in
termediários aosgân-
glios simpáticos um 
dos cordões passava 
acima e outro abaixo 
de cada costela, des
crevendo neste seu 
trajecto curvas de 
concavidade voltada 
uma para a outra. 

Dos gânglios do 
simpático torácico 
desprendiam-se, a 
partir de D"', 3 ra
mos que se fundiam 
num tronco, o qual, 
seguindo a face late
ral da coluna, ao ní

vel da origem da artéria celíaca se dirigia para baixo, acompanhando esta artéria 
e anastomosando-se pouco depois com o tronco correspondente do lado esquerdo. 

O ramo anterior, dos acima mencionados, era bastante delgado e nascia de 
D""; seguia para trás na face lateral da coluna, descrevendo, desde a origem até 
ao terceiro disco inter-vertebral, uma curva de convexidade ânterò-inferior. 
A este ramo juntava-se a segunda raiz emanada de D'v, à altura do corpo da 
quinta vértebra dorsal, e ao nível da vértebra imediata recebia a terceira raiz 
destacada de Dv. Ainda de Dv< e Dvn se desprendiam duas raízes que se 
fundiam num tronco, cuja extremidade anterior se juntava, na origem da artéria 
celíaca, ao tronco, já descrito, de fusão das três raízes anteriores; ao passo que a 
extremidade posterior daquele tronco seguia a aorta e, insinuando-se através do 
diafragma, se perdia no abdómen junto da glândula suprarrenal (G. spr.). Do gân
glio da cadeia situado imediatamente atrás da oitava costela desprendia-se um 
filetezinho que, tal como o nervo anterior se ramificava junto daquela glândula. 

Fig. 124 
(Obs. 5) 
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Fig. 125 —Do lado oposto, o simpático torácico oferecia 
as mesmas particularidades que à direita. 

Três ramos, emanados respectivamente de Dv, Dvi e 
Dvn, se reuniam num tronco (E.), junto da origem da artéria 
celíaca na aorta, ao nível da porção posterior da sexta vértebra 
dorsal. Do ponto de fusão destas raízes separava-se um filete-
zinho que seguia um percurso posterior; atravessava o dia
fragma e recebia no abdómen um raminho nascido de Dvm. 
Tal filete não pôde ser seguido além das proximidades da 
glândula suprarrenal, ignorando portanto em que ponto ter
minava. 

Obs. 7 e 8 — Galinha (Gallus domesticus O) dissecada 
em Maio de 1929. 

Fig. 126 — 0 simpático torácico, no seu percurso ânterò-
-posterior, costeava o flanco do ráquis, apresentando-se consti
tuído por dois cordões que se afastavam ao nível da cabeça 
das costelas, fundindo-se à altura do nervo intercostal, no 
ponto em que se via uma pequena massa ganglionar. 

Os nervos esplâncnicos, à direita, eram neste caso representados por cinco 
raminhos, bastante delgados, que se desprendiam da cadeia torácica desde o 
terceiro gânglio dorsal até ao quinto e convergiam na origem da artéria celíaca, 
após um percurso irregular na face lateral da coluna. 

Fig. 126 
( Obs. 7 J 

Destes ramos, o anterior separava-se do cordão inferior intermediário a 
D"i-D'v e os dois seguintes nasciam do cordão inferior que reunia D'v e Dv. 

s. 
Fig. 125 

( Obs. 6) 
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Quanto aos dois últimos, emergiam: um do quinto gânglio dorsal e outro do cor
dão inter-ganglionar que passava abaixo da sexta costela, e percorriam obliqua
mente, até à terminação, a face lateral da coluna. Entre o primeiro e o segundo 
ramo via-se uma anastomose a juntar os dois filetes. 

Os cinco raminhos de constituição do esplâncnico direito, junto da origem 
da artéria celíaca, fundiam-se num tronco que, seguindo esta artéria, se dividia em 
vários filetes, os quais se anastomosavam, à volta dela, com outros provenientes 
do esplâncnico do lado oposto. 

Fig. 127. — A esquerda, o simpático torácico comportava-se como do lado 
oposto, não acontecendo o mesmo aos seus ramos eferentes posteriores. 

Quatro filetes desprendi-
dos do simpático, respectiva
mente de Div, Dv , do cor
dão inferior intermediário a 
Dv-Dvi e de Dvi, reuniam-se 
num tronco junto da origem 
da artéria celíaca (A. a). O 
tronco de fusão destes ramos 
seguia aquela artéria, anasto-
mosando-se com o nervo cor
respondente do lado direito. 

Um filete bastante del
gado, desprendido do ramo 

posterior de constituição do esplâncnico, dirigia-se para trás paralelamente à 
aorta, atravessava o diafragma e perdia-se junto da glândula suprarrenal e do 
ovário, a que provavelmente se distribuía. 

CONCLUSÃO. 

Fig. 127 
(Obs. 8) 

Embora seja muito pequeno o número de casos para nos 
permitir tirar conclusões, julgo no entanto dever referir-me à dis
posição que oferecia nas minhas observações o simpático torácico 
e os seus ramos eferentes posteriores, equivalentes aos nervos 
esplâncnicos do Homem. 

Nas três espécies de Aves (Águia, Gaivota e Galinha) em que 
dissequei estes nervos, a sua morfologia era inteiramente seme
lhante. 

Procurando conhecer apenas a configuração e relações do 
simpático torácico e seus ramos eferentes, para esse efeito, depois 
de incisada a pele e planos subjacentes de cada lado da linha 
média, seccionava as costelas próximo da coluna, praticando a 
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seguir a ablação do esterno e do plano costal. Obtinha assim 
amplo acesso à cavidade torácica, o que facilmente permitia eviden
ciar os nervos que procurava, depois de cuidadosamente ter reti
rado os pulmões. 

De um e outro lado do ráquis aparecia no tórax o simpático 
a costear lateralmente a coluna, sob a forma de dois cordões 
muito ténues que apenas se fundiam à altura dos nervos inter-
costais, no ponto em que se via uma pequenina massa ganglionar, 
de côr esbranquiçada e de forma bastante irregular. 

A duplicidade dos cordões inter-ganglionares do simpático 
torácico dava a este nervo o aspecto de uma série de losangos em 
continuidade pelas extremidades do seu maior eixo. Inteiramente 
unidos, ao nível dos gânglios, os dois cordões ofereciam com as 
costelas relações diferentes. Ao passo que o cordão superior, no 
seu trajecto curvilíneo de concavidade inferior, passava num 
pequeno orifício situado entre as duas cabeças da articulação da 
costela, o capitulam e o tuber calam, o tronco inferior, geralmente 
mais desenvolvido, descrevia uma curva de convexidade inferior, 
passando abaixo da cabeça de cada costela. 

Esta duplicidade do simpático, observada nas Aves, aparece 
restricta ao segmento torácico, ou seja à porção deste nervo com
preendida entre os dois pares de membros. 

VOGT e YUNG 85, ao descreverem o simpático nas Aves, 
referem-se ao desdobramento da sua porção torácica, aludindo, 
também, à configuração do simpático cervical e lombar que se 
apresenta sob a forma de um cordão único. 

Dos gânglios da cadeia torácica compreendidos entre o ter
ceiro e o útimo dorsal, bem como do ramo inferior de desdobra
mento do simpático, desprendiam-se ramos muito delgados (em 
número variável de 3 a 5) que após um percurso posterior, na face 
lateral da coluna, de obliquidade e extensão variáveis segundo a 
sua origem na cadeia, convergiam no ponto em que a artéria 
celíaca nascia da aorta. Os filetes a que nos referimos, habitual
mente trocavam entre si anastomoses, o que lhes dava o aspecto 
de um plexo de malhas irregulares, situado na face lateral da 
coluna. Da fusão destes ramos originava-se um tronco que seguia 
aquela artéria, dividindo-se em vários ramos que se anastomosa-
vam com os filetes provenientes do nervo equivalente do lado 
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oposto, constituindo à volta da artéria celíaca um plexo que tinha 
a mesma distribuição que os ramos de divisão da artéria. 

Mas nem sempre os ramos eferentes do simpático torácico 
terminavam deste modo. Na Águia, e algumas vezes na Gaivota 
estes íiletes lançavam-se num pequeno gânglio, do qual se despren
diam vários raminhos que se distribuíam à artéria celíaca. 

Algumas vezes deste gânglio, outras do ramo posterior do 
esplâncnico, separava-se um filete que se dirigia para trás, 
seguindo paralelamente à aorta; atravessava o diafragma e distri-
buía-se, juntamente com outros filetes desprendidos do segmento 
posterior do simpático torácico, à artéria mesentérica anterior, à 
glândula suprarrenal e ao ovário. 

B — Mamíferos. 

a) — Insectivoros. 

Obs. 9 e 10 — Dissecção de um Ouriço cacheiro cf (Erinaceus europaeus, Lin.) 
efectuada em Março de 1929. 

Fig. 128 —Analogamente ao que se observava noutros Mamíferos, o simpá
tico torácico seguia a face lateral da coluna, cruzando inferiormente as cabeças 

das costelas, em relação íntima com as articulações costò-vertebrais. Apresen-
tava-se sob a forma de uma delgada fita de largura quási igual em todo o seu 
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percurso, adivinhando-se os gânglios da cadeia pela sua coloração um pouco 
mais escura ao nível das cabeças das costelas. 

À direita, desde que o simpático alcançava o diafragma, passava fora 
do pilar direito pela arcada que este músculo formava a um outro músculo 
equivalente ao quadrado dos lombos do Homem. Pouco depois, dirigia-se obli
quamente para baixo e para trás, seguindo o limite separativo da inserção do 
pilar direito do diafragma e do psoas, até junto do bordo interno deste último 
músculo que seguia no seu percurso posterior. 

Do segmento posterior do simpático torácico desprendiam-se três ramos 
que pela sua fusão originavam um tronco. O primeiro ramo nascia da cadeia à 
altura da cabeça da 10.a costela, dirigia-se obliquamente para baixo e para trás e 
seguia paralelamente à aorta; das duas raízes seguintes, separava-se uma ao 
nível da 11.» costela e a outra à altura da 14.a, juntando-se cada uma delas 
pouco depois à primeira. 

O nervo esplâncnico, proveniente da fusão das três raízes, atravessava o 
diafragma ao lado do simpático, mas um pouco abaixo dele, dirigia-se obliqua
mente para trás, cruzando a face ínferò-externa do pilar do diafragma, e lançava-se 
na extremidade anterior do gânglio semilunar, situado junto da artéria renal e da 
glândula suprarrenal. 

De um gânglio do simpático lombar situado lcm- atrás do ponto em que 
este nervo atravessava o diafragma, desprendia-se um ramo de calibre menor 
que o nervo precedente, o qual seguia um percurso posterior paralelo a êle. 
Pouco depois da origem bifurcava-se : um filete terminava na extremidade pos
terior do gânglio semilunar e o outro alcançava a artéria renal, dividindo-se num 
raminho que acompanhava esta artéria e noutro que a cruzava superiormente. 
Este último filete juntava-se atrás da artéria renal a um outro raminho originado 
na extremidade posterior do gânglio semilunar e que passava abaixo da referida 
artéria, seguindo o tronco de fusão dos deis ramos um trajecto posterior paralelo 
à aorta, em direcção à origem da artéria mesentérica posterior. 

Fig. 129 — 0 simpático tóracò-abdominal oferecia à esquerda disposição 
idêntica à do lado oposto. O primeiro (no sentido ânterò-posteriorj dos nervos 
que, desprendidos da cadeia, se distribuíam ao plexo solar e à artéria renal, nascia 
no tórax por cinco ramos. Destes, o mais desenvolvido desprendia-se da cadeia à 
altura da cabeça da 10.a costela, recebia logo na origem a primeira raiz destacada 
do simpático ao nível do espaço intermediário à 8.* e 9.a costelas, e dirigia-se 
para trás, juntando-se-lhe mais três ramos, um nascido ao nível do 10.» espaço 
intercostal e os outros dois respectivamente à altura do 11.° espaço e. da cabeça 
da última costela. 

O nervo proveniente da fusão destas cinco raízes seguia em direcção pos
terior, paralelamente à aorta, e atravessava o diafragma juntamente com o simpá
tico, fora do bordo externo do pilar esquerdo. Daí até ao gânglio semilunar 
seguia obliquamente para trás, sob a forma de um delgado cordão indiviso, até 
se lançar naquele gânglio. 

Do segmento anterior do simpático lombar separavam-se três filetes, o 
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primeiro dos quais terminava no gânglio semilunar e os dois seguintes junto da 
artéria renal, a que enviavam filetes, bem como à glândula suprarrenal. 

Obs. 11 e 12 — Ouriço cacheiro Q (Erinaceus europaeus, Lin.) dissecado em 
Março de 1929. 

Fig. 130 - O simpático torácico (S.) apresentava o mesmo aspecto e relações 
que na observação anterior. Chegava à cavidade abdominal depois de ter atraves
sado o diafragma, fora do pilar direito deste músculo, juntamente com o nervo 
esplâncnico. 

No abdómen, o simpático dirigia-se obliquamente para dentro e seguia a 
linha de inserção posterior do pilar, e anterior do psoas, costeando depois a face 
interna deste último músculo (P. s.). 

Do segmento posterior do simpático torácico destacava-se apenas um nervo 
(E.) que resultava da fusão de quatro raízes; as duas primeiras nasciam, muito 
próximo uma da outra, ao nível do 11.° espaço intercostal e as duas últimas sepa-
ravam-se, uma à altura do 12.° e outra do 14.» espaços. 

Constituído o nervo, dirigia-se para trás, atravessando o diafragma pela 
mesma abertura que o simpático; cruzava obliquamente a face ínferò-lateral do 
pilar do diafragma, e a lcm-,5 do diafragma terminava no gânglio semilunar (G. s.) 

O simpático lombar, que apresentava com o psoas e com o pilar do dia
fragma as mesmas relações que na observação anterior, dava origem, um pouco 
aquém da artéria renal, a dois filetes que se perdiam junto deste vaso. 

Fig. 131—À esquerda, as relações e percurso do simpático tóracò-abdomi-
nal eram idênticos aos que foram observados à direita. 



NERVI SPLANCHNICI 237 

Très raízes desprendidas 
do simpático, respectivamente 
à altura da cabeça da 10.", 12.a, 
e 14.a costelas, reúniam-se num 
tronco (E.) que atravessava o 
diafragma, costeando o bordo 
externo do pilar esquerdo deste 
músculo. Desde que entrava na 
cavidade abdominal até se lan
çar no gânglio semilunar, se
guia um percurso posterior de 
cerca de 2cm- de extensão e 
recebia, pouco antes de termi
nar, um filete muito delgado 
desprendido da cadeia ao nível 
da cabeça da última costela. 

No abdómen, e antes de 
o simpático lombar atingir a 
artéria renal, desprendiam-se 
dêie quatro raminhos que ter
minavam junto deste vaso. 

b) — Roedores. 

Obs. 13 e 14 - Cobaia Ç 
(Cavia cobaya) dissecada 
em Novembro de 1929. 

Fig. 132 — Neste animal, o simpático torácico seguia um percurso particu
larmente curioso. A princípio acompanhava o bordo externo de um músculo 
bastante desenvolvido que se inseria nas sete primeiras vértebras dorsais. 

Atrás e paralelamente à linha de inserção da extremidade posterior do 
músculo precedente, obliquamente dirigida para trás e para dentro, encontrava-se 
a extremidade anterior da inserção de um outro músculo muito comprido que 
acompanhava a coluna e que pela forma e relações se pode considerar equiva
lente ao psoas do Homem. 

O simpático, que inicialmente costeava o bordo externo do primeiro mús
culo, seguia depois a linha de separação dos dois músculos. Acompanhava o bordo 
interno do psoas e entrava na cavidade abdominal, insinuando-se entre este mús
culo e o pilar do diafragma. 

A direita, os nervos esplâncnicos, em número de dois, originavam-se de 
modo diferente. O anterior, formado apenas por um ramo, desprendia-se de um 
gânglio da cadeia situado à altura do nono espaço intercostal ; dirigia-se para trás 
paralelamente à aorta e alcançava o abdómen, passando entre o psoas e o pilar 
do diafragma, acima da arcada que este último músculo constituía ao psoas. 

Fig. 130 Fig. 131 
(Obs. 11) (Obs. 12) 
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Após curto percurso abdominal, oblíquo para trás e para baixo, terminava aquele 
nervo num gânglio anexo à artéria mesentérica anterior. 

Neste gânglio lançava-se também um segundo nervo esplâncnico, posterior 
ao precedente, o qual resultava da fusão de duas raízes desprendidas de doisgân-
glios que se encontravam à altura da arcada do psoas. As duas raízes, logo após a 
origem, fundiam-se num tronco que seguia paralelamente ao esplâncnico anterior 
até à terminação. 

O rim direito recebia duas artérias renais e ao nível da origem da anterior 
desprendia-se de um gânglio da cadeia, um raminho que depois de haver contor
nado o pilar direito do diafragma se lançava no gânglio em que terminavam os 
dois nervos esplàncnicos já descritos. 

Dos dois gânglios da cadeia imediatos ao precedente também se despren
diam dois filetezinhos que se distribuíam a cada uma das artérias renais, seguin-
do-as em direcção ao rim. 

Fig. 133 — Do lado esquerdo, o aspecto e relações do simpático tóracò-lom-
bar eram as mesmas que do lado oposto, como claramente mostra a respectiva 
figura. 

Duas raízes que se desprendiam do cordão inter-gânglionar que se encon
trava à altura do 8.° espaço intercostal, e a outra do 9.° gânglio, reuniam-se num 
tronco, pouco depois da origem, ao qual se juntava, no mesmo ponto, uma ter
ceira raiz emanada do cordão intermediário que ligava o nono gânglio ao imediato. 

Constituía-se assim um nervo bastante grosso, relativamente ao segmento 
da cadeia posterior à origem dele, o qual entrava no abdómen passando acima 
da arcada que o diafragma formava ao psoas. Este nervo costeava o pilar diafra-
gmático, dirigindo-se obliquamente para trás; terminava num pequeno gânglio que 
ficava junto das artérias celíaca e mesentérica anterior, do qual partiam filetes que 
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Fig. J33 
íObs. 14 J 

acompanhavam estas artérias e ainda alguns muito finos que seguiam a artéria 
renal anterior (existiam duas artérias renais). 

De um gânglio do simpático lombar, que aparecia logo atrás do diafragma, 
separava-se um raminho que também se lançava no gânglio já mencionado. 

Obs. 15 e 16 — Dissecção de um Coelho ç? (Lepus domesticus), efectuada em 
Novembro de 1929. 

Fig. 134 — À direita, o simpático torácico seguia desde a primeira costela 
até à sexta, a face inferior das costelas, costeando o bordo externo de 
um pequeno músculo homólogo do longo do pescoço do Homem. O simpático 
continuava o seu percurso posterior e, entre a última costela acima referida e a 
nona, cruzava inferiormente as articulações costò-vertebrais. Ao atingir a cabeça 
desta última costela apresentava um pequenino gânglio e obliquando para baixo 
e para dentro contornava a extremidade anterior do psoas. A partir deste ponto, 
o simpático seguia o bordo interno do psoas, encostado ao ráquis, e atravessava 
o diafragma, passando acima da arcada que o diafragma formava àquele músculo. 

Um nervo esplâncnico muito desenvolvido reunia o segmento posterior do 
simpático torácico ao plexo solar. Provinha da fusão de dois ramos, dos quais o 
anterior, muito volumoso, se destacava por duas raízes de um pequeno gân
glio da cadeia, situado à altura do 10.° espaço intercostal. O outro ramo, que fun
dido com este constituía o nervo esplâncnico, era muito delgado e resultava tam
bém da reunião de duas raízes, emanadas de dois gânglios da cadeia consecutivos 
e situados, um atrás da cabeça da 11." costela e outro da 12.a. 

Os dois ramos de constituição do esplâncnico reuniam-se num tronco quando 
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Fig. 134 
( Obs. 15) 

este nervo atravessava o diafragma, o qual 
após curto percurso posterior oferecia na sua 
espessura um pequenino gânglio de côr acin

zentada. Dividia-se então em 
filetezinhos que se distribuíam 
a um gânglio que se encontra
va junto da origem da artéria 
mesentérica anterior, à glân
dula suprarrenal e também à 
artéria renal. 

Do simpático lombar, à 
altura da origem da artéria 
renal, desprendiam-se, de um 
gânglio e dos cordões inter-gan-
glionares que o ligavam aos 
gânglios imediatos, três ramos 
muito delgados que acompa
nhavam a artéria renal até ao 
liilo do rim. No percurso troca
vam entre si anastomoses que 
formavam à volta daquela arté
ria um plexo de malhas muito 
alongadas. 

Fig. 135 — O sim
pático torácico, à esquer
da, oíerecia as mesmas 
características morfológi
cas e relações que do 
lado oposto; mas outro 
tanto não acontecia ao 
nervo esplãncnico. 

Era este nervo re
presentado por um gros
so tronco que resultava 
da fusão de duas raízes. 
A anterior, muito desen
volvida, desprendia-se 
de um gânglio da cadeia 
que se encontrava ao 

nível do 10.° espaço intercos
tal. O cordão intermediário do 
simpático, além do gânglio de 
origem desta raiz, achava-se re
duzido a um filete quási imper-
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ceptível, motivo por 
que aquela raiz, pelo 
seu calibre, parecia 
ser a continuação do 
simpático torácico. A 
outra raiz, muito del
gada, emergia de um 
minúsculo gânglio si. 
tuado logo adiante 
da cabeça da décima 
costela. 

As duas raízes fundiam-se 
num tronco que penetrava no 
abdómen, passando entre a face 
interna do psoas e o bordo externo 
do pilar esquerdo do diafragma ; 
dirigia-se obliquamente para trás 
e para baixo, em direcção à ori
gem da artéria mesentérica ante
rior, próximo da qual se dividia 
em três raminhos. Um destes ra
mos terminava num gânglio do 
plexo solar, que 
ficava entre as 
artérias mesenté
rica e celíaca. O 
segundo ramo 
lançava-se num 
gânglio anexo à 
origem da artéria 
mesentérica ante
rior, e finalmente 
o terceiro ramo 
perdia-se na face 
superior da glân
dula suprarrenal. 

Dos dois pri
meiros gânglios 
lombares desta-
cavam-se dois fi
letes que se en
caminhavam na 
direcção da ori
gem da artéria re
nal, fundindo-se pouco antes de a alcançar, num tronco que seguia aquela 

Fig. 135 
(Obs. 16) 

i 6 
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artéria. Este vaso era ainda acompanhado por um raminho que se des
prendia de um gânglio lombar, situado atrás do plano de origem da artéria renal 
na aorta. 

c) — Carnívoros. 

Obs. 17 e 18 — Leopardo rf (Felis pardus) dissecado em Abril de 1929. 

Fig. 136 —Do lado direito, um nervo esplâncnico (G. e.) muito desenvolvido 
saía do último gânglio dorsal, situado lcm-,5 adiante do diafragma e tinha com este 
músculo as mesmas relações que do lado oposto, terminando na extremidade 
anterior do gânglio semilunar (G. s.). 

Além dêste, mais dois ramos emergiam dos gânglios 
do simpático lombar, situados, um ao nível da arcada do 
psoas ( L ' ) e o outro imediatamente atrás (L" ). O primeiro 
destes ramos, próximo do gânglio semilunar, bifurcava-se, 
terminando neste gânglio os dois ramos de divisão do 
nervo. No ramo posterior de bifurcação dêste nervo, lan-
çava-se o ramo desprendido do segundo gânglio lombar. 
Além dos três nervos já descritos, que terminavam no 
gânglio semilunar, recebia ainda este gânglio um raminho 
destacado do terceiro gânglio lombar. 

Do gânglio semilunar saíam vários filetes que se 
distribuíam à glândula suprarrenal ; num deles encontra-
va-se um pequeno gânglio (G. a. r.) donde nasciam filetes 
que se perdiam no hilo do rim. 

Na extremidade posterior do gânglio semilunar origi-
nava-se um ramo que cruzava a face inferior da artéria 
renal, juntando-se-lhe, no abdómen, ramos eferentes do 
simpático lombar. 

F i g 136 Fig. 137—Efectuada a dissecção dos nervos esplân-
(Obs. 17) cnicos e do simpático, à esquerda, observava-se a dispo

sição que se encontra representada nesta figura. 
O simpático torácico seguia no flanco lateral da coluna, abaixo das articu

lações costò-vertebrais, cruzando os vasos intercostais inferiormente. Neste seu 
trajecto encontrava-se reunido aos nervos intercostais por dois ou três comuni
cantes que atingiam o simpático, a maior parte das vezes, num ponto em corres
pondência com o bordo anterior da cabeça da costela que posteriormente limitava 
o espaço intercostal. 

No cordão do simpático torácico não se divisava com grande nitidez qual
quer nódulo que nos fizesse pensar em gânglios, apenas nos pontos de emergência 
dos comunicantes se tinha a impressão de existir um ligeiro aumento de volume 
que corresponderia a um gânglio da cadeia. 
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Pelo que diz respeito aos nervos esplâncnicos, verificava-se que, pela sua 
direcção e volume, o grande esplâncnico parecia ser a continuação do simpático 
torácico, pois a cadeia ganglionar atrás da origem deste nervo apresentava-se 
com um calibre que não ultrapassava um terço da espessura do grande esplân
cnico. 

Originava-se este nervo no gânglio situado logo atrás da 13." costela, por 
uma só raiz que, continuando a direcção do simpático torácico, atingia o diafragma 
3cm. depois; atravessava-o, passando ventralmente ao psoas e acima de uma 
arcada que formavam o pilar esquerdo do diafragma e um outro que se inseria 
fora do bordo externo do psoas. 

O grande esplâncnico, ao penetrar na cavidade abdominal, contornava o 
bordo externo do pilar esquerdo e seguia obliquamente para baixo e para dentro, 
terminando 2cm. depois no bordo externo do gânglio semilunar correspondente. 
Na parte média do seu percurso abdominal, o grande esplâncnico recebia uma 
anastomose do nervo imediato. 

O simpático, que desde a origem do grande esplâncnico apresentava um 
cordão inter-ganglionar muito delgado, seguia para o abdómen encostado à coluna, 
acima e dentro do nervo anteriormente descrito. 

Dele emergiam, ao passar o diafragma, dois ramos, um de um gânglio e o 
outro do cordão intermediário Ocm-,5 adiante da origem do primeiro, existindo 
entre o ponto em que este nervo se separava da cadeia e o gânglio de origem do 
grande esplâncnico um outro gânglio, donde não emergia qualquer ramo com 
destino à cavidade abdominal. 

Os dois ramos eferentes da cadeia simpática, a que já fiz referência, cami
nhavam paralelamente ao grande esplâncnico; como êle, contornavam o pilar do 
diafragma eatingiam o bordo externo do gânglio semilunar, onde terminavam 
atrás do nervo já referido. Vimos que o primeiro destes nervos, no abdómen, 
enviava uma anastomose ao grande esplâncnico, separando-se do ponto de origem 
deste filete um outro que não foi possível seguir até à terminação. 

O gânglio semilunar, alongado, com cerca de lcm-,5 de extensão e Ocm-,5 
de largura, encontrava-se abaixo da aorta e do pilar esquerdo do diafragma 
e acima da glândula suprarrenal, a que, além de estar encostado, enviava 
numerosos filetes. Da extremidade posterior deste gânglio saíam três filetes que 
o reuniam a um pequeno gânglio que se encontrava adiante da artéria renal e 
a lcm. da origem desta na aorta; dele saía um ramo bastante grosso que na com
panhia da artéria renal se distribuía ao rim. 

Ao gânglio aórticò-renal chegava ainda um raminho desprendido de um 
gânglio do simpático lombar, situado à altura da inserção do pilar esquerdo do 
diafragma e um pouco adiante da origem da artéria renal. 

Este ramo seguia a princípio obliquamente para baixo e para trás, enviando 
ao cruzar o pilar do diafragma um filete anastomótico ao terceiro dos nervos 
anteriormente descritos; continuava o seu percurso até atingir a artéria renal que 
contornava posteriormente, após o que se lançava no gânglio aórticò-renal. Este 
gânglio originava um ramo fino que seguia um trajecto posterior até alcançar a 
artéria equivalente à mesentérica inferior do Homem, onde se via um pequeno 
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gânglio, ao qual ainda chegava um ramo proveniente da fusão de dois troncos 
nervosos separados de dois gânglios do simpático lombar, posteriores à origem 
da artéria renal. 

Obs. 19 e 20 — Leopardo Ç (Feiis pardus), dissecado em Abril de 1929. 

Fig. 138 — Sem voltar a repetir a descrição do simpático tóracò-abdominal 
que apresentava uma configuração inteiramente semelhante à encontrada na obser
vação anterior, vejamos o que de especial existia na morfologia dos esplâncnicos. 

Do lado direito, separava-se da cadeia ganglionar um ramo grosso que con
tinuava, em direcção e volume, o simpático torácico, desde a origem daquele 
ramo num gânglio situado imediatamente atrás da última costela. Este nervo, 
que no seu trajecto posterior seguia ventralmente ao psoas, alcançava a cavidade 
abdominal passando acima da arcada que o diafragma formava àquele músculo. 
Uma vez no abdómen, cruzava inferiormente o pilar direito do diafragma e pouco 
depois terminava na extremidade anterior do gânglio semilunar. Em todo este 
seu percurso mantinha-se indiviso. 

Do gânglio da cadeia imediato e posterior ao da origem do nervo atrás 
descrito, que deve ser equivalente ao grande esplâncnico do Homem, nascia, ainda 
no tórax (l<=m. adiante do diafragma), um ramo delgado que, após um percurso 
idêntico ao do nervo precedente, terminava no bordo externo do gânglio semi
lunar, depois de, a lcm. da terminação, ter recebido um grosso ramo nascido de 
um gânglio da cadeia colocado ao nível da arcada do psoas. 
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O gânglio do simpático lombar, que imediatamente seguia este, originava 
dois ramos muito delgados, um dos quais se lançava na extremidade posterior do 
gânglio semilunar e outro se dirigia para a origem da artéria renal, onde se lhe 
juntava um outro filetezinho nascido do gânglio da cadeia situado ao nível da 
artéria renal. Como já se tinha verificado nas observações anteriores, nesta, o 

Fig. 139 
fObs. 20) 

gânglio semilunar, alongado no sentido ânterò-posterior, enviava numerosos 
filetes à glândula suprarrenal que lhe ficava abaixo. Da extremidade poste
rior deste gânglio saíam alguns raminhos mais grossos que o ligavam a um outro 
gânglio, de muito pequenas dimensões, situado entre êle e o hilo do rim. Deste 
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gânglio, que oferecia relações estreitas com a extremidade posterior da glândula 
suprarrenal, saíam três filetes, dois dêles bastante grossos e que, após o percurso 
de cerca de 1""-, se perdiam no hilo do rim, seguindo a artéria renal e os seus 
ramos de divisão. 

Fig. 139 e 140 - Neste caso, à esquerda, como tinha já sido verificado nas 
observações anteriores, o gânglio semilunar (G. s.) recebia, além de um grosso 
ramo desprendido de um gânglio do simpático torácico 
situado logo atrás da última costela, mais quatro ramos 
saídos dos gânglios do simpático lombar. Estes ramos 
originavam-se nos três gânglios imediatos ao da origem 
do nervo equivalente ao grande esplâncnico (Q. e.), o 
primeiro dos quais correspondia à arcada do psoas, ao 
passo que os dois seguintes pertenciam já ao abdómen. 

À face superior da glândula suprarrenal enviava 
o gânglio semilunar numerosos filetes que se perdiam 
neste órgão. Alguns dos filetes desprendidos da extre
midade posterior do gânglio semilunar entravam em 
contacto com um pequeno gânglio (G. a. r.) encostado 
à glândula suprarrenal e que era continuado por um 
ramo, relativamente grosso, que ao lado da artéria renal 
se distribuía ao rim. Da extremidade posterior do gân
glio semilunar desprendia-se um delgado cordão, o 
qual, seguindo em direcção à aorta, cruzava inferior
mente a artéria renal e recebia no seu trajecto os ramos 
eferentes do simpático lombar. 

Obs. 21 e 22 — Gato bravo (? (Genetta genetta vulgaris, Les.) dissecado em 
12-XI-1928. 

Fig. 141 — O simpático torácico caminhava de cada lado da aorta (A.) abaixo 
das articulações costò-vertebrais e a partir da 11.» costela ventralmente ao psoas, 
apresentando os seus gânglios em correspondência com as cabeças das costelas. 
O último gânglio torácico, ligeiramente mais desenvolvido que os precedentes, 
encontrava-se cerca de l<=n> adiante do diafragma. Desde este gânglio, início do 
simpático lombar, o cordão inter-ganglionar era muito delgado. 

A direita, no último gânglio dorsal originava-se um grosso ramo (G. e.) que 
se dirigia para trás, ao mesmo tempo que obliquava para baixo e para dentro; con
tornava o bordo externo do pilar correspondente do diafragma, passando pela 
arcada do psoas, ventralmente a este músculo. Após curto trajecto abdominal, o 
nervo esplâncnico dividia-se em vários raminhos que terminavam no gânglio 
semilunar (G. s.). Neste gânglio Iançavam-se ainda dois raminhos, menos desen
volvidos que o nervo anterior, um dos quais se desprendia de L1 e o outro do 
cordão inter-ganglionar, lcm. adiante deste gânglio. 
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— Do lado esquerdo, a disposição dos nervos esplâricnicos, embora seme
lhante à anterior, diferia um pouco. Assim, do último gànglio dorsal desprendia-se, 
ao lado de um nervo esplâncnico muito desenvolvido (G. e.), um outro mais del
gado (P. e.) e paralelo a êle ; dirigiam-se para trás, entravam no abdómen, junta-

Fig. 141 

( Obs. 2: e 22) 

mente com o simpático (S.), pela arcada que o diafragma formava ao psoas. Depois 
de haverem contornado o pilar esquerdo do diafragma, terminavam aqueles dois 
nervos no gânglio semilunar (G. s.). Neste gânglio lançavam-se ainda os dois 
filetes de divisão de um raminho destacado do cordão intermediário, ao nível da 
origem da artéria mesentérica anterior (M. s.). 
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Obs. 23 e 24 — Gato d1 (Felis domesticus), dissecado em 18-VI-1929. 

Fig. 142 —O grande simpático (S.), à direita, seguia ao longo da coluna, 
cruzando a face inferior das articulações cóstò-vertebrais, até ao nível da 11." cos
tela, desde a qual acompanhava o bordo interno do psoas, 
muito próximo da inserção vertebral deste músculo. 

Os gânglios da cadeia eram de muito pequeno volume 
e pouco evidentes, recebendo cada um, em regra, dois comu
nicantes. 

Era do gânglio da cadeia situado atrás da última costela, 
e 1 cm. adiante do diafragma, que se desprendia o grande es-
plâncnico (G. e.) por um cordão grosso que, possuindo o dobro 
do calibre do cordão inter-ganglionar posterior ao gânglio de 
origem, mais parecia ser a continuação do simpático torácico. 

O grande esplâncnico no seu trajecto posterior chegava 
ao abdómen, insinuando-se pela arcada que o diafragma for
mava ao psoas, mas costeando o bordo externo do pilar 
direito daquele músculo. 

Já na cavidade abdominal, cruzava fora e abaixo o pilar 
do diafragma, lançando-se, após um percurso de cerca de 
2cm.i5j no gânglio semilunar (G. s.) correspondente. Este gân
glio, ligeiramente alongado, ocupava o lado direito de duas 
artérias originadas na aorta, muito próximas uma da outra, 
sendo respectivamente a artéria celíaca e a artéria mesen-
térica anterior. Dele saíam vários filetes que acompanhavam as referidas artérias 
e que o reuniam ao do lado oposto; outros ramos, em grande número, mas mais 
delgados, distribuíam-se à glândula suprarrenal. 

A cadeia do simpático atravessava o diafragma pela mesma abertura que o 
nervo precedente, contudo, encostada à coluna, quasi l"n. acima do grande 
esplâncnico. De um gânglio da cadeia situado já no abdómen saíam três filetes, 
dois dos quais se lançavam inteiramente no gânglio semilunar, ao passo que o 
terceiro enviava filetes à artéria renal. 

Fig. 142 
(Obs. 23) 

Fig. 143 — Efectuada, do lado esquerdo, a dissecção do simpático tóracò-
-abdominal (S.) e dos nervos esplâncnicos, observava-se que no conjunto a dispo
sição era a mesma que do lado oposto. Assim, o simpático torácico seguia, de 
diante para trás, encostado aos corpos das vértebras, lateralmente à aorta (A.) e 
abaixo das articulações costò-vertebrais, até alcançar o diafragma (D.). 

Do último gânglio dorsal separava-se um grosso tronco que seguia quási 
encostado à cadeia simpática até atingir o diafragma que atravessava, insinuando-se 
entre a arcada que este músculo formava ao psoas (Ps.) e a face inferior deste último 
músculo. Contornava o bordo externo do pilar esquerdo do diafragma e uma vez 
na cavidade abdominal cruzava a face inferior deste pilar, seguindo obliquamente 
para baixo e para dentro até se lançar no gânglio semilunar (G. s.), situado junto 
da artéria mesentérica anterior (M. a.). A este gânglio de pequenas dimensões, do 
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qual partiam alguns raminhos que abraçavam a artéria celíaca (A. c), seguia-se 
posteriormente um ramo mais desenvolvido que oferecia, muito próximo do polo 

Fig. 143 
(Obs. 24) 

posterior da glândula suprarrenal (G. sp.), um pequeno gânglio, do qual se despren
diam dois filetes que acompanhavam a artéria renal (A. r.) em direcção ao rim (R.). 

Além do nervo esplâncnico acima descrito, muito provavelmente equivalente 
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ao grande esplâncnico do Homem, mais três ramos desprendidos do segmento 
anterior do simpático lombar, chegavam ao gânglio semilunar. Destes três ramos, 
o primeiro, que se bifurcava antes de se lançar no gânglio semilunar, separava-se 
da cadeia no momento em que ela atravessava o diafragma. Um centímetro atrás 
da origem deste, desprendia-se o segundo ramo, mais delgado que o precedente 
e que terminava no mesmo gânglio juntamente com o ramo posterior de bifur
cação do nervo anterior. 

O terceiro nervo dos anteriormente mencionados tinha um percurso para
lelo ao do nervo precedente e idêntica terminação 
no gânglio semilunar; porém, originava-se Ocm-,5 
atrás deste nervo. 

Obs. 25 e 26 — Lontra Q (Lutra lutra, Lin.) ; dis
secção praticada em 3-III-1928. 

Fig. 144—Tanto de um lado como do outro, foi 
isolado apenas um nervo esplâncnico, o qual pode 
ser considerado equivalente ao grande esplâncnico. 

A cadeia do simpático (S.), que no seu percurso 
torácico costeava o ráquis passando abaixo das arti
culações costò-vertebrais, oferecia em cada espaço 
um pequenino gânglio, reunido ao respectivo nervo 
intercostal por dois comunicantes. Apenas no sim
pático esquerdo se verificava, no segmento deste 
nervo correspondente ao 11.° espaço, a existência 
de dois gânglios, um atrás da 11." costela e outro 
adiante da 1 2 A 

Pelo que se refere à relação da cadeia sim
pática com os pilares do diafragma, notava-se que 
ela seguia o bordo externo dos pilares, na face ven
tral do psoas (Ps.), próximo do seu bordo interno. 

Porém, entre o simpático e a aorta (A.), tanto 
dum lado como do outro, caminhavam os nervos es-
plâncnicos (E.). O nervo esplâncnico direito despren
dia-se por três raízes, das quais a anterior saía do gânglio situado no 13.° espaço, 
e as duas seguintes dos dois gânglios imediatos que se encontravam entre a última 
costela e o diafragma. Estas duas últimas raízes reuniam-se num tronco antes de 
se fundirem, adiante do diafragma, com a primeira raiz. 

O nervo esplâncnico entrava no abdómen, passando entre o simpático e o 
pilar direito do diafragma (Pil. d.), e lançava-se no gânglio semilunar correspon
dente (G. s.), após um percurso abdominal de cerca de lcm.,5, 

— Bastante semelhante era o esplâncnico esquerdo, principalmente no tra
jecto e na terminação. A origem fazia-se apenas por duas raízes; a anterior 
emergia, ao nível do meio do 13.° espaço, do cordão intermediário ao 12.° 

Fig. 144 
(Obs. 25 e 26) 
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gânglio e ao que se encontrava logo atrás da 14a costela ; e a raiz seguinte 
separava-se deste último gânglio, fundindo-se pouco depois com a primeira. 

O percurso, a terminação e as relações do nervo esplâncnico esquerdo eram 
idênticas às do esplâncnico do lado direito. 

Obs. 27 e 28 — Dissecção de uma Lontra O (Lutra lutra, Lin.) efectuada em 
29-X-1928. 

m i 

Fig. 145 — O grande esplâncnico direito (G. e.) destacava-se por uma só raiz, 
grossa, de um gânglio fusiforme 
situado logo atrás da última cos
tela (14.a). Este nervo chegava à 
cavidade abdominal, passando abai
xo do psoas (Ps.) e acima da arcada 
que lhe formava o diafragma (D.); 
contornava o bordo externo do pilar 
direito do diafragma e dirigia-se 
obliquamente para dentro e para 
trás, terminando, depois de se bi
furcar, no gânglio semilunar (G. s.). 

Dos dois ramos de divisão, 
o anterior terminava directamente 
no referido gânglio, ao passo que 
o posterior se anastomosava com 
um ramo que emergia do cordão 
inter-ganglionar do simpático ao 
nível da passagem do diafragma. 
Por sua vez, da fusão destes dois 
ramos provinha um outro nervo 
que terminava, como o anterior, 
no gânglio semilunar (G. s.). 

A este gânglio ainda chega
vam dois ramos que tinham a sua 
origem no 1.° gânglio do simpá
tico lombar. 

— À esquerda, como à direi
ta, o gânglio da cadeia simpática 
situado ao nível da última vérte
bra dorsal era mais volumoso que 
os restantes. Desse gânglio nascia 
por um só ramo, tam volumoso 

como o cordão simpático, o grande esplâncnico (G. e.) que, depois de curto 
trajecto abdominal, chegava'ao gânglio semilunar (G. s.). As relações deste nervo 
e do simpático (S.) com o pilar do diafragma (D.) eram idênticas às do lado oposto. 

Fig. 145 
(Obs. 27 e 28J 
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Do primeiro gânglio lombar, que se encontrava junto do orifício do diafragma, 
desprendia-se um ramo delgado que terminava pouco depois no gãnglio semilunar. 

Obs. 29 e 30 —Lontra d1 (Lutra lutra, Lin.), dissecada em 16-11-1929. 

Fig. 146 — Como na observação anterior, de cada lado do ráquis e poste
riormente à 14.a costela, via-se na 
cadeia simpática (S.) um gânglio 
de maior volume do que os que 
se lhe antecediam. 

Do lado direito separavam-
-se deste gânglio dois ramos, pos
sivelmente equivalentes ao grande 
esplâncnico — o anterior e mais 
grosso (G. e.)—e ao pequeno 
esplâncnico — o posterior menos 
desenvolvido (P. e.). 

Caminhavam separados, atra
vessavam o diafragma (D.) junta
mente com o simpático, seguiam o 
bordo externo do pilar direito deste 
músculo, e dele se afastavam, ter
minando no gânglio semilunar 
(G. s.) do mesmo lado. 

Além dos ramos descritos, 
um outro proveniente da fusão de 
três raízes, duas do cordão inter-
-ganglionar e uma de L ' , após 
curto percurso abdominal, se lan
çava no gânglio semilunar. Ainda 
de L< saía um ramo que atingia 
a artéria renal (A. r.), e se bifurca
va; um dos ramos de bifurcação Fig. 146 
passava acima e o outro abaixo da robs. 29 e 30j 
mesma artéria ; depois de um tra
jecto recorrente terminavam num prolongamento posterior do gânglio semilunar. 

— O primeiro nervo esplâncnico esquerdo (G. e.) desprendia-se, por duas raí
zes, do gânglio que ficava atrás da última costela, e lançava-se no gânglio semilunar. 

Um outro nervo (P. e.) era formado pela reunião de três raízes, destacadas 
do cordão intermediário ao último gânglio dorsal e ao primeiro lombar, das 
quais a posterior perfurava o pilar do diafragma ; o nervo assim constituído termi
nava na extremidade posterior do gânglio semilunar. _ 

O simpático e os seus dois ramos eferentes, a que nos referimos, possuíam 
com o diafragma e com o psoas as mesmas relações que do lado oposto. 
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Obs. 31 e 32— Dissecção de um Texugo cf (Meles meles mediterraneus, 
Bar. — Hamil.), efectuada em 5-V-1929. 

Fig. 147 — O simpático torácico, à direita, costeava a coluna, cruzando infe
riormente as articulações costò-vertebrais. À altura do 12.° espaço intercostal 
obliquava um pouco para a linha média e cruzava as quatro últimas artérias inter-
costais direitas, abaixo da inserção do psoas. Em cada espaço intercostal apresen
tava o simpático um gânglio de pequenas dimensões, reunido ao nervo intercostal 
correspondente por um ou dois ramos comunicantes. Entre o 12.° e 13.° gânglios 
torácicos, o cordão intermediário do simpático era constituído por três troncos 
independentes que voltavam a juntar-se próximo de cada um dos gânglios acima 
referidos. Um centímetro e meio adiante da arcada do psoas, apresentava o sim-

fObs. 31) 

pático torácico o último gânglio dorsal, um pouco mais volumoso do que aqueles 
que o precediam. Nele se originavam dois ramos, dos quais o externo era mais 
grosso; dirigiam-se para trás e penetravam no abdómen pela parte anterior da 
arcada que o diafragma formava ao psoas. Cruzavam então a face inferior do pilar 
direito do diafragma, numa direcção um pouco oblíqua para trás e para dentro, 
fundindo-se os dois ramos a cerca de l<=m. da sua terminação no gânglio semilunar. 

Este gânglio, achatado, encontrava-se adiante da artéria renal, ocupando o 
seu prolongamento posterior a face inferior do mesmo vaso ; enviava numerosos 
filetes à glândula suprarrenal, que se encontrava situada abaixo dele e acima da 
veia cava posterior. 

Do cordão intermediário ao primeiro e ao segundo gânglios lombares, des-



NERVI SPLANCHNICI 255 

prendiam-se dois raminhos, um dos quais terminava no gânglio semilunar, adiante 
da artéria renal e o outro juntava-se a um raminho de trajecto posterior, que se 
destacava do gânglio semilunar e cruzava a face inferior da artéria renal, rece
bendo pouco depois dois filetes nascidos do segundo gânglio lombar. 

O simpático, desde o último gânglio dorsal, continuava o seu trajecto poste
rior, seguindo encostado ao pequeno psoas, dentro e acima dos dois ramos do 
nervo esplâncnico. Depois que alcançava o bordo externo do pilar direito do dia
fragma, seguia-o, percorrendo o interstício limitado por este pilar e pelo bordo 
interno do psoas. 

— Do lado esquerdo, o simpático torácico comportava-se do mesmo modo 
que à direita. Notava-se, contudo, a ausência do 10.° gânglio dorsal, sendo 
duplo o cordão intermediário ao 9.° e ao 11.° gânglios dorsais. 

O último gânglio dorsal, situado lcm. adiante da arcada do psoas, era de 
maiores dimensões do que os gânglios torácicos que o precediam. Este gânglio 
recebia cinco ramos comunicantes e dava origem a um tronco bastante grosso 
que penetrava no abdómen, seguindo o bordo externo do pilar esquerdo do dia
fragma, entre êle e o pequeno psoas. No abdómen, cruzava transversalmente o 
pilar e lançava-se na face superior do gânglio semilunar. 

A meio centímetro da sua terminação, recebia este nervo, que podemos 
considerar equivalente ao -grande esplâncnico, um raminho nascido do cordão 
intermediário do simpático lcm. adiante do 1.° gânglio lombar. Do nervo esplân
cnico e no ponto em que se lhe juntava este último raminho, separava-se um 
filete que se dirigia para trás, cruzava a face superior da artéria renal e se anasto-
mosava com um outro ramo proveniente do 1.° gânglio lombar, após o que se 
distribuía ao rim. 

O gânglio semilunar, cuja extremidade posterior cruzava a face inferior da 
artéria renal, dava origem a filetes que a acompanhavam e ainda a numerosos 
raminhos que se dirigiam à glândula suprarrenal, com a qual aquele gânglio tinha 
relações muito próximas. 

O simpático penetrava na cavidade abdominal, seguindo a princípio a face 
inferior, depois o bordo interno do pequeno psoas ; neste seu trajecto costeava 
o bordo externo do pilar esquerdo, acima do nervo esplâncnico. 

Obs. 33 e 34 — Dissecção de uma Raposa d" ( Vulpes vulpes silaceus, Mil.) 
praticada em 23-V-1928. 

Fig. 148 — O simpático torácico era representado, de cada lado, por uma 
cadeia de gânglios, em correspondência, uns com as cabeças das costelas e outros 
com os espaços intercostais. 

O número de ramos comunicantes variava entre um e três. Do último gân
glio torácico (13.°), de maior tamanho que os restantes, desprendiam-se, tanto à 
direita como à esquerda, dois nervos equivalentes ao grande (G. e.) e pequeno 
(P. e.) esplâncnicos, que passavam através do diafragma, fora do pilar deste 
músculo, e terminavam nos gânglios semilunares (G. s.). 
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O pequeno esplâncnico esquerdo (P. e.), ao contornar o respectivo pilar, bifur-
cava-se num ramo anterior que, depois de receber uma anastomose do grande 
esplâncnico, se lançava no gânglio semilunar, e num posterior que se juntava a 
um ramo proveniente do primeiro gânglio lombar seguindo depois na face infe
rior da aorta até ao plexo renal esquerdo. 

Fig. 148 
(Obs. 33 e 34) 

Á direita, desprendia-se de L< um ramo ( E. ) que, pelo seu trajecto na face 
inferior da aorta (A.) e terminação num pequeno gânglio anexo à artéria renal 
(A. r.), talvez possa considerar-se homólogo do nervo que na espécie humana é 
denominado esplâncnico inferior. 

Do lado esquerdo, este nervo (E.) possuía as mesmas relações e terminação, 
tendo, contudo, em vez de uma, duas raízes. A raiz anterior separava-se de L' e 
a ela se juntava a seguinte, desprendida do cordão inter-ganglionar adiante de L" . 
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Obs. 35 e 36 — Raposa Ç> (Vulpes vulpes silaceus, Mil.), dissecada em X-XI-1928. 

A configuração da cadeia simpática e as relações dos gânglios eram muito 
semelhantes às do caso anterior. 

Do mesmo modo que na observação precedente, do último gânglio dorsal 
destacava-se, de um e de outro lado, o nervo grande esplâncnico que pelo seu 
calibre parecia continuar a cadeia simpática. Depois de atravessar o diafragma, 
seguindo ventralmente ao psoas, pela arcada que aquele músculo lhe fazia, ter
minava no gânglio semilunar. 

À direita, do gânglio de origem do grande esplâncnico nascia mais um 
ramo que pouco depois se fundia com um outro filete destacado de Li ; reunidos 
num só tronco, caminhava este internamente ao simpático, até terminar num gân
glio situado abaixo da artéria renal, depois de haver cruzado a face superior 
deste vaso. 

Do cordão inter-ganglionar, e atrás do primeiro gânglio lombar, saía um 
raminho, que tinha o mesmo trajecto e terminação que o nervo 
precedente. 

Do lado esquerdo, o grande esplâncnico dava origem a um ramo 
que costeava a aorta, Iançan-
do-se num gânglio atrás e 
abaixo da artéria renal, de
pois de a ter cruzado supe
riormente. A este mesmo 
gânglio chegava um tronco 
proveniente da fusão de 
duas raízes, uma de L' e 
outra do cordão interme
diário a L " - L" . 

Obs. 37 e 38 — Dissecção 
efectuada, em No
vembro de 1929, num 
Cão çf (Canis fami-
liaris). 

Figs. 149 e 151 —O Fig. 149 
simpático torácico (S.), que (Obs. 37 j 
ao nível das cinco primeiras 
costelas as cruzava inferiormente, costeando o bordo externo do músculo longus 
colli desde a 5." articulação costò-vertebral até à II.», seguia ao lado da coluna, 
passando abaixo das articulações costò-vertebrais. Porém, atrás daquela articula
ção, o simpático cruzava no seu percurso posterior a face inferior do psoas, 
inclinava-se para dentro e entrava no abdómen, passando, encostado à coluna, 
entre o pilar do diafragma (D.) e o pequeno psoas, acima da arcada que o diafra
gma formava a este último músculo. 

Fig. 150 
(Obs. 38) 

17 
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Fig. 
(Obs. 

151 
37) 

A cadeia simpática apresenta-
va-se sob a forma de um cordão 
branco, onde se divisavam, junto do 
bordo anterior das cabeças das cos
telas, pequenas tumefacções gan
glionares, reunidas ao nervo inter, 
costal do espaço correspondente por 
um ou mais ramos comunicantes, dos 

quais um muito desenvol
vido. 

À medida que a cadeia 
se aproximava do diafragma 
(D.), aumentava ligeiramente 
de calibre, até ao ponto em que 
apresentava um gânglio fusi-
forme situado lcm.,5 adiante 
da arcada do psoas. A partir 
deste gânglio, que era o últi
mo dos gânglios dorsais, o 
cordão simpático diminuía de 
calibre, oferecendo cerca de 
metade da espessura obser
vada no segmento torácico. 

No volumoso gânglio a 
que acabamos de nos referir 
originava-se um grosso tronco 
que pelo seu calibre e direc
ção continuava o simpático 

torácico. Aquele nervo atravessava o 
diafragma, costeando a face inferior do 
pequeno psoas, e, depois de se ter 
insinuado pela arcada que o diafragma 
formava àquele músculo, dirigia-se 
transversalmente para dentro, cruzan
do a face inferior do pilar direito até 
alcançar a glândula suprarrenal. 

Junto do bordo externo desta 
glândula, o nervo grande esplâncnico 
apresentava um pequeno gânglio, di-
vidindo-se depois em vários ramos de 
espessura variável, alguns dos quais 
se distribuíam à face superior daquela 
glândula ; outros, mais grossos, insi-
nuavam-se entre ela e o pilar do dia
fragma e lançavam-se em dois gân-
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glios volumosos (G. s. e G. m. a.) situados junto da origem das artérias celíaca e 
mesentérica anterior. Separavam-se ainda do grande esplâncnico três filetezi-
nhos (F. r.) que, seguindo os ramos da artéria renal, se distribuíam ao rim. 

Um milímetro atrás da origem do grande esplâncnico originava-se um 
segundo nervo, muito mais delgado, que desde a origem até à terminação seguia 
paralelamente ao grande esplâncnico, possuindo com o diafragma (D.) e o psoas 
as mesmas relações que o nervo anterior. 

Este nervo, a que podemos chamar pequeno esplâncnico, anastomosava-se 
com os filetes posteriores de divisão do grande esplâncnico, os quais se dirigiam 
ao rim em companhia da artéria renal. 

De um gânglio do simpático lombar situado junto da inserção do pilar 
direito do diafragma, desprendiam-se dois raminhos; um destinava-se ao plexo 
lombò-aórtico e o outro dirigia-se transversalmente para dentro, perfurava o ten
dão do pilar e, tornando-se recorrente, dirigia-se à origem da artéria renal, onde se 
dividia em três ramos. Destes, um acompanhava aquela artéria, outro terminava 
no gânglio do grande esplâncnico e finalmente o terceiro juntava-se ao plexo 
lombò-aórtico. 

Fig. 150 - A s relações do simpático (S.), à esquerda, com as articulações cos-
tò-vertebrais, com o psoas e o diafragma (D.) eram idênticas às do lado oposto. 
Outro tanto não acontecia à sua morfologia. Entre o 11.» e o 13.° gânglios dorsais, 
o cordão intermediário do simpático encontrava-se desdobrado, sendo o último 
destes gânglios mais volumoso do que os que o precediam. 

O décimo nervo intercostal recebia um grosso comunicante que resultava 
da fusão de dois ramos, um desprendido do décimo primeiro gânglio dorsal e o 
outro destacado da parte média do cordão intermediário ao 9.° e 11.° gânglios 
torácicos. 

Do último gânglio dorsal, situado abaixo e atrás da 13.a costela, separava-se um 
grosso tronco (G. e.) que continuava posteriormente o simpático torácico, e atingia 
a 2cm. da origem a arcada do psoas. Insinuava-se entre o pequeno psoas e o pilar 
do diafragma, e, contornando este último, dirigia-se transversalmente para dentro ; 
lcm. depois, oferecia na espessura do seu tronco um pequenino gânglio, dividin-
do-se então em vários filetes que terminavam uns no gânglio (G. s.) que se encon
trava à esquerda da origem da artéria celíaca, outros no gânglio (G. m. a.) anexo 
à origem da mesentérica anterior. 

Dos ramos de divisão do grande esplâncnico (G. e.), o posterior, mais desen
volvido que os restantes, seguia como eles em contacto com a face superior da 
glândula suprarrenal e apresentava junto da extremidade posterior desta glândula 
um gânglio de dimensões bastante reduzidas. Deste gânglio desprendiam-se os 
filetes (F. r.) que se distribuíam ao rim, seguindo a artéria renal. 

Além do grande esplâncnico que acabamos de descrever, desprendia-se do 
simpático, Ocm.^ atrás da origem do nervo anterior, um outro (P. e.) muito del
gado que desde a origem à terminação seguia paralelamente a êle. Este nervo 
(P. e.), que' pode considerar-se homólogo do pequeno esplâncnico humano, termi
nava no pequeno gânglio que o grande esplâncnico apresentava na sua terminação. 
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No primeiro gànglio lombar originavase um raminho que, depois de haver 
contornado o pilar do diafragma, se bifurcava, seguindo o ramo anterior em direc

ção ao gànglio mesentérico (G. m. a.) e o posterior dirigiase ao rim, acompa

nhando a artéria renal. 
Outro ramo se desprendia do segundo gànglio lombar, que após curto per

curso se perdia junto da origem da artéria renal. 

Obs. 39 e 40 — Dissecção de um Cão ç? (Canis familiaris), efectuada em 
Novembro de 1929. 

Fig. 152 —A morfologia e relações do simpático torácico (S.) eram idênti

cas àquelas que foram já mencionadas na observação anterior. Meio centíme

tro adiante da arcada que o dia

fragma (D.) formava ao psoas 
oferecia o simpático torácico um 
gànglio alongado, de maior volu

me que os anteriores, o qual se 
prolongava para trás até à passa

gem diafragmática. Posteriormente 
a este gànglio, o calibre do cordão 
intermediário do simpático redu

ziase a cerca de um terço do que 
se observava no segmento poste

A.I. , .■..  ,Jf "':1 í rior do simpático torácico. 
Da extremidade anterior do 

último gànglio dorsal separavamse 
dois nervos, dos quais o primeiro 
(G. e.), em volume e direcção, con

Fig. 153 tinuava o simpático torácico. Diri

(Obs. 40) gindose para trás, atravessava o 
diafragma pela arcada do psoas e, 

contornando quási em ângulo recto o pilar direito do diafragma, costeavalhe a 
face inferior numa extensão de lcm.. Abria então em leque, muito próximo do 
bordo externo da glândula suprarrenal, a que enviava numerosos filetes. 

A maior parte dos ramos de divisão do grande esplâncnico (G. e.) dirigiamse 
para dentro, seguindo entre o pilar do diafragma e a face superior da glân

dula suprarrenal, e terminavam em dois gânglios volumosos: um (G. s.) situado à 
direita da origem da artéria celíaca (A. c.) e outro (G. m.) junto da mesentérica 
anterior (M. a.). Mas, além dos ramos já descritos, separavamse de um pequenino 
gànglio situado na extremidade do grande esplâncnico quatro filetes que acompa

nhavam a artéria renal (A. r.) e se distribuíam ao rim. 
Do mesmo gànglio de origem do grande esplâncnico destacavase outro 

ramo (P. e.) bastante delgado, que caminhava paralelamente e atrás do nervo 
anterior, terminando no pequeno gànglio que aquele nervo oferecia. 

Ainda um terceiro raminho se desprendia da extremidade posterior do 

Fig. :52 
(Obs. 39) 
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último gânglio dorsal, dirigia-se para trás, alcançando, depois de cruzar o pilar do 
diafragma, a origem da artéria renal, onde se anastomosava com um filete de 
percurso posterior originado no gânglio mesentérico anterior (G. m.). 

Fig. 153 — À esquerda, as relações do simpático (S.) com o pequeno psoas 
e o diafragma eram análogas às do lado oposto. 

O grande esplâncnico, neste caso, desprendia-se de um gânglio da cadeia 
situado à altura da arcada do psoas. Logo após a origem atravessava o diafragma 
(D.) entre o pequeno psoas e o pilar daquele músculo; dirigia-se transversal
mente para dentro e, 0-m-,5 depois, junto do bordo externo da glândula suprar-
renal apresentava na sua espessura uma minúscula tumefacção ganglionar. 

Depois deste gânglio, o grande esplâncnico dividia-se em vários ramos de 
espessura diferente. Os mais grossos lançavam-se num gânglio (G. s.) que se 
encontrava à esquerda da artéria celíaca (A. c.) e noutro (G. m.) que abraçava 
posteriormente a artéria mesentérica anterior (M. a.). Além destes ramos, múl
tiplos filetes emanados do gânglio do grande esplâncnico se distribuíam à face 
superior da glândula suprarrenal. 

Todos os ramos de divisão do grande esplâncnico costeavam a face supe
rior daquela glândula, e alguns dirigiam-se para a extremidade posterior dela, 
seguindo depois a artéria renal (A. r.) até ao hilo do rim. Entre a glândula e a 
artéria renal via-se num destes raminhos um pequenino gânglio. 

Nos dois primeiros gânglios do simpático lombar e no cordão que os reunia 
originavam-se três ramos bastante delgados, dos quais os dois anteriores, pouco 
depois da origem, se fundiam num tronco. Tanto este nervo como o ramo poste
rior seguiam em direcção à origem da artéria renal, onde se perdiam. 

Obs. 41 e 42— Cão ç? (Canis familiaris) dissecado em Novembro de 1929. 

Fig. 151 — À direita, o simpático torácico (S.) apresentava as mesmas rela
ções e características morfológicas que nas observações anteriores. 

De um gânglio dorsal, situado 2cm. adiante da arcada do psoas, des
prendia-se um tronco muito volumoso (G. e.), homólogo do grande esplâncnico 
do Homem, que continuava a direcção da cadeia até alcançar o diafragma (D.) 
que atravessava, contornando o bordo externo do pilar direito. Cruzava trans
versalmente a face inferior daquele pilar e oferecia um pequeno gânglio junto 
do bordo externo da glândula suprarrenal. Depois do gânglio, dividia-se em 
vários raminhos: uns que se distribuíam à face superior da glândula suprar
renal, outros que cruzavam esta face encostados à glândula e terminavam em 
dois gânglios, um dos quais (G. s.) anexo à artéria celíaca (A. c.) e outro (G. m.) 
à mesentérica anterior (M. a.). 

A acrescentar a estes ramos de divisão do grande esplâncnico (G. e.), há 
ainda filetes posteriores provenientes daquele nervo, os quais, dirigindo-se 
para trás, acompanhavam a artéria renal (A. r.) em direcção ao hilo do rim, 
onde se perdiam. 
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Atrás do gânglio de origem do grande esplâncnico, a. cadeia simpática 
encontrava-se reduzida a um cordão de calibre muito delgado, que possuía com 
o diafragma relações semelhantes às do nervo anterior, seguindo, todavia, supe
riormente ao grande esplâncnico pelo interstício limitado dentro pelo pilar do 
diafragma e fora pelo pequeno psoas (Ps.). 

De um gânglio da cadeia que se encontrava à altura da arcada do psoas 
desprendia-se um ramo (P. e.) bastante delgado que atravessava o diafragma pos
teriormente ao nervo precedente e terminava no pequeno gânglio que este nervo 
apresentava ao dividir-se junto da glândula suprarrenal. A meio centímetro do 
ponto em que terminava, recebia este nervo uma delgada anastomose que lhe 
enviava o grande esplâncnico (G. e.). 

Ao nível da origem da artéria renal (A. r.) originava-se num pequeno gânglio 
do simpático lombar um ramo 
bastante delgado que, depois 
de haver cruzado a face inferior 
do pilar direito do diafragma, 
terminava no gânglio mesen-
térico anterior (G. m ). 

Fig. 155 — Do lado es
querdo, o simpático torácico 
(S.) comportava-se como à 
direita. 

Diferente era, porém, a 
constituição do grande esplân
cnico. Este nervo provinha da 
fusão de duas raízes; a ante
rior, muito volumosa, separa-
va-se do cordão intermediário. 
à altura do décimo primeiro 
espaço intercostal, e adiante 
do diafragma recebia uma se
gunda raiz, de menor calibre, 

emanada de um gânglio da cadeia que se encontrava ao nível da cabeça da 
última costela. 

Constituído o grande esplâncnico, atravessava a arcada do psoas e dirigia-se 
transversalmen-te para dentro até alcançar a face superior da glândula suprarrenal, 
dividindo-se então em numerosos ramos, alguns dos quais se distribuíam a esta 
glândula, outros caminhavam encostados à face da glândula e terminavam num 
gânglio alongado (G. s.) que se encontrava à esquerda da origem das duas 
artérias celíaca (A. c) e mesentérica anterior (M. a.). 

Alguns dos filetes de divisão do grande esplâncnico que costeavam a face 
superior da glândula dirigiam-se para trás e, depois de se lhes terem juntado mais 
dois ramos desprendidos do simpático lombar, reuniam-se num pequeno gânglio 
situado junto da extremidade posterior daquela glândula. Neste gânglio origina-

Fig. 154 
(Ohs. 41) 

Fig. 155 
fObs. 42) 
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vam-se dois filetes que acompanhavam os ramos de divisão da artéria renal (A. r.) 
até ao hilo do rim. 

Os dois ramos do simpático lombar, a que atrás fizemos referência, despren-
diam-se respectivamente : o anterior, do cordão intermediário ao nível da passagem 
do diafragma, e o outro, do primeiro gânglio lombar, situado 0«n.,5 adiante da 
origem da artéria renal esquerda. Neste mesmo gânglio originava-se outro raminho 
que seguia em direcção à origem da artéria renal, dividindo-se em filetes muito 
delgados, alguns dos quais acompanhavam este vaso. 

Obs. 43 e 44 — Cão ç? (Canis familiaris) dissecado em Novembro de 1929. 

Fig. 156 — O simpático torácico (S.), sob a forma de um cordão branco, leve
mente dilatado de onde a onde 
nos pontos em que dele emana
vam os ramos comunicantes, cru
zava as cabeças das costelas até 
alcançar o limite anterior de inser
ção do psoas, a partir do qual 
costeava a face inferior deste mús
culo. Obliquava para dentro e 
penetrava na cavidade abdominal 
pelo interstício limitado interna
mente pelo pilar direito do diafra
gma (D.) e fora pelo bordo interno 
do pequeno psoas (Ps.). 

Um centímetro e meio adian
te da arcada do psoas, via-se na 
cadeia simpática um gânglio volu
moso e alongado com cerca de 
Ocm-,5 de comprimento. Deste gân
glio desprendia-se um tronco volu
moso (G. e.) que, continuando a 
direcção do simpático torácico, se 
dirigia para trás até alcançar o diafragma que atravessava, passando acima da 
arcada do psoas. Desde que o grande esplâncnico (G. e.) entrava no abdómen, 
contornava o bordo externo do pilar direito e dirigia-se transversalmente para 
dentro. Este nervo, que era constituído por um único tronco, junto do bordo 
externo da glândula suprarrenal oferecia uma pequena dilatação de aspecto 
ganglionar, posteriormente à qual abria em leque, dividindo-se em múltiplos 
filetes que tinham destino diferente. 

Todos estes raminhos seguiam em direcção à linha média encostados à face 
superior da glândula suprarrenal, mas, ao passo que alguns se distribuíam a esta 
glândula, outros mais desenvolvidos continuavam o seu percurso interno até se 
lançarem em dois volumosos gânglios, um (G. s.) situado à direita da origem da 

Fig. 156 
(Obs. 43) 

Fig. 157 
(Obs. 44) 
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artéria celíaca (A. c.) e o outro (G. m.) que abraçava posteriormente a artéria 
mesentérica anterior (M. a.). 

. Dos ramos de divisão do grande esplâncnico (G. e.), o posterior dirigia-se para 
trás, acompanhando a face superior da glândula, e junto da extremidade posterior 
dela apresentava um gânglio de dimensões muito reduzidas, onde se originavam 
três filetezinhos muito delgados que, acompanhando a artéria renal (A. r.), se per
diam no hilo do rim. 

No pequenino gânglio acima referido terminavam dois filetes provenientes 
da bifurcação de um nervo (P. e.) destacado do último gânglio do simpático dorsal. 

No ramo posterior de bifurcação daquele nervo lançavam-se dois filetes 
desprendidos do simpático lombar, ao nível da origem da artéria renal. E do 
mesmo ramo separava-se, muito próximo da terminação, um raminho que se diri
gia àquela artéria. 

Fig. 157 — À esquerda, as relações do simpático (S.) com o pequeno psoas 
(Ps ) e com o diafragma (D.) eram semelhantes às do lado oposto. 

Do último gânglio dorsal, que se encontrava um centímetro adiante do 
diafragma, separava-se um grosso tronco (G. e.) que, como já tinha sido obser
vado nos casos anteriores, continuava em direcção e calibre o simpático torácico. 
Este nervo (G. e.), homólogo do grande esplâncnico do Homem, penetrava na 
cavidade abdominal, insinuando-se entre o pequeno psoas e a arcada que o 
diafragma formava a este músculo (Ps.). 

Cruzava transversalmente a face inferior do pilar do diafragma e, após 
Ocm.,5 de percurso abdominal, oferecia um gânglio minúsculo, dividindo-se depois 
em vários ramos que costeavam a face superior da glândula suprarrenal. Destes 
ramos, os anteriores terminavam no gânglio semilunar esquerdo (G. s.), os mé
dios lançavam-se no gânglio mesentérico anterior (G. m.) que abraçava a origem 
da artéria mesentérica (M. a.) e finalmente o ramo posterior de divisão do grande 
esplâncnico dirigia-se para trás, em contacto com a face superior da glândula, 
e, junto da extremidade posterior dela, juntava-se-lhe o pequeno esplâncnico no 
ponto em que se via um gânglio, do qual emergiam alguns filetes que seguiam 
a artéria renal (A. r.) até ao hilo do rim. 

Além dos ramos a que há pouco fizemos referência, o grande esplâncnico 
ainda enviava numerosos filetes à glândula suprarrenal com que apresentava 
estreitas relações. 

A 1 cm. da origem do grande esplâncnico (G. e.) separava-se do tronco deste 
nervo um filete bastante delgado que caminhava posteriormente a êle, termi
nando num dos ramos do grande esplâncnico que reuniam este nervo ao pequeno 
gânglio situado próximo da extremidade posterior da glândula suprarrenal. 

Do polo posterior do gânglio onde se originava o grande esplâncnico, e 
2mm. atrás do ponto em que emergia este nervo, desprendia-se um ramo (P. e.) 
delgado que seguia paralelamente ao grande esplâncnico e oferecia com o 
diafragma relações idênticas às daquele nervo. Após curto percurso abdominal, 
lançava-se no pequeno gânglio situado na face superior e próximo da extremi
dade posterior da glândula suprarrenal. 
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Ao passo que o nervo anteriormente descrito representa o grande esplân-
cnico, este (P. e.), posterior, interno e de menor calibre, deve ser homólogo do 
pequeno esplâncnico. 

Além destes dois nervos, desprendia-se de um gânglio do simpático lombar, 
à altura da artéria renal (A. r.), um raminho que seguia até à origem deste 
vaso, contornava-o posteriormente e, dirigindo-se para diante, terminava, após 
curto percurso, no pequeno gânglio, já mencionado, anexo à face superior da 
glândula suprarrenal. 

d) Artlodàctilos. 

Obs. 45 e 46 — Dissecção de um Leitão d" (Sus domesticus) efectuada em 
15-V-1929. 

Antes de iniciar propriamente o estudo dos nervos esplâncnicos deste ani
mal, vejamos a configuração que apresentava a cadeia simpática. No seu segmento 
torácico costeava lateralmente o ráquis, caminhando de diante para trás, abaixo 
das articulações costò-vertebrais. Ao nível dos espaços intercostais via-se desta-
carem-se da cadeia delgados filetes, geralmente um pouco oblíquos para diante, 
que se reuniam em cada espaço ao nervo intercostal correspondente. Os gânglios 
do simpático torácico eram pouco evidentes, apenas num ou noutro ponto se viam 
ligeiros espessamentos da cadeia, de côr mais escura, que provavelmente corres
pondiam aos gânglios. 

Fig. 158 —À direita, um centímetro atrás do décimo terceiro gânglio dorsal 
e um pouco adiante da arcada do psoas, separava-se do cordão inter-ganglio-
nar um grosso ramo que obliquava para trás, até alcançar o bordo externo do 
pilar direito do diafragma. Seguia em direcção ao gânglio semilunar, onde termi
nava, passando acima da glândula suprarrenal, a que enviava numerosos filetes. 
Naquele gânglio ainda se lançava um delgado raminho que se desprendia do 
tronco do nervo esplâncnico, 1"" além do ponto em que êle atravessava o dia
fragma ; e junto da terminação, recebia este raminho um outro, muito fino, des
prendido de L i . 

O gânglio semilunar era continuado posteriormente por um cordão que 
muito próximo da artéria renal se dividia em dois raminhos : um que seguia o 
bordo anterior desta artéria e se perdia no hilo do rim, e outro que se dirigia 
para trás e cruzava a face inferior da artéria renal, junto da origem deste vaso 
na aorta. 

Este último raminho oferecia um pequenino gânglio que se encontrava 
encostado à face posterior da artéria renal e do qual emergia um filete que 
seguia este vaso em direcção ao rim. 

Do lado direito, o diafragma possuía apenas um pilar, o qual se apresentava 
muito desenvolvido. O simpático tinha com este músculo e com o psoas as 
mesmas relações que o nervo precedente, seguindo, contudo, encostado ao bordo 
interno do psoas num plano um pouco superior ao do grande esplâncnico. 
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— À esquerda, o simpático torácico tinha com as articulações costò-vertebrais 
e com a coluna as mesmas relações que do lado oposto. 

Era do gânglio dorsal situado no 13.° espaço que se separava um tronco 
nervoso bastante desenvolvido, que penetrava no abdómen acima da arcada que 
o diafragma formava ao psoas. Contornava o bordo externo do pilar esquerdo do 
diafragma e seguia depois obliquamente para trás, para baixo e para dentro até 
junto da face superior da glândula suprarrenal, a que enviava alguns filetes. 
O nervo esplâncnico dividia-se então em vários ramos que terminavam no gânglio 
semilunar. 

Fig. 158 
(Obs. 45) 

Neste gânglio lançavam-se mais dois ramos: um que se destacava do cordão 
intermediário ao último gânglio dorsal e ao primeiro lombar, e outro que se origi
nava no segundo gânglio lombar. O terceiro gânglio lombar dava também origem 
a um raminho que seguia a artéria renal e se distribuía ao rim. 

e) Primatas. 

Obs. 47 e 48 — Dissecção praticada num Macaco Ç ( Cercopithecus sabaeus ) 
em 8-II-1928. 

Fig. 159—À direita, o último gânglio da cadeia simpática torácica (S.) 
encontrava-se à altura do nono espaço intercostal. Desde este gânglio até ao 
diafragma, o simpático era representado por um cordão delgado, onde se não des-
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cobria qualquer espessamento que macroscopicamente revelasse a existência de 
gànglios. Este cordão era reunido aos nervos intercostais por comunicantes bas

tante longos. 
Da extremidade interna do 9.° gânglio dorsal desprendiase uma longa raiz, à 

qual se juntava uma outra destacada da cadeia ao nível do último nervo intercos

tal. O tronco de fusão (G. e.) destas raízes seguia paralelamente ao simpático até ao 
diafragma que atravessava ao lado daquele nervo, insinuandose entre o pequeno 
psoas e a arcada que o diafragma lhe formava. Na espessura do tronco deste 
nervo (G. e.) e antes de êle atravessar o diafragma viase uma pequena tume

facção ganglionar, donde emergiam 
filetes muito delgados que pouco 
depois se perdiam no tecido vizinho. 

Ainda um outro nervo (P. e.), 
bastante delgado, se destacava de 
um gânglio da cadeia, situado ao 
nível da passagem diafragmática. 
Tinha com o diafragma as mesmas 
relações que o simpático e o nervo 
precedente, terminando como êle 
no gânglio semilunar (G. s.). 

— À esquerda, o simpático 
torácico (S.) desde o primeiro ao sé

timo gânglio apresentava uma certa 
regularidade na sua disposição. O 
oitavo gânglio, de maior volume que os an

teriores, era continuado posteriormente por 
um cordão que o ligava a outro gânglio si

tuado atrás do último nervo intercostal. A 
continuar a direcção e o calibre deste cordão, 
viase um tronco nervoso (G. e.) que atra

vessava o diafragma, juntamente com o sim

pático, externamente ao pilar esquerdo da

quele músculo. 
Ramos comunicantes bastante longos 

reuniam o simpático aos quatro últimos ner

vos intercostais. Pouco depois de o simpático 
atravessar o diafragma, separavase do cordão 
interganglionar um raminho (P. e.) que, após curto percurso abdominal, terminava 
como o nervo precedente, no gânglio semilunar (G. s.). 

Fig. 159 
( Obs. 47 e ■ 

Obs. 49 e 50 — Macaco cf (Cercopithecus), dissecado em 1711928. 

Fig. 160 — A direita, o nono gânglio torácico era continuado posteriormente 
por um tronco que aderia a um gânglio da cadeia, muito volumoso, situado ao 
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nível da última vértebra dorsal. Aquele nervo (G. e.) continuava, seguindo a 
mesma direcção da cadeia, o seu percurso ânterò-posterior até atingir o diafragma. 

Atravessava este músculo, supe
riormente à arcada do psoas, con
tornando o pilar direito antes de 
se lançar no gânglio semilunar 
(Õ. s.). 

Neste gânglio terminava ain
da um outro nervo (P. e.), mais 
delgado e posterior ao precedente, 
que se desprendia do cordão inter-
-ganglionar que ligava o último 
gânglio dorsal ao imediato. Este 
nervo, bem como o simpático, 
possuía com o diafragma as mes
mas relações que o nervo anterior. 

Deve ainda notar-se neste 
caso a ausência do cordão inter
mediário ao 9.° e 10.° gânglios to
rácicos, sendo cada um dos referi
dos gânglios reunido ao nono nervo 
intercostal por um comunicante. 

— Do lado esquerdo, exis-
F/g. 160 tiam também dois nervos esplân-

( Obs. 49 e 50) cnicos. O anterior (G. e.) provinha 
da fusão de duas raizes, uma des

tacada do nono gânglio dorsal e outra, mais volumosa, desprendida do 12.°, 
Juntavam-se as duas num tronco que atravessava o diafragma externamente ao 
pilar esquerdo e terminava no gânglio semilunar (G. s.). 

Um outro nervo (P. e.), de menor calibre que este, se desprendia do cordão 
inter-ganglionar do simpático à altura do diafragma. Caminhava entre o nervo 
grande esplâncnico e o simpático (S.), oferecendo as mesmas relações que estes 
dois nervos, e no abdómen lançava-se no gânglio semilunar. 

Obs. 51 e 52 — Dissecção efectuada, num Macaco cf (Papio), em Outubro 
de 1929. 

Fig. 161 —À direita, encontravam-se dois nervos esplâncnicos; o anterior 
(G. e.), mais desenvolvido que o seguinte (P. e.), desprendia-se do simpático torá
cico por duas raízes, sendo de maior volume a primeira, que emergia do cordão 
inter-ganglionar do simpático à altura da 12.* vértebra dorsal. Esta raiz costeava 
a coluna, dirigindo-se para trás; e, um pouco antes de atravessar o diafragma, 
recebia uma segunda raiz mais delgada, proveniente do último gânglio da cadeia, 
situado adiante do diafragma. 
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Constituído assim o nervo esplâncnico anterior (G. e.), que se pode consi
derar homólogo do grande esplâncnico, entrava no abdómen, passando inferior
mente ao pequeno psoas, entre este músculo e a 
arcada que o diafragma (D.) lhe formava, e lança-
va-se pouco depois no gânglio semilunar (G. s.). 

À altura do disco intermediário à primeira e 
segunda vértebras lombares, antes de o simpático 
atravessar o diafragma, desprendia-se um ramo 
(P. e.) que oferecia com este músculo relações 
idênticas às do nervo anterior, ao qual era para
lelo. Pouco depois de atravessar o diafragma, este 
nervo recebia uma grossa anastomose que lhe en
viava o grande esplâncnico há pouco referido. Ter
minava dividindo-se em três ramos: um que se lan
çava no gânglio semilunar, outro que acompanhava 
a face posterior da artéria renal (A. r.) até ao rim, 
e finalmente um terceiro que cruzava a face supe
rior daquele vaso, seguindo depois ao lado da aorta 
(A.) até à origem da artéria mesentérica posterior, 

onde se juntava a outros 
ramos desprendidos do sim
pático lombar (S.). 

Fig. 162 — Do lado 
esquerdo existia apenas um 
nervo esplâncnico (E.), mui
to volumoso, que se des
prendia do simpático torá
cico (S.) dois centímetros adiante da passagem do diafra
gma e três centímetros atrás da cabeça da última costela. 

Este nervo (E.) dirigia-se obliquamente para baixo e 
para trás, insinuando-se através do diafragma (D.) pela 
arcada que este músculo formava ao psoas; neste trajecto, 
seguia a face ventral do pequeno psoas (Ps.), ao passo 
que o simpático, passando pela mesma abertura diafra-
gmática, seguia, contudo, entre o pequeno psoas e o 
bordo externo do pilar esquerdo do diafragma. 

Após curto trajecto abdominal, este nervo lançava-se 
no gânglio semilunar (G. s.), enviando ainda alguns filetes 
à glândula suprarrenal e à artéria renal. Um destes últimos 
raminhos cruzava a face superior daquela artéria, dirigin-
do-se depois para trás, ao lado da aorta, até junto da ori

gem da artéria mesentérica posterior, onde se via um pequeno gânglio. A este 
ramo de trajecto ânterò-posterior juntavam-se alguns filetes eferentes do simpá
tico lombar. 

Fig. 162 
(Obs. 52) 



270 SOUSA PEREIRA 

CONCLUSÕES, 

a) Insectivoros. 

Dos Insectivoros foi apenas dissecado o Ouriço cacheiro (Eri-
naceus europaeus). Nas quatro observações colhidas reconhece-se 
uma grande semelhança na morfologia e relações do simpático 
tóracò-abdominal e dos nervos esplâncnicos. O simpático torácico 
seguia de diante para trás a face lateral da coluna, cruzando infe
riormente as cabeças das costelas, em relação íntima com as arti
culações costò-vertebrais; oferecia o aspecto de uma delgada fita 
de largura quási igual em todo o seu percurso torácico, sendo os 
gânglios da cadeia revelados, junto das cabeças das costelas, 
apenas pela sua coloração um pouco mais escura. . 

Em todos os casos, um só nervo esplâncnico, proveniente da 
reunião de um número de raízes que variava entre 3 e 5, estabe
lecia a conexão entre o segmento posterior do simpático torácico e 
o plexo solar. Este nervo, possivelmente homólogo do grande 
esplâncnico do Homem, originava-se em dois casos por três raí
zes, num por quatro e uma só vez por cinco. 

Logo após a origem, a raiz principal descrevia uma curva de 
convexidade ânterò-inferior, seguindo depois paralelamente à aorta 
e muito próximo dela até alcançar o diafragma. As restantes raízes, 
que contribuíam para a formação do grande esplâncnico, junta-
vam-se àquela raiz em pontos diferentes e após um percurso de 
extensão variável. Apenas num caso (Obs. 10), o nervo esplâncnico 
provinha da fusão, no mesmo ponto, de três ramos. 

Constituído o nervo esplâncnico, penetrava no abdómen cos
teando o bordo externo do volumoso pilar de inserção vertebral 
do diafragma; depois, cruzava obliquamente a face inferior do pilar 
em direcção ao gânglio semilunar, onde se lançava. 

Se nos quatro casos existiam ligeiras variações no número de 
raízes e no modo como estas se juntavam para constituírem o 
nervo esplâncnico, outro tanto não acontecia no que diz respeito 
ao percurso e relações daquele nervo, as quais ofereciam grande 
semelhança entre si. 

As relações do simpático com o diafragma eram análogas às 
do grande esplâncnico, pois, como êle, entrava no abdómen pas-
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sando fora do pilar do diafragma. O simpático, que na passagem 
deste músculo se encontrava acima e fora do nervo esplâncnico, 
seguia depois o bordo externo do pilar diafragmático até ao seu 
limite posterior de inserção no ráquis. Dirigia-se obliquamente 
para trás e para dentro, seguindo a linha separativa da inserção 
posterior do pilar e anterior do psoas. Porém, desde que alcançava 
o bordo interno deste último músculo, acompanhava-o em contacto 
com os corpos das vértebras. 

Além do nervo esplâncnico acima descrito, observavà-se, nos 
quatro casos, a presença de um raminho que, originando-se no 
primeiro gânglio lombar, terminava na extremidade posterior do 
gânglio semilunar. 

. Do segmento anterior do simpático lombar desprendiam-se, 
além disso, filetes muito delgados que após curto percurso se per
diam junto da artéria renal. 

b) Roedores. 

Na série de dissecções efectuadas nos Roedores figuram uma 
Cobaia'(Cavia cobaya) e um Coelho (Lepus domesticas). 

No primeiro destes animais o simpático torácico oferecia um 
percurso e relações particularmente curiosas. A princípio costeava 
o bordo externo do músculo longas colli até à sua inserção poste
rior, obliquava para dentro, seguindo depois entre este músculo e 
a extremidade anterior do psoas. Desde que o simpático alcançava 
o bordo interno deste último músculo, acompanhava-o e entrava 
na cavidade abdominal, insinuando-se entre êle e o pilar diafra
gmático. 

O número de nervos esplâncnicos encontrados de um e outro 
lado era diferente. À direita existiam dois, e destes o grande 
esplâncnico, formado apenas por um ramo desprendido do 9.° 
gânglio dorsal, dirigia-se para trás e entrava no abdómen passando 
entre o psoas e o pilar do diafragma. Após curto percurso abdo
minal, oblíquo para trás e para baixo, terminava no gânglio semi
lunar. 

Neste gânglio lançava-se ainda o pequeno esplâncnico que 
provinha da fusão de dois ramos destacados da cadeia ao nível 
da arcada do psoas. Além dos dois nervos esplâncnicos acima 
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referidos, o plexo solar e o rim recebiam filetes nascidos do 
segmento anterior do simpático lombar. 

Do lado esquerdo existia apenas o grande esplâncnico, origi
nado por três raízes, uma das quais se desprendia do 9.° 
gânglio dorsal e as outras duas respectivamente dos cordões inter
mediários, anterior e posterior, a este gânglio. Este esplâncnico, 
depois de contornar o pilar do diafragma, lançava-se no gânglio 
semilunar, onde igualmente terminava um filete nascido do pri
meiro gânglio lombar. 

O outro Roedor estudado foi o Coelho. Este animal, sendo 
um Mamífero de pequena corpulência e de fácil aquisição, é geral
mente utilizado em experiências de Fisiologia, motivo por que a 
sua anatomia tem merecido sempre a atenção dos investigadores. 
E é tal a importância do seu estudo que VOGT e YUNG no seu 
grande tratado de Anatomia comparada, ao ocuparem-se da 
Anatomia dos Mamíferos, escolheram o Coelho como tipo da 
classe. 

A grande tenuïdade que o simpático e os seus ramos eferen-
tes, entre eles os nervos esplâncnicos, oferecem neste animal, torna 
bastante difícil não só a sua descoberta, mas também qualquer 
experiência fisiológica, razão por que os fisiologistas preferem 
efectuar as suas investigações nos esplâncnicos do Cão. 

Tanto à direita como à esquerda, o simpático torácico com-
portava-se do mesmo modo. A princípio costeava o bordo externo 
do músculo longas colli, seguia depois inferiormente às articula
ções costò-vertebrais até à extremidade anterior do psoas que con
tornava ; dirigindo-se então para trás, acompanhava o bordo interno 
do psoas e penetrava no abdómen, passando acima da arcada deste 
músculo, pelo interstício situado entre êle e o pilar do diafragma. 

O simpático torácico de um e outro lado encontrava-se reu
nido ao plexo solar apenas por um nervo esplâncnico. 

À direita, este nervo resultava da fusão de quatro raízes, duas 
desprendidas do 10.° gânglio torácico e as outras duas nascidas 
respectivamente do 11.° e 12.° gânglios dorsais. 

Estas raízes, fundidas duas a duas, reuniam-se num tronco 
que atravessava o diafragma pela arcada do psoas ; 'este nervo, 
após curto percurso abdominal, oferecia na sua espessura um 
pequenino gânglio de côr acinzentada. Dividia-se então em filete-
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zinhos que se distribuíam a um gânglio do plexo solar, à glândula 
suprarrenal e também à artéria renal. 

Do segmento anterior do simpático lombar destacavam-se 
ainda quatro raminhos que chegavam ao hilo do rim depois de 
constituírem, à volta da artéria renal, um plexo de malhas alon
gadas. 

O nervo esplâncnico esquerdo emergia por duas raízes, nas
cidas respectivamente do 10.° e 11.° gânglios torácicos, as quais se 
juntavam num tronco, cuja terminação e relações eram semelhantes 
às do esplâncnico direito. 

Dos três primeiros gânglios lombares separavam-se ainda três 
filetes que acompanhavam a artéria renal até ao rim. 

Neste coelho, a constituição e as relações dos nervos esplân-
cnicos com o diafragma afastam-se daquelas que VOGT e YUNG 85 

apresentam como normal, pois nos dizem que: «lesnerfssplan-
chniques proviennent des ganglions thoraciques postérieurs et reçoi
vent en outre quelques fibres des nerfs spinaux intercostaux, puis 
ils se dirigent vers l'aorte abdominale, traversent avec elle le dia
phragme pour atteindre au ganglion coeliaque, situé en avant 
des capsules surrénales et d'où ils se prolongent par un fin rameau 
jusqu'au plexus rénal». 

As fibras dos nervos espinais a que aludem VOGT e YUNG 
devem ser as que passam nos ramos comunicantes, pois não só 
no Coelho, mas em todos os outros animais e no Homem, nunca 
observei a existência de ramos ou filetes a reunirem directamente 
os nervos intercostais aos esplâncnicos. 

Quanto à passagem dos esplâncnicos pelo orifício aórtico, em
bora seja possível —como verifiquei algumas vezes no Homem — 
e a-pesar-de no Coelho ter efectuado apenas uma dissecção, creio 
que o percurso normal daqueles nervos, semelhante ao de outros 
Mamíferos, é pela arcada do psoas e não pelo orifício aórtico, o 
que constituirá apenas uma excepção. 

c) Carnívoros. 

A maior parte dos animais em que foi estudada a morfologia 
e relações dos nervos esplâncnicos pertencia à ordem dos Carní
voros ; entre eles contam-se : o Leopardo (Felis pardus), o Gato 

18 
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bravo (Genetta genetta vulgaris, Les.), o Gato (Felis domesti
cas, Bris.), a Lontra (Lutra Intra, Lin.), o Texugo (Meles meles 
medlterraiieus, Bar. —Harnil.), a Raposa (Vulpes vulpes silaceas, 
Mil.) e o Cão (Canis familiaris, Lin.). 

O exame destes nervos nos diferentes exemplares dissecados 
revela no conjunto uma disposição semelhante. Assim, o grande 
esplâncnico em todos os casos se apresentava muito desenvolvido, 
continuando pelo seu calibre e direcção o simpático torácico, que 
posteriormente à origem do grande esplâncnico se encontrava 
muito diminuído de espessura. 

Algumas vezes, além do grande esplâncnico, encontrava-se um 
pequeno esplâncnico que terminava, como o nervo precedente, 
num dos gânglios do plexo solar. Em muitos casos se observava a 
presença de ramos desprendidos do segmento anterior do simpá
tico lombar, os quais, como os dois nervos já mencionados, termi
navam nos gânglios celíaco e mesentérico anterior. Também a 
artéria renal recebia frequentemente ramos do simpático lombar. 

Pela mesma ordem por que foram apresentadas as observa
ções dos Carnívoros serão agora expostas as conclusões corres
pondentes a cada um dos animais. 

Nos dois Leopardos (Felis pardas) que estudei, um de cada 
sexo, a morfologia dos esplâncnicos era idêntica. 

O grande esplâncnico, constituído sempre por um só ramo, 
muito grosso, desprendia-se do último gânglio do simpático torá
cico, continuando a direcção da cadeia até alcançar o diafragma 
através do qual se insinuava. Entrava no abdómen passando pela 
arcada do psoas, contornava o bordo externo do pilar do diafra
gma e dirigia-se transversalmente para dentro, terminando, depois 
de curto percurso, no gânglio celíaco. 

Além dos cordões desprendidos deste gânglio, que o reuniam 
ao do lado oposto, e dos ramos que acompanhavam as artérias 
celíaca e mesentérica anterior, separavam-se do gânglio semilunar 
numerosos filetes que se perdiam na face superior da glândula 
suprarrenal. 

Alguns raminhos que continuavam posteriormente o gânglio 
semilunar reuniam este gânglio a outro situado junto da aitéria 
renal, donde emergia a maior parte dos filetes que se distribuíam 
ao rim. 
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Posteriormente à origem do grande esplâncnico destacavam-se 
do simpático lombar, ao nível da arcada do psoas e ainda atrás 
deste ponto, dois a quatro ramos muito mais delgados que o 
grande esplâncnico e que, depois de haverem cruzado inferior
mente o pilar do diafragma, terminavam no gânglio semilunar. 

A presença de anastomoses entre estes nervos dava-lhes o 
aspecto de plexo. 

A artéria renal distribuíam-se, além dos filetes nascidos do 
gânglio aórticò-renal, um ou dois raminhos desprendidos do sim
pático lombar à altura da origem daquele vaso. 

No Gato bravo (Genetta genetta vulgaris, Les.) o simpático 
torácico caminhava de cada lado da aorta, abaixo das articulações 
costò-vertebrais e a partir da 11.» costela ventralmente ao psoas, 
apresentando os seus gânglios em correspondência com as cabeças 
das costelas. O último gânglio torácico, ligeiramente mais des
envolvido que os precedentes, encontrava-se cerca de 1cm- adiante 
do diafragma. Desde este gânglio, início do simpático lombar, o 
cordão inter-ganglionar era muito delgado. 

Tanto à direita como à esquerda, o grande esplâncnico des-
prendia-se do último gânglio dorsal por uma só raiz, muito volu
mosa. Este nervo entrava no abdómen insinuando-se pela arcada 
do psoas, juntamente com o simpático. Após curto trajecto abdo
minal, o nervo esplâncnico dividia-se em vários raminhos que ter
minavam no gânglio semilunar. 

Do mesmo gânglio de origem do grande esplâncnico, des-
prendia-se, do lado esquerdo, o nervo pequeno esplâncnico que, 
seguindo paralelamente ao nervo precedente, entre êle e o simpá
tico, oferecia as mesmas relações e terminação que o grande 
esplâncnico. 

Nos gânglios semilunares, além dos dois nervos a que acaba
mos de nos referir, terminavam ainda alguns ramos desprendidos 
do segmento anterior do simpático lombar. 

Analogamente ao caso anterior, no Gato (Felis domesticas, 
Bris.) o grande esplâncnico era representado, de cada lado, apenas 
por um ramo que se destacava do último gânglio dorsal e atra
vessava o diafragma pela arcada do psoas. Depois de haver con
tornado o bordo externo do pilar do diafragma, cruzava obliqua
mente a face inferior dele e terminava no gânglio semilunar, onde 
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se lançavam mais três filetezinhos desprendidos do simpático 
lombar. 

Atrás destes filetes, encontrava-se, à esquerda, um raminho 
que, originando-se no primeiro gânglio lombar, seguia transversal
mente em direcção ao gânglio aórticò-renal onde terminava. 

Entre outros Carnívoros por mim estudados encontra-se a 
Lontra (Intra Intra, Lin.). Nos três exemplares que dissequei, o 
simpático torácico e os nervos esplâncnicos ofereciam uma con
figuração até certo ponto semelhante. 

O simpático, que no seu percurso torácico costeava o ráquis 
passando abaixo das articulações costò-vertebrais, apresentava em 
cada espaço um pequenino gânglio, reunido ao respectivo nervo 
intercostal geralmente por dois comunicantes. 

Quanto à relação da cadeia simpática com os pilares do dia
fragma, notava-se que ela seguia entre o psoas e o bordo externo 
do pilar. 

Pela arcada do psoas passava também o grande esplâncnico 
que se originava três vezes por uma raiz, em dois casos por duas 
e apenas uma vez por três. 

À raiz que em todos os casos se desprendia do último gânglio 
dorsal juntava-se duas vezes uma outra emanada do cordão inter
mediário ao 13.° e 14.° gânglios dorsais. Apenas num caso, o 
grande esplâncnico recebia uma terceira raiz que se destacava de 
um gânglio da cadeia situado ao nível da arcada do psoas. 

O grande esplâncnico, uma vez constituído, atravessava o 
diafragma acima da arcada que este músculo formava ao psoas e 
após curto percurso abdominal terminava no gânglio semilunar. 

Apenas numa observação, existia além do grande esplâncnico, 
outro nervo, mais delgado e posterior, que possuía idêntica ori
gem, percurso e terminação, tendo-o considerado por essa razão, 
como sendo o pequeno esplâncnico. 

Aos gânglios semilunares chegavam ainda filetes emanados 
quer do cordão intermediário ao último gânglio dorsal e ao pri
meiro lombar, quer deste último gânglio. 

No Texugo (Meles meles mediterrâneas, Bar.—Hamil.), o sim
pático torácico seguia ao lado da coluna, cruzando inferiormente 
as articulações costò-vertebrais. À altura do 12.° espaço intercostal 
obliquava um pouco para a linha média e costeava a face inferior 
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do pequeno psoas até ao diafragma que atravessava insinuando-se 
entre aquele músculo e o pilar diafragmático. 

Em cada espaço intercostal apresentava o simpático um gân-
glio de pequenas dimensões, reunido ao nervo intercostal corres
pondente por um ou dois comunicantes. 

Entre o 12.° e o 13.° gânglios torácicos, à direita, o cordão 
intermediário do simpático era constituído por três troncos inde
pendentes que voltavam a juntar-se próximo de cada um dos 
gânglios extremos. Do lado esquerdo, notava-se a ausência do 10.° 
gânglio torácico, sendo duplo o cordão intermediário ao 9.° e ao 
11.° gânglios dorsais. 

Na constituição do grande esplâncnico entravam duas raízes, 
as quais à direita se desprendiam do último gânglio dorsal, e à 
esquerda separava-se a mais desenvolvida do último gânglio torá
cico, juntando-se-lhe próximo da terminação outro ramo despren
dido do cordão intermediário a este gânglio e ao primeiro lombar. 

Desde que as duas raízes do grande esplâncnico se reuniam, 
constituía-se um nervo que atravessava o diafragma pela arcada 
do psoas, lançando-se no gânglio semilunar depois de haver cru
zado a face inferior do pilar do diafragma. 

Do cordão intermediário ao primeiro e ao segundo gânglios 
lombares desprendiam-se à direita dois raminhos, um dos quais 
terminava no gânglio semilunar. 

Outro Carnívoro em que observei os nervos esplâncnicos foi 
a Raposa (Valpes valpes silaceus, Mil.). 

Neste animal, o simpático torácico era representado, de cada 
lado, por uma cadeia de gânglios, em correspondência uns com 
as cabeças das costelas e outros com os espaços intercostais. 

Do último gânglio torácico (13.°), de maior tamanho que os 
restantes, desprendia-se nos dois exemplares estudados, tanto à 
direita como à esquerda, o nervo grande esplâncnico que se diri
gia para trás e passava através do diafragma pela arcada do 
psoas. Já na cavidade obdominal, cruzava obliquamente a face 
inferior do pilar do diafragma e terminava no gânglio semilunar 
quer sob a forma de um tronco, quer depois de se dividir em 
vários filetes. 

O notável calibre que o nervo grande esplâncnico oferecia, 
relativamente ao cordão inter-ganglionar do simpático, posterior 
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ao gânglio de origem daquele nervo —disposição esta inteiramente 
análoga à que foi observada noutros animais e no Homem — fazia 
supor que a maior parte das fibras do segmento posterior do sim
pático torácico passavam ao grande esplâncnico. 

Além deste nervo, duas vezes se observava, nos quatro casos, 
a presença do pequeno esplâncnico que, como o nervo precedente, 
se desprendia do 13.° gânglio dorsal imediatamente atrás e fora 
do grande esplâncnico. Desde a origem à terminação seguia para
lelamente a este último nervo, apresentando com o diafragma 
as mesmas relações que êle. Num caso o pequeno esplâncnico 
terminava no gânglio semilunar, ao passo que noutro, ao contor
nar o pilar do diafragma, se bifurcava: num ramo anterior que 
depois de receber uma anastomose do grande esplâncnico se lan
çava no gânglio semilunar, e num posterior que se juntava a um 
ramo proveniente do primeiro gânglio lombar, seguindo depois 
na face inferior da aorta até ao plexo renal esquerdo. 

Uma vez, à direita, foi visto desprender-se um ramo do mesmo 
gânglio em que se originava o grande esplâncnico, ao qual ainda 
se juntava um filete desprendido do primeiro gânglio lombar. O 
nervo resultante da fusão destas duas raízes caminhava interna
mente ao simpático e terminava num gânglio situado abaixo da 
artéria renal, depois de haver cruzado a face superior deste vaso. 

Nos quatro casos estudados via-se ainda lançar-se no gân
glio aórticò-renal um raminho que se originava na porção ante
rior do simpático lombar, de modo algo variável. Duas vezes se 
destacava por uma só raiz, num caso do primeiro gânglio lombar 
e noutro do cordão intermediário a este gânglio e ao imediato; 
nos outros dois casos era formado aquele ramo pela reunião de 
duas raízes desprendidas respectivamente do primeiro gânglio 
lombar e do cordão inter-ganglionar que o reunia ao segundo. 

O estudo da anatomia dos nervos esplâncnicos no Cão (Ca
nis familiarís, Lin.) mereceu-me particular atenção, visto ser este o 
animal preferido pelos fisiologistas para as suas experiências. Nas 
oito observações, colhidas em quatro cães, analisei não só os ner
vos esplâncnicos, mas ainda a configuração e relações do simpá
tico torácico. 

Este nervo, que ao nível das primeiras costelas as cruzava infe
riormente, costeando o bordo externo do músculo longas colli 
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(Fig. 151), seguia depois ao lado da coluna, passando abaixo das 
articulações costò-vertebrais, até que no seu percurso posterior al
cançava a face inferior do pequeno psoas; inclinava-se então para 
dentro e entrava no abdómen. Seguia encostado à coluna, entre o 
pilar do diafragma e o pequeno psoas, passando acima da arcada 
que o diafragma formava a este último músculo. 

A cadeia simpática apresentava-se sob a forma de um cordão 
branco, onde se divisavam, junto do bordo anterior das cabeças 
das costelas, pequenas tumefacções ganglionares, reunidas ao nervo 
intercostal do espaço correspondente por um ou mais ramos comu
nicantes, dos quais um sobressaía pelo seu maior desenvolvimento. 

A medida que a cadeia se aproximava do diafragma, aumen
tava ligeiramente de calibre até ao gânglio onde se originava o 
grande esplancnico, ou a sua primeira raiz, nos casos em que este 
nervo era formado por mais que uma. Após a origem dos nervos 
esplâncnicos, o cordão simpático diminuía consideravelmente de 
espessura, relativamente ao simpático torácico. 

Na observação 38, o cordão do simpático intermediário ao 
11.° e 13.° gânglios dorsais encontrava-se desdobrado, disposição 
algumas vezes constatada no Homem, como já referimos. 

Dois nervos esplâncnicos, o splaiichnicus major e o splanchni-
cus minor, reuniam o simpático torácico ao plexo solar. Apenas 
num caso (Obs. 40) existia unicamente o grande esplancnico. 

O primeiro destes nervos, sendo também o anterior, eviden-
ciava-se pela sua grande espessura relativamente ao pequeno 
esplancnico e ao segmento do simpático posterior à origem 
daquele nervo. Constituído por uma raiz e somente uma vez 
(Obs. 42) por duas, originava-se quási sempre no 13.° gânglio 
dorsal. Em seis dos casos, o único ramo que formava o splanchni-
cus major desprendia-se daquele gânglio, donde ainda se separava 
uma das raízes no caso em que o grande esplancnico provinha da 
fusão de duas. 

Na observação 41, este nervo destacava-se do décimo segundo 
gânglio dorsal, acontecendo na Obs. 42 desprender-se a raiz ante
rior do grande esplancnico do cordão intermediário ao nível do 
décimo primeiro espaço intercostal e a raiz posterior do décimo 
terceiro gânglio dorsal. 

O gânglio onde se originava o splanchnicus major oferecia 
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um ligeiro aumento de volume quando comparado com aqueles 
que o precediam ou que lhe eram imediatamente posteriores. 

O splanchnicus major, formado por um grosso tronco que 
pelo seu calibre e direcção continuava o simpático torácico, atra

vessava o diafragma costeando a face inferior do pequeno psoas, 
e, depois de se ter insinuado pela arcada que o diafragma formava 
àquele músculo, dirigiase transversalmente para dentro, cruzando 
a face inferior do pilar do diafragma até alcançar a glândula suprar

renal. Próximo do bordo externo desta glândula, o nervo grande 
esplâncnico apresentava um pequeno gânglio, dividindose depois 
em vários ramos de espessura variável, alguns dos quais se distri

buíam à face superior daquela glândula ; outros, mais grossos, 
insinuavamse entre ela e o pilar do diafragma e lançavamse nos 
gânglios semilunar e mesentérico anterior, situados respectiva

mente junto da origem das artérias celíaca e mesentérica an

terior. ■ 
Nem todos os ramos de divisão do grande esplâncnico termi

navam deste modo; um ou mais, algumas vezes de maior espes

sura que os restantes, dirigiamse para a extremidade posterior da 
glândula suprarrenal, em contacto com a face superior dela. No 
seu percurso encontravamse um ou mais pequenos gânglios, dos 
quais um, mais desenvolvido e situado próximo da artéria renal, 
dava origem a filetes que acompanhavam este vaso. 

Além do grande esplâncnico, encontravase, em sete das 
observações, o splanchnicus minor. Este nervo, muito mais delgado 
que o precedente, em quatro casos destacavase do 13.° gânglio 
dorsal atrás do grande esplâncnico, em dois separavase do cor

dão intermediário que reunia o último gânglio dorsal ao primeiro 
lombar, e finalmente num desprendiase de um gânglio da cadeia 
que se encontrava ao nível da arcada do psoas. 

Sempre constituído por um único ramo, o nervo pequeno 
esplâncnico caminhava entre o splanchnicus major e o simpático, 
possuindo com o diafragma e o pequeno psoas as mesmas rela

ções que o nervo anterior; lançavase umas vezes no gânglio ter

minal do grande esplâncnico e outras nos filetes posteriores de 
divisão deste nervo ou nos gânglios que eles apresentavam, donde 
provinha a maior parte dos filetes que, seguindo a artéria renal, se 
distribuíam ao rim. 



NERVI SPLANCHNIC! 281 

Juntamente com estes filetes, a artéria renal recebia quasi sem
pre um ou dois raminhos desprendidos do simpático lombar. 

Não são estas as primeiras investigações praticadas com o fim 
de conhecer a morfologia e relações dos nervos esplâncnicos no 
Cão, pois outros autores abordaram já este assunto. 

BERTELLI (cit. por Rossi) estudou, neste animal, as relações 
dos esplâncnicos com o diafragma e viu que o grande esplâncnico 
entrava na cavidade abdominal costeando a face ventral do pe
queno psoas e que o pequeno esplâncnico seguia este mesmo 
músculo, entre o grande esplâncnico e o simpático. 

A esta referência de BERTELLI podemos acrescentar a descrição 
mais completa dos nervos esplâncnicos que nos dá CHARNOCK BRA
DLEY ]69. Descreve o splanchnicus major e o splanchnicus minor, e 
refere-se ao primeiro destes nervos do seguinte modo: «Thegreater 
splanchnic nerve arises from the twelfth thoracic sympathetic 
ganglion, enters the abdomen between the lumbar part of the 
diaphragm and the psoas minor muscle, and joins a small gan
glion dorsal to the coeliac ganglion.» 

Quanto ao splanchnicus minor, diz-nos que êle pode ser duplo 
ou mesmo triplo e que «it leaves the last thoracic and first lum
bar ganglia, and ends in a plexus about the adrenal gland. » 

A propósito da origem que CHARNOCK BRADLEY assinala para 
o splanchnicus major, devo citar o facto de nas minhas observa
ções este nervo se destacar com maior frequência não do décimo 
segundo, mas sim do décimo terceiro gânglio dorsal. 

d) Artiodáctilos. 

Dos Mamíferos pertencentes a esta ordem estudei somente o 
Porco (Sus domesticus, Bris.). Exponho a seguir resumidamente 
as características morfológicas e relações que neste animal ofere
ciam o simpático torácico e os nervos esplâncnicos. 

A cadeia ganglionar encontrava-se ao lado do ráquis; cos-
teava-o caminhando de diante para trás, abaixo das articulações 
costò-vertebrais, e apresentava de particular a pouca evidência dos 
seus gànglios, pois apenas num ou noutro ponto se notavam ligeiros 
espessamentos da cadeia, de côr mais escura e que provavelmente 
correspondiam aos gànglios dorsais. Ao nível dos espaços inter-
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costais via-se destacarem-se da cadeia delgados comunicantes, 
geralmente um pouco oblíquos para diante, que se reuniam em 
cada espaço ao nervo intercostal correspondente. 

O grande esplâncnico, originado por um só ramo, despren-
dia-se, à direita, do cordão inter-ganglionar lcm- atrás do 13.° 
gânglio dorsal, nascendo à esquerda deste último gânglio; consti
tuído por um tronco bastante desenvolvido, penetrava no abdómen 
passando acima da arcada que o diafragma formava ao psoas. 
Contornava o bordo externo do pilar diafragmático e seguia depois 
obliquamente para trás, para baixo e para dentro até junto da face 
superior da glândula suprarrenal, a que enviava alguns filetes. E se 
à direita o grande esplâncnico se bifurcava antes de terminar no 
gânglio semilunar, à esquerda dividia-se em vários ramos muito 
próximo da terminação naquele gânglio. 

Os dois gânglios semilunares, direito e esquerdo, recebiam, 
além do nervo grande esplâncnico a que acabamos de fazer refe
rência, filetes destacados do simpático lombar. À direita, apenas um 
raminho nascido no primeiro gânglio lombar se juntava ao ramo 
posterior de bifurcação do grande esplâncnico, ao passo que à 
esquerda estes ramos, em número de dois, se originavam respecti
vamente no cordão intermediário ao último gânglio dorsal e pri
meiro lombar e no segundo gânglio lombar. 

e) Primatas. 

Como últimos exemplares desta série de Mamíferos em que 
foram observados os nervos esplâncnicos, encontram-se três Ma
cacos: dois Cercopithecus e um Papio. 

A cadeia torácica, principalmente nas proximidades do diafra
gma, oferecia alguns pormenores que analisaremos um pouco 
mais detalhadamente. Analogamente ao que verificamos noutros 
Mamíferos, o simpático torácico seguia ao lado da coluna e 
abaixo das articulações costò-vertebrais, sucedendo-se os gânglios 
da cadeia com uma certa regularidade até àquele onde se origi
nava a primeira raiz do grande esplâncnico. 

Posteriormente à origem desta raiz e somente num caso 
(Obs. 48) àquem dela, não só o cordão inter-ganglionar do simpá
tico diminuía de espessura, mas ainda a sequência dos gânglios 
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da cadeia perdia nalguns casos a sua regularidade. A esta irregu
laridade de posição dos gânglios há a juntar a ausência deles 
num segmento da cadeia de extensão variável. 

Na observação 49 notava-se uma curiosa interrupção da 
cadeia torácica. O cordão intermediário ao nono e décimo gân
glios dorsais faltava, sendo a continuidade da cadeia restabelecida 
por um grosso ramo que a partir do nono gânglio continuava 
posteriormente o simpático torácico e aderia a um gânglio cate-
nário do outro segmento do simpático, muito volumoso e situado 
ao nível da última vértebra dorsal. 

O grande esplâncnico originava-se no simpático torácico de 
um modo bastante variável, por um número de raízes que oscilava 
entre uma e duas. 

Nos três casos em que provinha da fusão de duas raízes, a 
anterior desprendia-se duas vezes do nono gânglio dorsal, e a 
posterior nascia uma vez do 12.° gânglio e outra da cadeia ao 
nível do último nervo intercostal. Finalmente, na terceira observa
ção em que o grande esplâncnico era formado pela reunião de 
duas raízes, a anterior, de maior calibre, emergia do cordão inter-
-ganglionar do simpático à altura da 12.a vértebra dorsal. Esta raiz 
costeava a coluna, dirigindo-se para trás, e, um pouco antes de 
atravessar o diafragma, recebia uma segunda raiz mais delgada, 
proveniente do último gânglio da cadeia, situado adiante do 
diafragma. 

Em três casos o grande esplâncnico era formado apenas por 
um ramo cuja origem se apresentava bastante variável. Num, este 
nervo separava-se do último gânglio dorsal, continuando a direc
ção do simpático torácico até ao gânglio semilunar onde termi
nava; noutro caso a origem fazia-se num gânglio da cadeia 
situado logo atrás da cabeça da última costela; e finalmente no 
terceiro o grande esplâncnico originava-se no 9.° gânglio dorsal, 
seguindo até ao diafragma um percurso quási rectilíneo. 

Constituído por uma ou duas raízes, o grande esplâncnico 
desde que atingia o diafragma atravessava-o, insinuando-se pela 
arcada do psoas. Contornava o pilar do diafragma, lançando-se 
depois no gânglio semilunar. 

Posteriormente ao grande esplâncnico, ainda se desprendia 
em cinco casos um outro nervo, formado por um só ramo e que 
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pela sua origem, percurso e terminação julgo poder considerar-se 
como homólogo do pequeno esplâncnico do Homem. 

Numa das observações (51) tive ocasião de verificar a pre
sença de uma delgada anastomose entre os dois nervos grande e 
pequeno esplâncnicos. 

As relações do simpático com o diafragma eram até certo 
ponto semelhantes às do splanchnicus major e minor ; como estes 
nervos, a cadeia ganglionar passava pela arcada do psoas, se
guindo, porém, o interstício que internamente era limitado pelo 
pilar do diafragma e externamente pelo pequeno psoas. 

BERTELLI (cit. por SPERINO) constatou, no Macacas sinicus, 
que o grande simpático entrava na cavidade abdominal insi-
nuando-se entre o tendão do pilar do diafragma e o pequeno 
psoas, e que à extremidade anterior deste último músculo corres
pondia a passagem do grande e do pequeno esplâncnicos, relação 
esta inteiramente semelhante à que foi por mim observada no 
Cercopithecus e no Papio. 

Outro Macaco, além dos precedentes, em que já se encontra 
estudada a anatomia dos nervos esplâncnicos é o Chimpanzé 
(Anthropopithecus troglodytes, Troues.), acerca do qual SPERINO 89 

escreveu uma extensa memória. 
No caso observado por este autor, o splanchnicus major des-

prendia-se, à direita, do 7.°, 8.° e 10.° gânglios dorsais, e à 
esquerda, do 6.°, 7.°, 8.° e 10.° gânglios torácicos. Tanto de um 
lado como do outro atravessava o diafragma com o pequeno 
esplâncnico e com o simpático do lado correspondente, passando 
entre os pilares do diafragma médio e intermédio. Apenas entrava 
na cavidade abdominal, o grande esplâncnico oferecia no seu per
curso um gânglio, do qual partiam ramos para o plexo celíaco. 

O nervo splanchnicus minor, posterior ao precedente, origi-
nava-se no 11.° e 12.° gânglios dorsais e comportava-se, no resto 
do seu percurso e na terminação, como no Homem. 

EISLER (cit. por SPERINO), efectuando o estudo minucioso da 
anatomia do sistema simpático no Gorilla, verificou que dos ner
vos esplâncnicos, o splanchnicus major de um e outro lado emer
gia por cinco raízes, mas ao passo que à direita nascia do 7.°, 8.° 
-10.° até ao 12.o gânglio dorsal, à esquerda emergia do 6.° ao 8.° 
e do 10.° gânglio torácico. 
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Juntamente com o simpático, o grande esplâncnico entrava na 
cavidade abdominal insinuando-se pelo interstício limitado pelos 
dois pilares do diafragma interno e médio. E se no seu percurso 
torácico não apresentava qualquer gânglio, logo que atravessava 
o diafragma oferecia um volumoso gânglio esplâncnico que por 
numerosos ramos se unia ao gânglio celíaco e ao plexo renal. 

O pequeno esplâncnico, que à esquerda era único, atravessava 
o diafragma em correlação com o 13.° gânglio dorsal e passando 
atrás da artéria renal dava ramos ao plexo renal e aórtico, depois 
de ter recebido uma raiz da comunicação do gânglio celíaco e 
esplâncnico com o plexo renal. Do lado direito o pequeno esplân
cnico, após a sua origem, dividia-se em dois ramos, um interno e 
outro externo, os quais terminavam no plexo renal. 

A configuração dos nervos esplâncnicos observada por EISLER 
no Gorilla aproxima-se bastante da que foi notada por SPERINO 
no Chimpanzé, verificando-se ainda facilmente pela descrição já 
exposta o quanto é semelhante a disposição dos nervos esplân
cnicos nestes dois macacos e no Homem. 

Ao simpático dos Mamíferos refere-se EDWARDS e4 apenas de 
passagem, e RYMER JONES 01 limita-se a dizer que « the sympathetic 
system of the Mammifers differs in no important particular from 
the human, the arrangement of the ganglia and the distribution 
of the plexuses being in all respects the same». E pelo que inte
ressa aos nervos esplâncnicos, PARKER I 0 1 e 10Q, HUXLEY 66, PERRIER 82 

e CARUS 41, nos seus livros de Anatomia comparada, nada acres
centam que mereça citação pormenorizada. 

CUVIER 2S dissecou o grande simpático no Lobo, Ratinho, 
Porco-espinho, Carneiro e na Vitela e chegou à conclusão de que 
nos Mamíferos este nervo é quási semelhante ao do Homem. 
Porém, já o mesmo não acontece aos nervos esplâncnicos cuja 
configuração é um pouco diferente da que habitualmente se encon
tra na espécie humana. 

O tronco do grande simpático, escreve CUVIER, desce no peito 
até ao diafragma, formando acima da cabeça de cada costela um 
gânglio que recebe um filete nervoso de cada um dos pares verte
brais; enfim atravessa o diafragma, formando um cordão único 
que é o verdadeiro nervo esplâncnico. 
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Este nervo, desde que entra no abdómen, dirige-se para a 
linha média abaixo do estômago; divide-se lá muitas vezes em 
dois cordões que se reúnem logo. Desta espécie de anel nervoso 
sai um tronco principal ou quatro a cinco filetes que, reúnindo-se 
entre si junto da artéria celíaca, formam um gânglio muitas vezes 
de configuração semilunar. Por esta descrição de CUVIER, resumida 
e pouco explícita, somos levados a crer que o nervo esplâncnico 
descrito por este autor representa o grande esplâncnico, o qual 
pelo seu grande desenvolvimento algumas vezes parece continuar 
o simpático torácico. 

CHAUVEAU & ARLOING 9li comparando a disposição que apre
senta a porção torácica do simpático no Homem e nos Mamíferos 
inclinam-se pela sua absoluta identidade. Mas, se o plano geral de 
organização é o mesmo, baixando ao exame detalhado da morfo
logia e relações dos nervos esplâncnicos, notam-se pequenas dife
renças não só de animal para animal, mas ainda entre estes e o 
Homem. 

Assim, nos Mamíferos que estudei, os nervos esplâncnicos 
originavam-se por um número de raízes geralmente pequeno, e a 
esta simplicidade de constituição aliava-se a de relações, pois, em 
todos os casos, aqueles nervos penetravam na cavidade abdominal 
costeando o bordo externo do pilar diafragmático, o que contrasta 
com a variabilidade de percurso através do diafragma seguido 
pelos esplâncnicos na espécie humana. Entre outras particularida
des, verifiquei ainda que, além dos nervos esplâncnicos, o plexo 
solar recebia frequentemente filetes originados no segmento ante
rior do simpático lombar, os quais, segundo VAN DEN BROEK 
(cit. por KOLDA), em certos Mamíferos são os únicos ramos que 
estabelecem a conexão entre a cadeia simpática e o plexo solar. 
Este facto induziu KOLDA 195 a agrupar, sob a designação de 
esplâncnicos lombares, três nervos originados na porção lombar 
do grande simpático por 3 a 7 ramos, que encontrou ao lado de 
très a cinco esplâncnicos torácicos nas suas investigações efectua
das no Cavalo. 



V 

CIRURGIA 

«Certes l'anatomie normale, je serais tenté 
de dire l'anatomie pathologique également, est et 
restera, quoiqu'en disent quelques-uns, la base 
de la chirurgie. Le jour où les études anatomiques 
seraient délaissées, ce qui, nous l'espérons, n'ar
rivera jamais, il y aurait un recul considérable de 
la technique, partant de la chirurgie». 

HENRI HARTMANN. 

CIRURGIA do simpático, iniciada por ALEXANDER (') 
JABOULAY e JONNESCO e, sobretudo depois da 
guerra, extraordinariamente impulsionada pelas 
investigações de LERICHE e seus colaboradores, é 
actualmente objecto de meticuloso estudo nos 

centros scientíficos de vários países. Entre nós, ocuparam-se já 
deste ramo da cirurgia os Profs. SALAZAR DE SOUSA 95 e l0° e 
HERNÂNI MONTEIRO m , tendo o primeiro efectuado algumas inter
venções sobre o simpático cervical e sagrado. 

Esta cirurgia, a princípio restricta a determinados segmentos 
do simpático, depressa se generalizou a diferentes regiões deste 
sistema. E, assim, do gânglio cervical superior à cadeia lombo-sa-
grada e dos rami communicantes aos últimos filetes do simpático 
colateral que se distribuem às vísceras e às artérias, muitas e varia-

( 1 ) Segundo BRUNINQ e STAHL H9, foi o inglês WILLIAM ALEXANDER quem pela pri
meira vez, em 12 de Setembro de 1883, extirpou o gânglio cervical superior num caso de 
epilepsia, operação que posteriormente o mesmo cirurgião praticou várias vezes (The Treat
ment of epilepsy, Edinburgh, 1889). 
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das intervenções têm sido praticadas, incidindo quer sobre os gân-
glios, quer sobre os troncos nervosos, consoante os efeitos preten
didos pelos cirurgiões. 

O progressivo desenvolvimento sofrido nestes últimos anos é 
atestado pelos numerosos e valiosíssimos trabalhos publicados, ao 
lado dos resultados terapêuticos e experimentais obtidos. E a aten
ção que as operações sobre o simpático tem merecido a muitos 
cirurgiões, à frente dos quais se encontram LERICHE, GINO PIERI, 
von GAZA, PAPIN, COTTE, etc., demonstra a importância que hoje 
se atribui à cirurgia do sistema nervoso visceral, procurando nele 
por intervenções adequadas, secções ou ressecções, mais ou menos 
extensas, de troncos nervosos ou gânglios, neutralizar, contraba
lançar ou ainda influenciar benèficamente determinados desiquilí-
brios funcionais dependentes deste sistema. 

SCHAEFFER 225 num artigo recente, em que analisa a orientação 
actual das investigações neurológicas, aponta a cirurgia do sistema 
nervoso da vida vegetativa como um dos grandes problemas que 
em neurologia ultimamente mais tem prendido a atenção dos scien-
tistas. Diz ainda o mesmo autor: «// n'est pas de sujet plus vaste, 
plus complexe et plus séduisant à la fols, que celui de la chirur
gie du sympathique. Il offre au neurologiste et au chirurgien un 
champ d'expériences illimité' dans lequel les indications opé
ratoires ne gagneraient que trop souvent à être limitées et 
précisées». 

Mas sobre qual seja o valor e o que há a esperar desta cirur
gia, vejamos a opinião autorizada de LAIGNEL-LAVASTINE m que 
algures escreveu : «de superbes perspectives s'ouvrent aujourd'hui 
à la chirurgie du sympathique. Grace a une connaissance plus 
approfondie de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie 
du sympathique on peut dégager dans de multiples syndromes 
cliniques un facteur sympathique, sur lequel la chirurgie est capa
ble d'agir avec précision, avantage et réussite». 

Em verdade, as intervenções, até há bem pouco tempo efe
ctuadas apenas sobre determinados segmentos do grande simpá
tico, tendem a generalizar-se a todo o sistema, procurando os 
cirurgiões, baseados em profundos conhecimentos de Anatomia, 
Fisiologia e Patologia, estabelecer a oportunidade e indicação das 
intervenções, assim como precisar a sua técnica. 
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Todavia, antes de iniciar propriamente o estudo das inter
venções que actualmente se praticam nestes nervos, julgo que 
tal assunto não será abordado proveitosamente e com clareza 
sem o prevm conhecimento da histò-fisiologia dos nervos esplân-
cnicos. r 

A histologia e principalmente a sua fisiologia têm preocupado 
numerosos investigadores que sobre eles efectuaram experiências 
muito variadas com o fim de conhecer qual o papel dos esplân
cnicos em face dos órgãos que se encontram sob a dependência 
das hbras neles contidas. 

Dos trabalhos que tive ensejo de consultar para o conheci
mento da histologia dos nervos esplânciiicos serviu-me principal
mente de guia o notável tratado de LA.GNEL-LAVASTINE •» sobre a 
Patologia do simpático, onde este autor expõe os resultados das 
suas investigações histológicas especialmente feitas sobre o grande 
esplancnico. s 

Quer se pratique a dissociação das fibras do grande esplan
cnico quer se examine um corte transversal, reconhece-se imediata
mente a presença de fibras amielínicas e mielínicas, e entre estas 
umas grossas e outras finas. Quanto à existência no grande esplan
cnico de f,bras de calibre intermediário, LAIQNEL-LAVASTINE consi-
dera-as bastante raras. 

As proporções em que as duas variedades de fibras mielíni
cas entram nos esplâncnicos foram determinadas por aquele autor 
que verificou nunca o grande esplancnico do adulto possuir-
acima do gânglio de LOBSTEIN — menos de 4.400 fibras finas 

" T S T* V a r Í a d e n t r ° d e l a r g O S l i m i t e s- P° i s P ° d e elevar-sê 
a 5.995. E muito inferior o número de grossas fibras de mielina 
que oscila apenas entre 300 e 400. Porém, se a contagem das 
libras com mielina é efectuada na criança, encontram-se números 
muito mais baixos, visto só depois da puberdade o grande esplan
cnico se encontrar completamente desenvolvido. 

Ainda pelo que diz respeito à estrutura, os nervos esplâncnicos 
distinguem-se pela abundância de fibras mielínicas espinais que 
segundo CHIARUGI I19, representam 4/5 da totalidade das fibras é 

19 
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lhe imprimem a sua côr branca, bem como uma notável resis-

CHIARUGI fala-nos da existência de numerosas células ganglio
nares que, isoladas ou reunidas em pequenos grupos, se encontram 
disseminadas ao longo do nervo. Parece não terem a ampla dis
tribuição suposta por este autor, pois recentemente LERICHE & FON
TAINE221 efectuando o exame histológico de esplâncmcos colhidos 
em cadáveres frescos, nunca encontraram células ganglionares 
abaixo do gânglio de LOBSTEIN. 

Passada assim em revista muito sumariamente a histologia 
dos nervos esplâncnicos, citando apenas o que interessa para a 
compreensão de factos seguintes, sem baixar a detalhes que, muito 
melhor do que eu os exporia, sa encontram minuciosamente des
critos no tratado de Histologia de CAJAL110 e no tratado de LAIGNEL-
-LAVASTINE a que já me referi, resta abordar a sistematização do 
simpático que nos elucidará sobre a natureza das fibras dos esplân
cnicos e no modo como estas se comportam entre si. 

CAJAL, admitindo para o grande simpático o esquema fisio
lógico de LANOLEY, considera-o um sistema puramente motor, 
dependente da medula e destinado a coordenar os movimentos 
automáticos do intestino, dos vasos, dos canais excretores, das 
glândulas, dos músculos erectores dos pelos, etc. 

Da concepção de um simpático exclusivamente motor, admi
tida por LANGLEY, CAJAL e muitos fisiologistas, discordam LERICHE 
& FONTAINE 222, os quais são de opinião que o simpático possui 
além da via motriz, uma via sensitiva que lhe é própria. Em defesa 
do papel sensitivo deste sistema apresentam provas de valor, como 
seja o facto de a sensibilidade dos vasos às menores excitações 
mecânicas ou químicas se manter sob anestesia raquidiana; e 
assim concluem que «conformément aux vues géniales de FRAN
ÇOIS FRANCK, le rôle sensitif du sympathique apparaît de plus en 
plus considérable, qu'il s'agisse de vaso-sensibilité, de sensibilité 
viscérale ou de cènesthésie profonde ». 

==j±rs= «3= a i r s ? » vzz 
simpática. 



NERVI SPLANCHNICI 291 

Estómaao 
Medula 

Artéria 

Como no sistema cérebrò-espinal, existe no simpático (Fig. 163), 
segundo CAJAL, um arco reflexo para o qual contribuem duas vias,' 
uma centrípeta, sensitiva, e outra centrífuga, motriz. Deixando aos 
fisiologistas e histologistas resolver a questão de saber se o neurone 
ou neurones que representam a via sensitiva deste sistema devem 
ou não ser consi
derados simpáticos, 
pelo que diz res
peito à via motriz 
nela entram, segun
do a concepção de 
LANQLEY, dois neu
rones sucessivos. 
O primeiro tem a 
sua sede na medu
la e o seu cilindro-
-eixo, a fibra prè-
-ganglionar de LAN-
GLEY, termina nos 
gânglios pertencen
tes quer ao grande 
simpático, quer ao 
intestino, quer ainda 
às glândulas. O se
gundo, neurone ver
dadeiramente sim
pático, encontra-se 
nos gânglios dos 
diversos órgãos que 
acabamos de no
mear, e envia arbo
rizações terminais 
do seu cilindro-eixo 

às fibras musculares do intestino, das glândulas, dos vasos, etc. 
Na via motriz destinada ao intestino, segundo CAJAL, a estes 

juntam-se muito possivelmente mais dois, um neurone do plexo 
de MEISSNER ou AUERBACH e um neurone intersticial. 

Caracteriza a via motora do simpático o facto de existir sem-

Tronco s mpa'tico Cromato'foros 

Fig. 163 

Percurso das fibras simpáticas aferentes e eferentes segundo 
a concepção de LANGLEV e CAJAL. Neurones motores (linhas 
cheias); neurones sensitivos (linhas interrompidas). A esquer
da : inervação visceral ; à direita : ramos cutâneos. (Modificado 
de CASTELLINO I PENDE, Patologia dei Simpático, Dottor FRAN
CESCO VALLARDI, Milano, 1915, p. 27). Vid. TAKATS, obra cit 
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pre, pelo menos, um sinapse entre a sua origem na medula e a 
sua terminação nos músculos lisos, glândulas ou vasos. 

Quanto à via centrípeta, sensitiva, as opiniões são discor
dantes e se KÕLLIKER e CAJAL admitem uma via longa representada 
exclusivamente pelos neurones sensitivos dos gânghos raquidianos, 
tal critério não é perfilhado por DOGIEL que considera a via sen
sitiva constituída por neurones simpáticos com dendrites longos e 
cilindro-eixo de associação. Para este autor as impressões viscerais 
são recebidas pelos dendrites de neurones sensitivos situados nos 
gânglios simpáticos que por intermédio do seu cilindro-eixo as 
transmitem aos gânglios de AUERBACH e de MEISSNER, aos gânglios 
do plexo solar, bem como aos gânglios do grande simpático, onde 
são recebidas pelos neurones motores post-ganglionares e condu
zidas à periferia sob a forma de excitações motrizes. A falta de 
base histológica em que assente esta teoria levou CAJAL a nao 
a admitir, pois, segundo afirma, nunca constatou no simpático 
a existência de neurones sensitivos, tais como DOQIEL OS descreve. 

A-pesar-da opinião autorizada de CAJAL ser desfavorável a 
concepção de DOGIEL, LA.GNEL-LAVASTINE 153 pensa que ao lado 
da via longa de KÕLLIKER e CAJAL existe a via curta de DOGIEL, 
como se depreende da seguinte passagem: «malgré toute I admi
ration que fai pour L'oeuvre de CAJAL, il me paraît impossible de 
ne pas admettre ce système court. Son existence ri est pas contra
dictoire avec celle du système long. Si le système long de CAJAL, 
avec les fibres de KÕLLIKER, est le conducteur de la sensibilité 
viscérale, le système court de DOGIEL caractérise le substratum de 
la cénesthésie». , 

Estas duas vias, sensitiva e motriz, além de coordenadas entre 
si asseguram quer ao nível dos gânglios, quer da medula, a 
associação e difusão dos reflexos entre os neurones simpáticos, 
quer mesmo destes com os neurones do sistema cérebrò-espinal, 
ao mesmo tempo que se encontram em relação com as vias 
centrais. . , . 

Nos nervos esplânenicos, ramos eferentes do segmento inferior 
do simpático torácico, estabelecendo a conexão entre a cadeia e 
o plexo solar, encontram-se, segundo esta sistematização, fibras 
motoras prè-ganglionares - que, segundo G.LL.S »», saiem da me
dula desde o III.0 ou IV.0 segmentos dorsais até ao xn.° — e fibras 
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post-ganglwnares, de mistura com fibras sensitivas longas de 
KOLLIKER, a que provavelmente se juntam ainda cilindros-eixos de 
neurones sensitivos simpáticos, caso se admita a existência destes 
como parece demonstrá-la determinados resultados experimentais 
da cirurgia do simpático. 

Quanto à natureza das fibras que constituem os nervos esplân
cnicos, segundo LAIGNEL-LAVASTINE '«, encontram-se neles além de 
fibras sensitivas, fibras motoras, vasò-motoras e secretórias. 

Nem todas as fibras motoras que se distribuem ao tubo diges-
tivo possuem idêntica função, visto umas serem inibidoras do 
estômago e intestino e outras actuarem sobre as fibras circulares 
deste ultimo órgão. Das fibras vasò-motoras, umas são vasò-cons-
tntoras e outras vasò-dilatadoras, aproximando-se estas últimas 
pela sua natureza, das fibras inibidoras. Entre as fibras secretórias 
contidas nos esplâncnicos encontram-se fibras glicò-formadoras e 
adrenalinò-secretórias. 

A acção destas diferentes fibras tem sido posta em evidência 
pelas experiências de vários autores. Assim, COURTADE & GUYON98 

constataram pela excitação dos esplâncnicos que a acção inibidora 
do grande simpático sobre o intestino se manifesta pela paragem 
dos movimentos peristálticos das duas camadas musculares da 
parede intestinal, relaxamento da camada longitudinal da parede 
do intestino e contracção tónica da camada circular. 

A presença nos esplâncnicos de fibras adrenalinò-secretórias é 
demonstrada pelas experiências de HOUSSAY & MARCONI181 confir
madas pelos trabalhos de TOURNADE & CHABROL Mí« ' " que veri
ficaram, contrariamente a ZUNZ & GOVAERTS '», apos'a excitação 
do esplancnico uma hiperadrenalinemia cuja taxa chegaram a de
terminar 143. Segundo experimentações mais recentes, de HOUSSAY 
& MOL.NELL.'93, para que a excitação do nervo grande esplancnico 
produza os seus efeitos vasò-motores e adrenalinò-secretores parece 
indispensável o ião cálcio, visto a injecção de citrato ou oxalate 
de sódio determinar diminuição e depois abolição destes efeitos. 

Outras fibras secretórias constituintes dos esplâncnicos, além 
das adrenalinò-secretórias, são as glicò-formadoras, evidenciadas 
pela ghcosúria consecutiva à excitação do grande esplancnico 
que GAUTRELET & THOMAS 1M verificaram não se produzir, se sê 
pratica a ablação da suprarrenal. 
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Os vasò-constritores das vísceras abdominais, segundo GLEY , 
saiem da medula desde a terceira raiz dorsal à segunda ou ter
ceira raízes lombares; caminham nos esplâncnicos ate ao plexo 
celíaco onde penetram e distribuem-se às diferentes vísceras abdo
minais, seguindo as artérias que as irrigam. Entre os órgãos cujas 
fibras vasò-constritoras seguem os esplâncnicos, contam-se os rins, 
como o revelam as experiências de BRADFORD, TOURNADE e HER
MANN (cit. por RATHERY 20°) e os recentes trabalhos de DICKER^ 
e ALBERTO DE CARVALHO 218 * 219. Este investigador, por expenen-
d a s efectuadas no Cão, pelo método oncográfico acerca dos 
efeitos da excitação eléctrica do grande esplâncnico, do topo peri
férico deste nervo quando seccionado, e ainda da influencia que 
poderiam ter nestes fenómenos certas substâncias s.mpaticotro-
picas e vagòtrópicas sobre o rim do mesmo lado, concluiu que 
a excitação deste nervo acarreta sempre uma vaso-constr.çao 
renal cuía intensidade se apresenta variável segundo os animais. 
Em face da grande área do território vascular que os esplâncnicos 
inervam, GLEY considera estes nervos como os vasò-constritores 
mais importantes do organismo, pois a sua excitação provoca a 
elevação da pressão aórtica e a sua secção um abaixamento desta 
pressão quási igual aquele que resulta da secção da própria medula. 

' A existência provável nos esplâncnicos de fibras vasodilata
doras é admitida por GLEY e BRADFORD, predominando, contudo, 
pela excitação do topo periférico deste nervo, os fenómenos de 
vasò-constrição (Q. Num trabalho de colaboração com CAMUS, 
GLEY M demonstra também que nos esplâncnicos caminham fibras 
vasò-dilatadoras da cisterna de PECQUET. 

Ainda curiosos são os resultados a que chegaram QUINQUAUD 
e DURANTE 116 nas suas experiências praticadas sobre os nervos 
esplâncnicos. No Cão cloralosado, QUINQUAUD, excitando o topo 
periférico do nervo grande esplâncnico, constatou um aumento 
da concentração da ureia no sangue, observando, alem disso, 

(,) Encontrando-se esta concepção clássica da vasó-motricidadeen,.desacordo com 
os resuitados da experimentação cirúrgica actual pensam^Uma«•ft P « T * « - » Q " * £ 

PreTed's élZntssyn.patUtçues est surtout fait défibres associa»*»». 
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durante a excitação, a paragem da secreção renal e a diminuição 
de volume do rim por vasò-constrição. 

Por experiências efectuadas em Coelhos e Cães, DURANTE 
seccionando os nervos esplâncnicos, verificou que o sistema ner
voso simpático possui uma influência protectora sobre a integri
dade anatómica da mucosa gástrica, sendo as fibras dotadas desta 
acção trófica especialmente contidas nos pequenos esplâncnicos, 
visto a secção do grande esplâncnico não determinar qualquer 
alteração apreciável naquela mucosa. 

^csi'cufa. 
billí, 

F i£- 1 6 4 Fig. 165 

Distribuição do sistema para-simpático Esquema da inervação simpática 
ou bulbo-sagrado. d o s i s tema entérico. 

(De Symptoms of Visceral Disease, POTI INQER - Vid. FRASER, obra cit.) 

Após estas sucintas considerações àcêrca da Histologia e 
Fisiologia dos nervos esplâncnicos e do simpático, é ainda para 
nós de subido interesse conhecer qual o modo como o grande 
simpático se distribui ao tubo digestivo. 

FRASER m , embora considere difícil a demarcação desta distri
buição visceral do sistema nervoso involuntário, julga, no entanto 
que podem ser feitas certas generalizações. Assim, segundo este 
autor (Fig. 164 e 165), o esófago e a porção cardíaca do estômago 
recebem a sua inervação do para-simpático, por onde segue tanto 
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o impulso motor como inibidor. O aparecimento do simpático 
inicia-se na metade pilórica do estômago e desde este ponto 
até à região íleò-cecal há uma distribuição combinada dos ele
mentos simpáticos e para-simpáticos, sendo a função dos primei
ros inibidora e dos segundos motora. O intestino grosso, até à 
extremidade inferior do cólon pélvico, é evidentemente a sede 
de uma distribuição exclusivamente simpática por onde segue 
tanto o impulso motor como inibidor. À porção restante do 
intestino grosso e ao recto distribui-se o simpático e o para-
-simpático, cabendo ao primeiro a função inibidora e ao segundo 
a motora. 

Esquematizada assim a distribuição ao tubo digestivo dos 
dois sistemas simpático e para-simpático, facilmente se compreen
derá qual a base fisiológica em que assentam as operações sobre 
os nervos esplâncnicos praticadas por GINO PIERI, de que tratarei 
especialmente na devida altura. 

Das intervenções que até hoje têm sido propostas e execu
tadas sobre os nervos esplâncnicos, umas procuram incidir sobre a 
via motora, outras sobre a via sensitiva. 

Na primeira categoria entram as operações efectuadas por 
GINO PIERI com o fim de, em casos de atonia, aumentar o peris-
taltismo do estômago e intestino pela interrupção das fibras 
da via motriz que se distribuem a estes órgãos e sobre eles têm 
acção inibidora. Do mesmo modo, as intervenções propostas por 
DANIÉLOPOLU, BRUNING, e PENDE para o tratamento cirúrgico da 
hipertensão pela ressecção dos nervos esplâncnicos pretendem 
simplesmente interceptar os vasò-constrictores que caminham 
naqueles nervos, determinando uma vasò-dilatação visceral e con
sequentemente uma baixa de tensão nas artérias periféricas. 

Para actuar sobre a via sensitiva dos esplâncnicos propuze-
ram JEAN e FOERSTER (cit. por DIEZ) a ressecção destes nervos 
com o fim de abolir a dôr nas crises gástricas do tabes; mas de 
maior importância que estas intervenções, hoje abandonadas, é a 
anestesia dos esplâncnicos que permite a insensibilização dos 
órgãos do andar superior do abdómen, subordinados a estes nervos. 

Terminada esta curta resenha sobre a importância fisio
lógica e cirúrgica dos esplâncnicos, resta-nos abordar as duas 
operações que actualmente se praticam sobre estes nervos, a 
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saber: a sua anestesia e a sua ressecção; porém, antes de passar 
ao estudo destas intervenções, julgo oportuno aludir, embora rapi
damente, às operações efectuadas nos segmentos do simpático 
mais directamente relacionados anatómica e fisiologicamente com 
os nervos esplâncnicos, como sejam : a ramissecção dorsal inferior, 
a ressecção do simpático torácico correspondente à origem dos 
esplâncnicos e a solarectomia. 

Os ramos comunicantes, pela sua constituição anatómica e 
papel fisiológico, aparecem, entre os departamentos sobre que inter
vém a cirurgia do simpático, como um local de eleição, dada a 
importância dos efeitos que em determinadas afecções se podem 
obter com a sua neurotomia. É sobretudo no tratamento cirúrgico 
de certas afecções dolorosas viscerais, em que a dôr representa o 
único sintoma (GINO PIERI) OU aparece a dominar o quadro sinto
mático dum modo aflitivo para o doente, que a ramissecção tem 
a sua principal indicação. 

Iniciada em 1923 por VON GAZA, e posteriormente praticada por 
MANDL, GINO PIERI 205, SCRIMGER e ARCHIBALD 185, foi a consequência 
imediata das experiências de KAPPIS e do conhecimento do método 
de anestesia paravertebral de LÀWEN (cit. por GINO PIERI) O qual 
permite, pela simples injecção de um soluto anestésico ao nível 
dos nervos raquidianos, à saída do buraco de conjugação, deter
minar os ramos comunicantes por onde caminham as' fibras 
sensitivas que em cada caso conduzem a sensibilidade dolo
rosa. Por este processo conseguiram LAWEN, VON GAZA, MANDL, 
GINO PIERI, SCRIMGER e ARCHIBALD, conhecer a topografia das 
fibras sensitivas de diferentes vísceras abdominais que em cada 
caso deviam ser seccionadas, elemento basilar na ramissecção 
visto só com o prévio conhecimento dos comunicantes interes
sados, a ramissecção resultar tara electiva quanto o exige o cri
tério fisiológico que preside à cirurgia do simpático. 

Entre os operadores que efectuaram em maior número de 
casos a ramissecção e que mais têm aprofundado o estudo deste 
método de cirurgia, generalizando-o à terapêutica de síndromas 
dolorosos de diferentes órgãos abdominais, aparece GINO PIERI, 
notável clínico italiano que com as suas numerosas investiga
ções sobre o simpático muito tem contribuído para o progressivo 
desenvolvimento da sua cirurgia. 
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Depois de VON GAZA e MANDL, foi o primeiro a encarar a 
ramissecção dorsal e lombar como método operatório indicado na 
cirurgia da dôr, sendo ainda de opinião que à enervação dos 
órgãos praticada com idêntico fim—enervação do rim (PAPIN188), do 
estômago (LATARJET 132, BUTLER D'ORMONT,6S) e ovário (LHERMITTE & 
DUPONT), nos síndromas dolorosos destes órgãos —deve preferir-se 
a ramissecção, visto ser menos mutiladora, pois que o sacrifício 
de fibras da via motora é muito menor. Alargando este método 
terapêutico a determinados síndromas dolorosos de diferentes 
órgãos abdominais, praticou, além de várias intervenções sobre os 
comunicantes do simpático lombar, para actuar sobre o útero, 
anexos, bexiga e testículo, ramissecções dorsais dos comunicantes 
por onde seguiam as fibras sensitivas do fígado, vias biliares, estô
mago, pâncreas, intestino e rim. 

Aos casos de GINO PIERI podemos ainda acrescentar mais três 
curiosas observações de SCRIMGER e ARCHIBALD 185, publicadas em 
1928 nos Annals of Surgery, de ramissecção praticada para abolir 
uma dôr abdominal crónica que várias intervenções anteriores, 
a que foram sujeitos os três pacientes, não conseguiram debelar. 

A ramissecção, cuja técnica regulada por VON GAZA e WER-
THEIMER & BONNIOT m 0), na opinião de GINO PIERI 205 não é 
nem grave, nem dificil «basta eseguire Vintervento con buona 
conoscenza anatómica delia regione, con esattezza di técnica, e 
con prudenza», aparece-nos entre as intervenções simpáticas anti-
-álgicas como a que parece vir a ter mais amplas indicações e 
mais largo futuro (2). 

(1) Refiro-me simplesmente à técnica da ramissecção dorsal. 
(2) Mesmo fora do campo das algias viscerais, a ramissecção tem sido empregada, 

como método de escolha, na cirurgia da dôr. LBR,CHE que considera a secção dos ramos 
comunicantes como a melhor operação que conhece «nel trattamento cos, d.ffiale delle 
sinãromi dolorose periferiche ribellú, reconhece-lhe grande vantagem sobre a rad.cotom.a 
posterior e a cordotomia, visto não ser seguida das perturbações sens.t.vas que acompanham 
estas últimas intervenções. Praticou a neurotomia dos ramos comunicantes do s.mpatico 
cervical dorsal superior e lombar, obtendo pleno êxito no tratamento dos cotos dolorosos e 
das algias difusas post-traumáticas. E, embora o número de observações seja ainda mu.to 
limitado para poder inferir do valor definitivo da ramisseção, LERICHE conclui : «Pêro m, 
sembra che per queste operazioni nuove si debba prevedere un reale avvemre nella 
chirurgia delle cenestesie dolorose periferiche». 2 0 

Dos trabalhos de ROYLE 1 4 6 , HUNTER 1 6 8 , WERTHEIMER & BONN.OT e DIEZ 
depreende-se ainda que a neurotomia dos ramos comunicantes oferece uma nova orientação 
à cirurgia de certas paralisias espásticas em que há excesso de tono plástico. 
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Numa situação intermédia aos ramos comunicantes e aos 
nervos esplâncnicos, encontra-se o simpático torácico, sobre cuja 
cadeia foram também já efectuadas intervenções. GINO PIERI173, em 
dois doentes, ressecou os gânglios da cadeia correspondentes à 
6.a, 7.a e 8.a raízes dorsais direitas e à sua técnica dedicou um 
trabalho especial, onde descreve pormenorizadamente os tempos e 
os cuidados necessários a esta operação. 

Para completar o estudo das intervenções efectuadas na área 
dos nervos esplâncnicos, resta citar as que foram praticadas sobre 
o plexo solar, local de terminação daqueles nervos (')• 

Na série de intervenções que têm sido efectuadas sobre 
gânglios ou ramos do simpático abdominal, os quais de algum 
modo se encontram relacionados com os nervos esplâncnicos, 
a solarectomia ou exérèse do plexo solar, ocupa um lugar de 
destaque, não só pela dificuldade técnica, como pela importân
cia que estes gânglios parecem ter na fisiologia das vísceras 
abdominais. 

Pela primeira vez, em 1899, JABOULAY (cit. por SALAZAR DE 
SOUSA 95 e 10°) interveio em dois casos sobre o plexo solar, efe
ctuando a desnudação da face anterior da aorta e tronco celíaco, 
e a massagem dos gânglios semilunares, com o fim de debelar 
síndromas dolorosos abdominais. 

Mas a possibilidade da exérèse dos gânglios semilunares e a 

(l) Ainda até certo ponto se encontram relacionadas com algumas das intervenções do 
simpático as recentes operações feitas sobre as glândulas suprarrenais. Além da ablação duma 
glândula suprarrenal, por tumor maligno, caso descrito por LANGERON, DECHERF & DANES • 
vários cirurgiões têm efectuado epinefrectomias com o fim de tratar determinadas afecções. 
DELBET —citado por STULTZ & STRICKER 2 1° —seguindo uma ideia de VAQUFZ, praticou esta 
operação, tendo em vista actuar sobre a hipertensão arterial ; e segundo os mesmos autores, 
OPPEI. propoz pela primeira vez a epinefrectomia em casos de gangrena espontânea das 
extremidades, intervenção que LERICHE tem estudado na trombò-angeite oblitérante I t t e em 
diferentes síndromas vasculares. 

Em dois epilépticos tratados pela extirpação de uma glândula suprarrenal — método 
terapêutico estabelecido a partir dos trabalhos de FISCHER —SARDA «S GASTON 2 0 2 estudaram 
especialmente as modificações que a suprarrenalectomia acarreta à química sanguínea, pro-
pondo-se investigar de um modo sistemático os efeitos desta intervenção noutros pacientes. 

A situação e relações das duas glândulas suprarrenais têm feito com que seja prefe
rida a intervenção sobre a glândula esquerda, à qual é mais fácil o acesso. STULTZ & STRICKER 
propõem como melhor via para atingir esta glândula, em substituição da via transperitoneal 
usada por BRUNINQ e OPPEL, uma incisão lateral extraperitoneal que deve ser mais alta 
do que a usada para as operações sobre o rim, e contudo suficientemente baixa para evitar 
ferir a pleura. 
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sua compatibilidade com a vida foram demonstradas em 1914, e 
no ano seguinte, por GOMOIU 1I8, que a praticou em sete doen
tes, sem ter registado nenhum caso de morte. Num dos doentes 
fez a ablação bilateral dos gânglios semilunares, e de outro 
apresentou, numa das reuniões da Sociedade de Biologia, a peça 
extirpada e o doente a quem ela pertencia. 

GOMOIU realizou todas as suas intervenções na clínica de 
JONNESCO; àcêrca das indicações desta simpatectomia abdominal 
e dos seus resultados terapêuticos nada diz, tendo reservado a refe
rência às modificações fisiológicas constatadas para a sua apre
sentação em notas ulteriores (1). 

PRIBRAM (cit. por KOEHLER 194) relata o caso dum paciente 
que tinha continuado a sofrer de acessos dolorosos depois de 
sete operações no estômago e vesícula biliar, e de uma inter
venção com o fim de desfazer aderências. Neste doente praticou 
a solarectomia e verificou no decurso de dois anos que o 
paciente não tinha voltado a ter acessos dolorosos, queixando-se 
apenas duma sensação de opressão depois de ingerir os ali
mentos. 

Não parece que esta intervenção seja destituída de inconve
nientes tardios, pois BONOME 79, por experiências feitas em Cobaias 
e Coelhos, concluiu que a extirpação destes gânglios (celíacos), 
com destruição parcial do plexo solar, produz constantemente nos 
Coelhos uma atrofia mais ou menos extensa dos plexos nervosos 
intra-intestinais, a qual é bastantes vezes acompanhada duma 
profunda atrofia do baço, do fígado e de marasmo geral; sendo 
mais acentuada a atrofia dos plexos nervosos intestinais e o 
marasmo geral quando, após a extirpação dos gânglios celía
cos, se desenvolvem, no campo operatório, nevromas ou fibrò-
-nevromas. 

Além disso, MONTI & FIESCHI86 provaram que no sistema sim-

(3) Alude a um seu trabalho publicado na Rev2te de Chirurgie de 1914. no qual 
apresenta a técnica seguida nas suas intervenções. Consultando, porém, a referida Revista, 
não consegui encontrar tal artigo, ficando assim impossibilitado de conhecer a técnica 
empregada pelo autor. Contudo, do trabalho de GOMOIU que consultei, depreende-se que 
possivelmente o autor seguiu, como já o tinha feito JABOULAY, a via anterior transperi-
tonial, pois doutra forma não poderia fazer numa só sessão a exérèse bilateral dos gânglios 
semilunares. 



NERV! SPLANCHNICI 301 

pático dos Mamíferos adultos, como aliasse encontrava demons
trado para as células dos centros nervosos e dos gânglios espinais, 
os neurones se não reproduzem. 

Pelo contrário, LUSTIG77 praticou esta operação em Cães e 
Coelhos e afirma que ela não acarreta alteração funcional impor
tante, do tubo gastrò-intestinal. 

Nos animais operados o apetite mantem-se e as fezes têm o 
seu aspecto normal; contudo, algumas horas depois da extirpação, 
constata-se uma glicosúria que desaparece em dois dias. Um 
fenómeno constante, com ou sem glicosúria, é a acetonúria, com 
emmagrecimento, baixa de temperatura e enfim afrouxamento da 
respiração. Esta acetonúria pode persistir até à morte e é em 
breve seguida de albuminúria. Tal é a marcha dos fenónemos, 
descritos por LUSTIG, consecutivos à solarectomia nos referidos 
animais. 

Depois de cessar a acetonúria, acabam por se restabelecer e 
por voltar ao peso primitivo nalgumas semanas, o que nos animais 
que sobrevivem à operação demonstra a possibilidade duma com
pensação para o funcionamento do plexo celíaco. 

É possível que a explicação do motivo pelo qual os doentes 
e os animais sujeitos a estas intervenções as toleram facilmente, 
resida, como julga BONOME, na rica anastomose dos plexos ner
vosos do intestino entre si e na abundância dos grupos de células 
ganglionares, razão por que uma lesão dos centros ou das vias 
nervosas extra-intestinais é facilmente compensada. 

Embora a solarectomia seja compatível com a vida, como 
o demonstram plenamente as intervenções efectuadas no plexo 
solar por JABOULAY, GOMOIU e PRIBRAM, dado o restricto conhe
cimento que actualmente possuímos da patologia deste departa
mento do simpático abdominal e ainda a importância que pare
cem ter as perturbações consecutivas à operação, a exérèse do 
plexo solar é uma intervenção que por enquanto não conta 
adeptos, devendo mesmo ser abandonada, segundo o critério que 
no momento actual orienta a cirurgia do simpático que prefere às 
gangliectomias a secção ou resseção dos troncos simpáticos, a 
ramissecção e a simpaticectomia pèri-arterial (LERICHE). 

Se pesquisarmos qual a finalidade que tinham em vista as 
intervenções efectuadas no plexo solar por JABOULAY, PRIBRAM 
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e LERICHE (I) constatamos que em todos os casos se procurava 
intervir sobre síndromas dolorosos dependentes deste plexo. Ora, 
como já tivemos ocasião de referir, pensa-se actualmente (LERICHE, 
GINO PIERI) que a intervenção de escolha na cirurgia dos síndro
mas dolorosos abdominais é a ramissecção, muito menos mutila
dora que a solarectomia. 

A — Anestesia dos nervos esplâncnicos. 

Do conhecimento do papel sensitivo dos nervos esplâncnicos 
surgiu a ideia de insensibilizar as vísceras do andar superior do 
abdómen pela anestesia destes nervos. 

Bastante numerosos são já os investigadores que se têm inte
ressado por este método de anestesia àcêrca de cujos direitos de 
prioridade têm sido suscitadas discussões. ROUSSIEL 13,,), alegando 
desconhecer os trabalhos de KAPPIS, reclama para si a originali
dade deste método de anestesia cujas investigações diz ter iniciado 
em 1915 e de que publicou os primeiros casos em 1919. Porém, 
antes dele, KAPPIS (1914) e NEUMANN (1910-1912) (cit. por TAKATS I80, 
baseados nos resultados de experimentações animais, tinham já 
independentemente um do outro introduzido esta nova ideia da 
anestesia dos esplâncnicos que KAPPIS foi o primeiro a praticar no 
Homem, publicando além disso em 1918 um relato circunstanciado 
de 200 casos. 

Após os trabalhos de KAPPIS, sucederam-se outros de ROUSSIEL, 
BRAUN, PAUCHET, LABAT, SOURDAT, FINSTERER, etc., que contribuí
ram para o aperfeiçoamento e vulgarização deste novo método de 
anestesia àcêrca do qual DARTIGUES 15S, escreve : «le dernier cri de 
íanesthésie, destiné à étouffer celai de la douleur, est l'anesthésie 
des nerfs splanchniques et des ganglions solaires dans la chirurgie 
gastrique, hépatique». 

A possibilidade de atingir os nervos esplâncnicos, tanto por 
via anterior como por via posterior, originou dois métodos de 
anestesia esplâncnica, a que correspondem técnicas inteiramente 

(i) Entre as intervenções propostas para o tratamento das crises gástricas do tabes 
DIEZ cita a extirpação do gânglio semilunar, indicada por LERICHE em 1915. 
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diferentes. Como dos progressos da técnica deste método de anes
tesia dependem em parte os bons resultados colhidos, será justo 
analisar um pouco mais detalhadamente os diferentes métodos 
propostos quer por via anterior quer por via posterior, tendo o 
cuidado de fazer o seu estudo comparado para assim inferirmos 
do seu valor relativo. 

Em 1917,.WENDLING (cit. por LABAT 152) descreveu um método 
de anestesia dos esplâncnicos por via anterior, hoje completa
mente abandonado, que consiste em levar o soluto anestésico até 
junto do plexo solar e do segmento abdominal dos esplâncnicos, 
introduzindo uma agulha através da parede abdominal anterior e 
planos subjacentes, um pouco abaixo e à esquerda do apêndice 
xifoideo. A agulha, até encontrar o tecido celular prè-vertebral, 
atravessava o lobo esquerdo do fígado, o pequeno epiplon e o 
folheto peritoneal que reveste adiante a parede abdominal posterior. 

Porém, BRAUN, em 1919, transformou esta técnica de WEN-
DLING, perigosa e incerta, num método inofensivo, preciso e de 
fácil execução, em que o anestésico é levado até junto do plexo 
solar e dos nervos esplâncnicos, também por via anterior, mas 
depois de prévia laparotomia. A sua técnica é a seguinte : aneste
siada a parede abdominal com cerca de 150cc- de novocaina 
a 0,5 °/o, procede-se à incisão mediana ou paramediana que deve 
subir até ao apêndice xifoideo. Encontra-se o lobo esquerdo do 
fígado que se levanta; afasta-se suavemente o estômago para 
baixo e para a esquerda; fica deste modo bem evidente o 
pequeno epiplon. Ao ponto mais alto da incisão leva-se o indica
dor esquerdo que procurará através do epiplon gastrò-hepático 
palpar a aorta, facilmente sentida pelas pulsações; penetra entre 
esta artéria, que é desviada para a esquerda, e a veia cava infe
rior, que lhe fica à direita. Afastados assim estes dois vasos impor
tantes, introduz-se áo lado do dedo, acima do pâncreas e atra
vés do epiplon gastrò-hepático, uma agulha fina de 12cm- de 
comprimento que permitirá injectar no tecido prè-vertebral pèri-
-aórtico 100cc- duma solução a 0,5 % de novocaina-adrenalina. 
Neste método pode obter-se uma maior facilidade e segurança na 
progressão da extremidade da agulha, utilizando os condutores de 
BURKE 148, DENMAN 157 OU outros. 

Uma outra técnica de anestesia esplâncnica por via anterior 
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foi em 1923 proposta por ROUSSIEL U1. Difere da precedente em 
ser feita a injecção do anestésico ao nível da raiz do mesenteric 
Depois de levantar o mesò-colon transverso, procura-se abaixo 
deste, na vertente direita da origem do mesentério, o local em que 
a artéria mesentérica superior deixa a face anterior do duodeno 
para se insinuar entre os dois folhetos do mesentério. ROUSSIEL 
fazia neste ponto uma primeira injecção de 30 c c- de surocaina 
a 0,5 °/o, depois orientando a agulha para cima de maneira que 
ela penetre na raiz do mesò-colon transverso, injectava 20 c c- do 
mesmo soluto que iriam infiltrar, atrás do pâncreas, a aorta e os 
plexos solar, mesentérico superior e renais. 

Destes três métodos de anestesia esplâncnica, por via ante
rior, o que actualmente conta maior número de adeptos é o de 
BRAUN que por isso nos servirá para estabelecer o confronto entre 
êle e o método de anestesia por via posterior (KAPPIS, ROUSSIEL, 
PAUCHET, LABAT). 

Contrariamente à técnica dos dois métodos de BRAUN e 
ROUSSIEL, a anestesia dos nervos esplâncnicos por via posterior 
não exige mais do que a introdução através de todos os planos 
da parede abdominal posterior de uma agulha suficientemente 
longa, guiada pelo conhecimento preciso da anatomia topográfica 
da região. KAPPIS que, segundo já vimos, foi o creador deste novo 
método de analgesia, insensibilizava os nervos esplâncnicos atin-
gindo-os por via posterior. 

A técnica da anestesia dos nervos esplâncnicos apresentada 
por KAPPIS (cit. por TAKATS) é bastante simples, tendo sido apenas 
ligeiramente modificada pelos investigadores que se lhe seguiram. 

O paciente permanece em decúbito lateral com a coluna 
flectida; a 7cm da linha das apófises espinhosas e exactamente 
abaixo da última costela, é introduzida uma agulha de 12cm de 
comprimento que se fará progredir no mesmo plano em profun
didade, segundo uma linha que faça um ângulo de 30° com 
o plano sagital. Desde que o corpo da vértebra seja atingido, a 
agulha deslisará encostada à sua face lateral até perder o con
tacto do osso e não deve ir além deste ponto mais que um centí
metro, havendo ainda o cuidado de fazer preceder a injecção do 
anestésico de uma pequena aspiração da seringa, para evitar que 
o soluto seja injectado nalgum vaso. 
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A princípio, KAPPIS fazia a injecção bilateral de 20 a 40c-c-
de um soluto de novocain a a 1 °/0; completava a anestesia, 
fazendo chegar aos ramos comunicantes lombares, à altura da 
segunda vértebra lombar e com técnica semelhante, 10 a 20 c c -
do mesmo soluto. Mais tarde, passou a praticar exclusivamente 
uma injecção de cada lado da coluna vertebral, e para melhor 
distribuir o anestésico, depois de injectar 20 c- c- de solução ao 
nível da décima segunda costela, orientava a extremidade da 
agulha no sentido cranial e caudal, lançando em cada um dos 
dois pontos mais 20 c- c-, manobra que posteriormente parece ter 
abandonado (Vid. TAKATS), limitando-se à primeira injecção sem 
depois mover a agulha num e noutro sentido. 

As investigações anatómicas de LABAT I52 levaram a substituir 
o ângulo de direcção da agulha de 30° por 45°; tendo também 
BILLET & LABORDE ,28 obtido resultados satisfatórios, praticando não 
a injecção bilateral, mas a simples infiltração unilateral do plexo 
solar e nervos esplâncnicos com 50 e-c- de soluto anestésico. 

ROUSSIEL I4°, que nas suas investigações sobre a anestesia dos 
nervos esplâncnicos precedeu PAUCHET e seus discípulos, descreveu 
na Presse Médicale de 3 de Janeiro de 1923 um método de anes
tesia esplâncnica por via posterior, cuja técnica e indicações já 
anteriormente tinha apresentado ao xxvm Congrès de VAssociation 
française de Chirurgie e publicado no Journal de Chirurgie. 

A técnica usada por ROUSSIEL, de acesso aos nervos esplân
cnicos por via posterior, aproxima-se bastante da que já tinha sido 
proposta por KAPPIS. DO mesmo modo a agulha é introduzida, 
tanto à direita como à esquerda, junto do bordo inferior da 12.a 

costela, mas a 4 ou 5cm- da linha das apófises espinhosas (nos 
indivíduos de tórax muito desenvolvido a 6 ou 8cm- da linha 
média), sendo os tempos subsequentes semelhantes aos que se 
encontram descritos por KAPPIS. 

Praticada a analgesia dos esplâncnicos deste modo, combi
nada com a anestesia local da parede do abdómen, obtêm-se, 
segundo ROUSSIEL, uma insensibilização que permite fazer todas as 
operações incidindo no estômago, duodeno, fígado, vias biliares, 
pâncreas, colon transverso e intestino delgado. Todavia, sempre 
que as intervenções incidam sobre o rim, ureter, baço, colon des
cendente, ceco e ansa sigmoideia, à anestesia dos esplâncnicos é 

20 
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necessário acrescentar a analgesia do plexo mesentérico inferior 
que ROUSSIEL obtêm injectando profundamente, com técnica idên
tica à precedente, 20 a 30 c c - de um soluto de surocaina, a 0,5 °/0, 
ao nível da apófise espinhosa da terceira vértebra lombar. 

Também pouco difere da técnica de KAPPIS, a apresentada 
por PAUCHET m , SOURDAT, LABAT & BUTLER D'ORMONT. Apenas à 
esquerda, o ponto em que se faz penetrar a agulha deve distar 
da linha média 4cm- em vez de 7cm\ Conduz-se do mesmo modo 
a agulha segundo um ângulo de 45°, procurando atingir o corpo 
da vértebra adiante do buraco de conjugação, a 7, 8 ou 9cm- de 
profundidade. Retira-se, então, um pouco e introduz-se de novo, 
com o cuidado de que ela deslise tangencialmente ao corpo da 
vértebra subjacente. 

Uma vez sentida a diminuição de resistência que se experi
menta ao penetrar a agulha no tecido celular láterò-vertebral, faz-se 
progredir mais lcm-; fica então a extremidade a cêrca de l l c m- de 
profundidade. Verificado que não saia sangue pelo pavilhão da 
agulha, injectam-se 25 a 30 e-c de soluto de novocaina a 1 0/°. 
A técnica é idêntica dos dois lados. Passados 10 a 15 minutos 
obtêm-se a anestesia dos órgãos do andar superior do abdómen. 

Duas vias, pois, se encontram em presença, uma posterior que 
foi apresentada por KAPPIS e depois aperfeiçoada por LABAT e 
PAUCHET; e outra anterior, compreendendo três métodos, o de 
WENDLING já abandonado, o de ROUSSIEL, e o de BRAUN actual
mente muito seguido. 

A propósito destes métodos, em 1924, LABAT 152 exprimia-se 
do seguinte modo: «0 / the three original methods WENDLINQ'S is 
not recommended, BRAUN'S has a few partisans, KAPPIS'S enjoys the 
favors of the majority of writers and certainly has the greatest 
practical value». Como se verá mais adiante, este conceito modi-
ficou-se; pois em face dos numerosos trabalhos publicados por 
TAKATS chegou à conclusão de que o método de BRAUN—por 
via anterior, — oferece menos perigos que o de KAPPIS — por via 
posterior. 

Àcêrca dos resultados da anestesia dos nervos esplâncnicos, 
tanto por via anterior como posterior, são muito elucidativas as 
conclusões a que chegou TAKATS em 1927, pela estatística elaborada 
sobre um grande número de trabalhos anteriormente publicados. 
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Aproximadamente em 2.475 casos teria sido utilizada a via 
posterior; para calcular as percentagens para o número de casos 
que se seguiram de sintomas funestos, e para o número de mor
tes, utilizou apenas 2.335; número que baixa a 1.712 na determi
nação das anestesias eficazes, visto serem incompletas muitas das 
observações relatadas. Das 1.712 anestesias, em 1.288 (75, 23 °/0) 
o êxito foi completo, anestesia perfeita sem queixa do paciente; 
em 230 casos (13, 43 %) foi suficiente ou apenas parcialmente 
insuficiente; enquanto que em 194 (11, 33 %) falhou inteiramente, 
tendo sido necessário recorrer à anestesia geral. No mesmo número 
global, a percentagem de mortes foi de 8 (0, 32 °/0) (')• 

Conclui-se pois, que a anestesia esplâncnica por via poste
rior pode determinar a morte, embora isso aconteça raras vezes; 
acidente que é atribuído, nalguns casos, a injecções intravenosas 
do anestésico ou intraespinais que, portanto, se devem evitar. 

Para a análise dos resultados da analgesia dos esplâncnicos 
por via anterior, foram utilizados 1.292 casos, dos quais apenas 
808 tinham sido descritos de maneira a satisfazerem as exigências 
da classificação de TAKATS. 

Como para a via posterior, podem estabelecer-se três gru
pos. Em 701 casos (86, 75 °/0) a anestesia foi completa, em 74 
(9, 15 °/o) suficiente, e em 33 (4, 08 %) seguida de insucesso. 

É digna de nota, no resumo dos casos relatados, a ausência 
de efeitos prejudiciais, bem como de mortes, consecutivas à anes
tesia dos nervos esplâncnicos por via anterior. 

Os resultados comparativos dos dois métodos de analgesia 
esplâncnica, apresentou-os TAKATS no seguinte quadro: 

Via posterior Via anterior 

Numero de casos 2.475 — 1.712 1.292 — 808 

Grupo I — (Anestesia perfeita). 
Grupo II — (Anestesia suficiente) 
Grupo III — (Insucesso completo) 
Casos de colapso 
Óbitos 

75,23% . . . 86,75% 
13,43% . . . 9,15 o/„ 
11,33% . . . 4 ,08% 
0,56% . . . 0 ,15% 
0,32% . . . 0 

(1) Mais um caso de morte súbita foi observado por QUEMADA BLANCO 223 entre 142 
anestesias dos esplâncnicos que efectuou por via posterior, possivelmente devido à injecção 
intravenosa do anestésico. 
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Daqui se deduz facilmente que a via anterior, nos casos em 
que está indicada, mostra superioridade sobre a posterior, que não 
é de resultados tam seguros, sendo, além disso, sujeita a alguns 
perigos tais como a injecção intravenosa ou intraespinal do anes

tésico, nalguns casos responsável pela morte do paciente (i). 
Contudo, aquela via apesarde ser a melhor pelos seus 

resultados, como revela a estatística de TAKATS, também possui 
inconvenientes, como sejam a necessidade duma laparotomia a 
partir do apêndice xifoideo, a dôr ocasionada pelas tracções exer

cidas sobre o estômago e intestino, e o campo de anestesia res

■tricto apenas aos órgãos do andar superior do abdómen. 
Além da técnica utilizada para fazer chegar o soluto anesté

sico até junto do plexo solar e dos nervos esplâncnicos, influi 
ainda nos resultados da anestesia não só a natureza e título do 
soluto anestésico, mas ainda a preparação do paciente. 

Em doentes apreensivos e nervosos é necessário diminuirlhes 
a anciedade, administrandolhes sedativos ; para TAKATS a medica

ção preferível é o veronal (0,5 sr) dado per os na noite anterior à 
operação, e meia hora antes desta uma injecção de morfinaatro

pina, em dose que variará com o peso e estado geral do paciente. 
Embora alguns autores (KAPPIS, ROUSSIEL, BRAUN, LABAT e SCHMIDT) 
tenham empregado a escopolamina, julga TAKATS que esta não 
é destituída de perigos, principalmente nos pacientes que durante 
a operação perdem bastante sangue. Em virtude da acção hipo

tensiva da anestesia dos esplâncnicos, para a manutenção da 
tensão arterial pode ainda ser útil o uso da pituítrina. 

Dos anestésicos vulgarmente usados em anestesia regional, o 
que na analgesia esplâncnica conta maior número de partidários 
é a novocaina, tendo, contudo, sido empregados por alguns cirur

giões outros derivados da cocaina, como a tutocaina (FINSTERER) 

(l) Alguns dos insucessos da anestesia dos esplâncnicos por via posterior são filiados 
no facto da 12.a costela fazer com a coluna vertebral um ângulo variável que em certos 
casos desvia consideravelmente a agulha de modo a falsear os resultados da injecção. 
LABAT 152, referindose a esta causa de erro, procura corrigila, introduzindo a agulha junto 
do bordo'inferior da última costela, mas à altura do vértice da apófise espinhosa da pri
meira vértebra lombar. 

Desde que a agulha se não afaste do contacto com a coluna vertebral, seguindo a 
técnica descrita para esta via, na opinião do mesmo autor, é impossível fazer uma injecção 
do anestésico intravenosa ou intraespinal. 
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e a surocaina (ROUSSIEL). Se nos trabalhos dos diversos autores 
procurarmos saber qual a quantidade e o título do soluto de novo-
caina por eles utilizado, facilmente reconheceremos uma manifesta 
variabilidade de autor para autor. TAKATS, que sobre a anestesia 
dos esplâncnicos reuniu uma bibliografia muito extensa até 1927, 
chegou à conclusão de que entre os vários solutos anestésicos uti
lizados o melhor parece ser a novocaina na quantidade de 70 a 
100c-c' de um soluto a 1/2 °/0 que se deve fazer baixar de título 
a 1/3 ou mesmo 1/4 por 100 nos pacientes com mau estado geral. 
Segundo o mesmo autor, tem ainda fornecido bons resultados, 
acrescidos da diminuição de frequência dos vómitos durante o acto 
operatório (FINSTERER 103), O uso de igual quantidade de um soluto 
de tutocaina a 1/4 ou 1/5 por 100. A 100cc- destes solutos deve 
acrescentar-se X gotas de uma solução milèsimal de adrenalina 
que alongará o período da anestesia, retardando a reabsorção do 
anestésico. 

Acerca das vantagens da anestesia esplâncnica sobre os outros 
métodos, vejamos o que diz TAKATS180: «Splanchnic anaesthesia 
has all the advantages of local over general anaesthesia : diminu
tion of chest complications, diminution of gastro-intestinal paraly
sis, absence of vomiting, and absence of shock as a result of the 
block of the afferent impulses. In patients with lesions of the 
heart, liver, and kidney, it adds no additional organic strain. The 
consciousness of the patient, if so desired can be easily taken 
by a few whiffs of nitrous oxide or ethylene. The advantages of 
splanchnic anaesthesia over general anaesthesia and paravertebral 
block iii well selected cases is proved by ample clinical evidence». 

FISCHER 1B0 emitiu igualmente opinião favorável, e chega a 
afirmar que a técnica da anestesia esplâncnica não é mais difícil 
do que a da raquianestesia. A ausência de casos de choque e de 
complicações pulmonares foi também verificada por HILLMAN m 

em todos os operados em que empregou este método de anestesia. 
E a sua eficácia, aliada a uma técnica relativamente fácil e pre
cisa, sem choque para os operados, fez com que BILLET & LA-
BORDE pensem que se deve considerar « l'anesthésie des splan-
chniques comme un des meilleurs procédés d'anesthésie, sinon le 
meilleur, pour les interventions qui portent sur Vétage supérieur 
de l'abdomen». 
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Ainda outros autores se manifestam favoravelmente à anes
tesia dos esplâncnicos, dos quais destaco SILVA MARTINS 181 que 
no Serviço do Prof. GENTIL, em 1922, pela primeira vez no nosso 
país, poz em prática este método de anestesia que constituiu 
assunto da sua tese de doutoramento. 

Realizou 25 anestesias dos esplâncnicos em diferentes inter
venções com resultados satisfatórios, verificando, além disso, que 
os valores da acidose e as análises de urinas dos seus operados 
concordavam com outros sinais de ausência de choque. 

A analgesia esplâncnica, como qualquer outro método de 
insensibilização, tem as suas indicações e as suas contraindicações. 

A anestesia por via anterior está indicada, segundo TAKATS 18°, 
em afecções bem localizadas do andar superior do abdómen, sendo 
tanto mais preferível o seu emprego quanto mais velho é o 
paciente, mais precário o seu estado geral e mais demorada a 
intervenção. É principalmente na cirurgia do estômago, vias bilia
res, fígado e duodeno que têm sido obtidos os melhores resultados. 
Acha-se contraindicada em afecções difusas do abdómen, em lesões 
abaixo do cólon transverso, na péritonite difusa, nas explorações 
de toda'a cavidade abdominal e em certos casos de obstrucção 
completa. Do mesmo modo se não devem submeter à anestesia 
esplâncnica os pacientes em choque, com hipotensão e péritonite. 

Como se depreende dos vários trabalhos publicados, muitos 
cirurgiões são concordes em reconhecer superioridade a este método 
de anestesia nas intervenções dos órgãos do andar superior do 
abdómen ; porém, nem todos assim pensam. 

Feriu-me especialmente a atenção o facto de BILLET, LABORDE 
e HORTOLOMEI, referindo-se à anestesia dos esplâncnicos praticada 
por PAUCHET, emitirem sobre ela opiniões diferentes. 

Escreveram algures BILLET & LABORDE128: «TOUS les malades 
opérés par V. PAUCHET, à l'hôpital Saint-Michel, pour une affe
ction gastrique, duodénale ou hépatique, subissent ce mode d'anes-
thésie. Or tout observateur impartial assistant à ces interventions 
ne manque pas d'être frappé de la manière remarquable dont les 
opérés sont insensibilisés. Il a vraiment l'impression que le chi
rurgien opère comme sur le cadavre: les malades ne poussent 
pas; leur respiration est calme; on ne note même pas ces vomis
sements, qui ne sont pas exceptionnels au cours des rachianes-
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thésies. Les échecs sont rares. Ils peuvent tenir à une faute de 
technique. Ils sont attribuables, le plus souvent, à une nervosité 
ou même à une pusillanimité excessive des sujets : la preuve en 
est que ces malades commencent généralement à se plaindre dès 
l'incision de la paroi (qui est pourtant insensibilisée à part, par 
infiltration), et qu'il suffit, habituellement, de leur faire respirer 
quelques bouffées d'éther, voire même de leur donner l'illusion 
qu'on les endort, en leur posant un masque sur la bouche, pour 
que, aussitôt, le calme revienne-». 

Num trabalho apresentado por DUVAL à Société de Chirur
gie de Paris, em que se procura estabelecer qual seja o melhor 
método de anestesia na cirurgia abdominal alta, e em particular 
na cirurgia gástrica, diz-se que HORTOLOMEI empregou a anestesia 
esplâncnica, depois foi ver FINSTERER e este último não obtinha a 
anestesia por este método, senão em 43,5 por 100 dos casos; foi 
também ver PAUCHET empregar a anestesia esplâncnica e constatou 
que era muitas vezes insuficiente. 

Há, pois, discordância entre as afirmações dos autores dos dois 
trabalhos, não sendo fácil averiguar a qual deles assiste, neste caso, 
maior razão. 

SCHMIDT e SIWAN observaram que horas depois da anestesia 
esplâncnica havia uma diminuição acentuada do débito urinário, 
facto notado num terço dos casos, e que, além disso, em 25 °/0 
dos casos se verificava a baixa da eliminação dos elementos azo
tados da urina. 

Além das perturbações da função renal referidas por SCHMIDT 
e SIWAN e da imperfeição dos resultados da anestesia a que alude 
HORTOLOMEI, apontam-se ainda como perigos da anestesia esplân
cnica, pelo método de KAPPIS, a lesão da aorta, da veia cava 
inferior ou dos vasos renais pela extremidade da agulha que se 
faz chegar até próximo do plexo solar. Tal receio deve ser posto 
de parte, desde que a técnica usada seja correcta como o pro
varam as investigações anatómicas de BILLET ]45 e LABORDE 158; 
mesmo que tal aconteça, o acidente, dizem os autores, é desti
tuído de qualquer consequência grave logo que se não injecte o 
soluto anestésico na corrente sanguínea. 

Um acidente é possível quando, à direita, a agulha é levada 
muito profundamente, além do limite estabelecido; pode então 
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ferir a veia renal esquerda, o que não tem importância superior à 
da lesão da aorta ou veia cava, desde que haja os mesmos cui
dados. 

Estes inconvenientes apontados à anestesia dos esplâncnicos 
de modo algum sobrelevam as muitas vantagens, já referidas, que 
oferece sobre outros métodos de analgesia. 

A inocuidade do método de anestesia de KAPPIS, e o quanto 
é destituída de importância a lesão da aorta pela extremidade da 
agulha, desde que se observem determinadas precauções já apon
tadas, parece ser demonstrada pelas recentes e brilhantes experiên
cias de REYNALDO DOS SANTOS, LAMAS & PEREIRA CALDAS 22S e m. 

Até há bem pouco tempo, imputava-se à anestesia esplâncnica 
como um acidente de gravidade a lesão da aorta pela extremi
dade da agulha que se leva profundamente até próximo dela. 
Pois não só se verificou que tal perigo era infundado, visto a 
picada deste vaso não ser seguida de qualquer acidente sério, 
como, facto curioso, o que se procurava evitar a todo o transe 
na anestesia dos nervos esplâncnicos começa hoje a entrar na prá
tica semiológica, como um método de visualização da aorta e seus 
ramos, pela punção desta artéria, seguida da injecção dum soluto 
aquoso concentrado (100 %) de iodeto de sódio. 

REYNALDO DOS SANTOS e seus colaboradores, LAMAS e PEREIRA 
CALDAS, acabam de apresentar um método de valor incontestável, 
uma vez aperfeiçoado, na semiologia das vísceras abdominais que 
é a aortografia para a visualização deste vaso e dos ramos que 
dele emergem. 

A técnica da punção da aorta para praticar a arteriografia 
difere da técnica de anestesia esplâncnica por via posterior apenas 
em procurar atingir aquilo que em analgesia temos sempre o 
maior cuidado em evitar. 

Se na anestesia impedimos que a aorta seja ferida, introdu
zindo a agulha, à esquerda, a 4cm- da linha das apófises espinhosas, 
com uma obliquídade tal que depois de encontrar o corpo da 
vértebra, deslise tangencialmente a êle, — e a cêrca de llcm- de pro
fundidade se encontra em boa posição sem lesar a aorta que lhe 
fica internamente, — para atingir este vaso, é apenas necessário, 
como a técnica de REYNALDO DOS SANTOS no-lo indica, aumentar 
um pouco o ângulo da agulha com o plano médio posterò-anterior. 
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Conseguiram este desideratum, introduzindo a agulha, não 
a 4cm- da linha média como é de regra na anestesia dos esplân-
cnicos por via posterior, mas a 8cm- da mesma linha, o que per
mite a 12cm- de profundidade, pela menor inclinação da agulha, 
que a aresta romba ânterò-lateral do corpo da vértebra já não 
proteja a aorta, e por isso a extremidade da agulha, desde que 
se não afaste da superfície da vértebra, encontre imediatamente 
a parede esquerda da aorta que é atravessada, se se faz progredir 
a agulha. 

A técnica desta punção é, pois, a empregada na anestesia dos 
esplâncnicos por via posterior, ligeiramente modificada, e ade
quada ao segmento da aorta que se pretende puncionar. 

A analgesia esplâncnica não se limitou à simples insensibili
zação das vísceras, com o fim de permitir intervenções nos órgãos 
abdominais supramesocólicos, foi mais longe, e entrou já no 
campo das afecções médicas, o que induziu LABORDE m a escre
ver: «-Ce procédé est donc à la fois intéressant pour le chirurgien 
qui pratique des opérations gastro-intestinales et pour le médecin 
qui désire calmer des affections douloureuses de l'abdomen : coli
ques hépatiques, crises d'ulcus, gastralgies du tabes, etc.» 

BUTLER D'ORMONT I6S e CAMBECÉDÈS, no serviço do Prof. CAR-
NOT, conseguiram calmar rapidamente crises gástricas do tabes com 
a injecção de novocaïna nos esplâncnicos, e CARNOT m , CASIGLIA e 
GUILLAUME trataram várias crises tabéticas por injecções paraver
tebrals de novocaïna-adrenalina, com resultados excelentes nalguns 
casos, mas insuficientes noutros, método que mais tarde substituí
ram pela anestesia esplâncnica. Do mesmo modo, OCHSNER, GAGE 
& CUTTING199 são de opinião que no íleo paralítico ou adinâmico é 
de efeitos benéficos a anestesia dos nervos esplâncnicos que clini
camente se deve preferir à anestesia raquidiana por oferecer meno
res perigos que esta. 

A mesma técnica de acesso aos esplâncnicos por via posterior 
permitiu a ROSENSTEIN & KÕHLER 2m tratar 22 casos de íleo paralí
tico post-operatório pela injecção no plexo solar de um soluto 
contendo 1 a 12 miligramas de nicotina. Verificaram, quási sem
pre, seguir-se à injecção uma evacuação abundante de matérias 
fecais, quer pelo anus, quer pelo anus artificial, tendo sido brilhan
tes os resultados nos casos de péritonite por perfuração apendi-
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cular e de paralisia intestinal consecutiva a ressecção de úlcera 
gástrica, ou cesariana. 

A nicotina actua sobre os esplâncnicos e plexo solar, deter
minando a paralisia do simpático, que possui sobre o intestino 
uma acção inibidora, ao contrário do vago que aumenta o peris-
taltismo intestinal. A mesma razão, segundo LEVEUF 217, explica o 
motivo por que resultados terapêuticos idênticos se podem obter no 
decurso de oclusões por paralisia intestinal, tratadas pela raquia-
nestesia, método este já entre nós empregado com êxito por 
MANUEL DE CARVALHO 198. Quanto ao mecanismo da acção da anes
tesia raquidiana sobre a motilidade intestinal, DOMENECH n o e 215 

verificou, experimentalmente, que o aumento do peristaltismo do 
intestino resultava da secção fisiológica das raízes dos esplâncni
cos que possuem sobre o intestino uma acção inibidora. 

KOEHLER ,M tratou 27 casos de íleo, injectando, pelo método 
proposto por KAPPIS para a anestesia dos esplâncnicos, 40 c c - de 
um soluto aquoso contendo 5 a 8 mm»r- de nicotina e obteve a 
resolução da paralisia intestinal 17 vezes, depois do insucesso 
doutra terapêutica empregada. A injecção acompanhava-se ime
diatamente de uma dôr intensa na região do estômago, e a pas
sagem de gases ou fezes fluidas ocorria então no mesmo momento 
ou poucos minutos depois (•)• 

Não possuo observações que me permitam emitir sobre a 
anestesia dos esplâncnicos opinião pessoal, contudo, do que fica 
exposto se deduz que tal método de analgesia nas intervenções 
do andar superior dó abdómen, quando correctamente praticado, 
fornece bons resultados, além de diminuir o choque e evitar ao 
paciente certas complicações, observadas por vezes com os anes
tésicos gerais. 

Além disso, pode ser empregada em casos, nos quais o estado 
geral do doente contraindica outros métodos de anestesia. 

(1) No tratamento destes estados de adinamia intestinal foram também obtidos bons 
resultados por CARTOTO , injectando, por via intra-muscular, não a nicotina, mas o sul
fato de eserina que actuará, como pensa FRASER 1 7 7 , ao nível dos sinapses dos neurones 
simpáticos, paralisando assim nío só os nervos esplâncnicos mas todos os outros ramos 
do simpático. 
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B —Ressecção dos nervos esplâncnicos. 

A importância cirúrgica dos nervos esplâncnicos não fica 
restricta à simples analgesia destes nervos, como o provam as 
sugestões de DANIÉLOPOLU, BRÚNING e PENDE e as recentes inter
venções de GINO PIERI 189 fundamentadas na fisiologia daqueles 
nervos. 

Assim é que, em face da importante função dos nervos vasomo
t o r s abdominais nas variações da tensão arterial, DANIÉLOPOLU171 

referindo-se à possibilidade do tratamento cirúrgico da hiperten
são, pensava em 1923 que seria talvez lógico tentar com esse 
fim uma intervenção cirúrgica sobre os nervos esplâncnicos, plexo 
solar e plexo renal, interrompendo deste modo a via centrífuga 
do reflexo pressor. 

Nesse mesmo ano, BRÚNING I 4 7 aponta a possível necessidade 
de ressecar os nervos esplâncnicos, além da extirpação bilateral do 
simpático cérvicò-torácico e do plexo carotídeo, para tratar certos 
casos de hipertensão que não cedem à ressecção unilateral do 
simpático. 

Idêntica hipótese no tratamento da hipertensão pela neurecto
mia dos nervos esplâncnicos foi emitida, em 1924, por PENDE. Mas 
tais sugestões não decidiram os clínicos a recorrer a este método 
terapêutico. 

Porém, as investigações sobre os nervos esplâncnicos toma
ram outro rumo, preocupando actualmente os cirurgiões o papel 
sensitivo e motor destes nervos. Assim é que GINO PIERI em 
afecções intestinais dolorosas e na estase cecal com obstipação 
praticou a ablação do 10.° e 11.0 gânglios e a secção do pequeno 
esplâncnico (Vid. LERICHE & FONTAINE); e ressecou também os 
nervos esplâncnicos, tendo em vista modificar o estado de atonia 
e de função retardada do estômago e do intestino. Segundo LERI
CHE & FONTAINE222 aqueles ensaios «doivent être rapprochés 'de 
ceux signalés récemment par JUDD et ADSON qui, dans deux cas 
de maladie de HIRSCHSPRUNG, ont enlevé les deux chaînes lombai
res avec un succès complet. Les selles se sont régularisées et l'étal 
général des deux enfants s'est considérablement amélioré.» 

Segundo referem BRÚNING & STAHL149 em experiências efectua
das em animais, KOENNECK verificou, após a secção bilateral infra-
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-diafragmática dos nervos esplâncnicos, «za erhõhten Magentonas 
und deatlicher Beschlennigimg der Magendartnperistaltik ». 

GINO PIERI 189 partiu do princípio que as fibras motoras do 
simpático, contidas nas raízes dos esplâncnicos, têm uma distribui
ção topográfica semelhante à das fibras sensitivas que caminham 
nos ramos comunicantes que se destacam do mesmo gânglio de 
origem das raízes, e em oito doentes ressecou quer só o tronco do 
grande esplâncnico direito, quer as raízes deste nervo correspon
dentes ao 6.°, 7.° e 8.° gânglios do lado direito, quer apenas as 
raízes do pequeno esplâncnico do mesmo lado, quer ainda as 
raízes deste e do tronco do grande esplâncnico. Os resultados 
obtidos confirmaram as suas conjecturas, tendo-se seguido a estas 
intervenções, para o estômago, aumento do tono e aceleração da 
evacuação, e, para o intestino, uma melhor função peristáltica. 

Intervindo acima do diafragma e paravertebralmente174, a sua 
técnica permitiu-lhe atingir só as raízes do grande esplâncnico, 
quando utilizava a via superior, para o que ressecava, numa 
extensão de 5 cm. a extremidade posterior da 8.a, 9.a e 10.a cos
telas, ou as raízes do pequeno esplâncnico e o tronco do grande 
esplâncnico (via inferior), ressecando respectivamente a 10.a, 11." 
e 12.a costelas. 

Descreveu a técnica de acesso ao grande e pequeno esplân
cnicos direitos na base do tórax, técnica que pode, contudo, adap-
tar-se facilmente à descoberta e ressecção exclusiva das raízes do 
grande esplâncnico, com pequenas modificações. 

Posteriormente a GINO PIERI, apresentou Rossi208 uma outra 
técnica de acesso aos nervos esplâncnicos, a qual lhe foi sugerida 
pelas investigações de anatomia que efectuou àcêrca destes nervos 
e do espaço infra-mediastínico posterior. 

Baseado nos resultados das suas observações anatómicas, 
descreveu esta nova técnica de acesso àqu-eles nervos, que lhe 
pareceu ter vantagens pela sua simplicidade e segurança sobre a 
anteriormente proposta e seguida por GINO PIERI. Desde que a 
intervenção seja meticulosamente conduzida, para o que é neces
sário um profundo conhecimento anatómico da região, o seio 
pleural não será aberto, facto que julgo ser de grande importância 
no bom êxito desta operação. 

Rossi aborda os nervos esplâncnicos lateralmente à 12.a vér-
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tebra dorsal, abaixo da última costela, e descobre-os atingindo a 
parte posterior do espaço infra-pleural, após o que afasta do con
torno da vértebra a face posterior da porção lombar do diafragma, 
aparecendo aqueles nervos entre estas duas formações sob a forma 
de cordões brancos, mais ou menos mascarados pelo tecido con
juntivo, ou gordura, que habitualmente se encontra neste espaço. 

Esta via de acesso aos nervos esplâncnicos, estudada por 
Rossi, ocupa um lugar intermediário àquela que primeiramente foi 
proposta e seguida por GINO PIERI e à que recentemente apre
sentei num artigo publicado na Presse Médicale deste ano 2I3. 

Tanto a via de GINO PIERI como a de Rossi conduzem à des
coberta dos nervos esplâncnicos acima do diafragma, isto é, antes 
de estes nervos se insinuarem pelos interstícios que lhes oferecem 
os pilares daquele músculo. Ao passo que GINO PIERI OS descobre 
no tórax quer ao nível da origem das suas raízes, quer mais abaixo, 
depois de elas se fundirem, Rossi, seguindo um plano inferior, pro
cura os abaixo do limite de reflexão da pleura, entre este ponto e 
a inserção dos pilares do diafragma no corpo das vértebras. É 
neste espaço infra-mediastínico, especialmente estudado por Rossi, 
cujos limites superior e inferior são os já referidos e ainda adiante 
a face posterior dos pilares do diafragma e atrás a coluna verte
bral, que a técnica deste autor permite descobrir os nervos esplân
cnicos. Em última análise, a via proposta por Rossi aproxima-se 
bastante da via inferior do método empregado por GINO PIERI 
para atingir o grande esplâncnico ao nível do tronco e o pequeno 
à altura dos seus ramos de origem. 

Da leitura do trabalho de GINO PIERI 174 sobre a técnica desta 
intervenção, depreende-se que lhe não parecia possível qualquer 
outra via de acesso aos nervos esplâncnicos que não fosse a para
vertebral e supra-diafragmática de que se serviu. 

Numa passagem do referido trabalho, lê-se: «Se ora noi pen-
siamo alia possibile via chirurgica attraverso la quale scoprire e 
aggredire gli splancnici non sembra apparirci altra possibilita se 
non quella di raggiungerli dalla via posteriore, paravertebral-
mente. 

Essendo essi disposti lungo i corpi vertebrali delia meta infe-
riore dei rachide dorsale, per raggiungerli si dovranno attraversare 
il piano cutâneo, il piano muscolare, il piano costale, reclinare 
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all'esterno la pleura in modo da scoprire la faceia latérale dei 
corpi vertebrali e su questa isolare e sezionare i rami dei nervi 
splancnici». 

Tendo dissecado em numerosos cadáveres, de fetos e adultos, 
os nervos esplânenicos, as dificuldades com que algumas vezes 
tive de lutar (Obs. 83, 84, 87 e 88), ao fazer a dissecção destes 
nervos, principalmente nos casos em que a pleura que forrava 
lateralmente a coluna se encontrava muito espessada, resistente e 
intimamente aderente ao pèri-ósseo — sem contar já o tórax rígido 
dos velhos —levaram-me a pensar que seria muito difícil, senão 
impossível, praticar nestes indivíduos, para atingir os nervos esplân
enicos, o descolamento da pleura parietal ao nível do ráquis e do 
plano costal. 

Além disso, são factores a ponderar na operação de GINO PIERI 
a grande profundidade a que é necessário intervir, num campo 
operatório limitado e quási inextensível, e a ruptura acidental da 
pleura, durante as manobras operatórias, seguindo-se-lhe o pneu
motórax com os acidentes que habitualmente lhe fazem cortejo. 

Como as minhas investigações anatómicas me mostrassem a 
possibilidade de atingir os nervos esplânenicos junto da sua termi
nação, por via infra-diafragmática, estudei-a em vários cadáveres 
e apresentei esta via de acesso que me parece possuir as vantagens 
da via supra-diafragmática de GINO PIERI, sem, todavia, participar 
de alguns dos seus inconvenientes. 

Descobertos os nervos esplânenicos á saída dos pilares do 
diafragma, pode do mesmo modo que acima deste músculo, res-
secar-se quer só o grande esplânenico, quer o pequeno esplânenico, 
quer os dois ou três (no caso de existir o nervo esplânenico infe
rior), sem haver o perigo de ferir a pleura. 

Por esta via pode mesmo a operação ser levada mais longe, 
e seccionar-se ou ressecar-se a porção superior da cadeia do sim
pático lombar o que permite a interrupção completa entre o sim
pático abdominal e o simpático torácico. 

Fiz no cadáver repetidas experiências de técnica de acesso 
infra-diafragmático, e a relativa facilidade com que sempre encon
trei os nervos esplânenicos, levam-me a descrevê-la, embora nunca 
a tivesse praticado no vivo. 

É bem certo que a condição indispensável para descobrir os 
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nervos espláncnicos será conhecer com precisão as suas relações 
topográficas, quer com os pilares do diafragma, quer principal
mente com os vasos renais. 

O acesso a estes nervos abaixo do diafragma implica, como 
a anatomia ensina, a descoberta da face posterior do rim, da 
artéria renal e do gânglio semilunar. 

Portanto, convirá toda a incisão lombar, que expondo a face 
posterior do pedículo do rim, dê luz e espaço suficientes, para 
descobrir não só a artéria renal, próximo da sua origem na aorta, 
mas ainda no mesmo plano e acima dela, a uma distância que 
pode ir até 3 cm., o gânglio semilunar do lado correspondente. 

Esta artéria é um ponto de referência importantíssimo, porque 
próximo dela terminam, como vi em muitos casos os nervos 
pequeno esplâncnico e esplâncnico inferior; e a sua estreita rela
ção com o gânglio semilunar onde se lança o grande esplâncnico, 
e frequentes vezes o pequeno esplâncnico permite ainda encontrar 
estes nervos, rapidamente e sem grande descalabro nos tecidos 
vizinhos. 

Os clássicos citam um grande número de incisões que con
duzem á descoberta do rim, umas muito em voga, outras já aban
donadas. 

Mas destas, será lícito escolher apenas aquela que com o 
mínimo de inconvenientes e mais economia na secção dos planos 
músculò-aponevróticos, vasos e nervos, facilite contudo ao máximo, 
as manobras necessárias à descoberta dos nervos, a que se destina. 

Nos ensaios a que procedi, pratiquei em todos uma incisão 
vertical, que seguia fora e paralela ao bordo externo da massa 
comum sacrò-lombar; começava abaixo da 11.» costela e detinha-se 
mais ou menos longe da crista ilíaca consoante a espessura da 
parede abdominal. Outras incisões podem ser usadas como a de 
CLÉMENT LUCAS, OU a de GRÉGOIRE (Vid. PAPIN) havendo sempre o 
cuidado de levar a extremidade superior delas até ao bordo infe
rior da última costela. 

Segundo as exigências de cada caso, poder-se-há adoptar 
uma ou outra e ainda modificar a incisão empregada, quando 
seja necessário para o melhor desempenho do acto operatório, 
sem nunca esquecer, é claro, a anatomia da parede abdominal. 

A posição do paciente que me pareceu mais adequada a esta 
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intervenção, foi o decúbito laterò-dorsal, sobre o lado oposto 
àquele em que se deve intervir, mas de maneira que o plano 
do dorso do doente faça com o da meza, um ângulo de cerca 
de 60.°. 

Também esta posição não dispensa o emprego dum rolo ou 
suporte que colocado debaixo do flanco, arqueia o segmento 
dorsò-lombar do ráquis, distendendo o espaço costò-ilíaco, do 
lado em que se devem descobrir os esplâncnicos. 

Conhecido o modo como 
surgiram os três processos de 
técnica de acesso aos nervos 
esplâncnicos (Fig. 166), serão 
descritos pela ordem cronoló
gica do seu aparecimento. 

Porém, antes de expor a 
técnica dos três métodos que 
foram apresentados para atin
gir e ressecar os nervos esplân
cnicos, devo referir que num 
artigo de DIEZ 204, em que este 
autor estuda o tratamento ci
rúrgico das crises gástricas do 
tabes, ao passar em revista to
das as intervenções que têm 
sido propostas para debelar 
este síndroma doloroso, cita a 
ressecção transpleural do es-
plâncnico efectuada por JEAN 
em 1917, e a ressecção extra
pleural prè-vertebral do mes
mo nervo, praticada no mesmo 
ano por FOERSTER. 

A-pesar-das pequisas bi
bliográficas efectuadas, não me foi possível conhecer a técnica 
empregada por aqueles cirurgiões; contudo, pela designação das 
intervenções que DIEZ apresenta, parece poder concluir-se que a 
técnica por eles usada era inteiramente diferente dos três métodos 
que a seguir são expostos. 

Fig. 166 

G. P. — via seguida por QINO PIERI 
R. — via apresentada por Rossi 
S. P. — via proposta pelo autor 
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I—Processo de GlNO PIERI. 

Técnica:—Anestesiado o doente, coloca-se em decúbito ven
tral, introduzindo um saco de areia debaixo do hemitórax, de 
modo a tornar mais convexo o segmento dorsò-lombar do ráquis 
e a inclinar um pouco o tronco para o lado oposto. 

A incisão, paravertebral e paralela à. linha das apóíises espi
nhosas, estende-se da 9.a costela até dois dedos abaixo da 12.a; 
atravessa o trapézio, a aponévrose do grande dorsal e os músculos 
espinais até ao plano costal. 

Descolado o periósseo da 10.a, l l . a e 12.a costelas, resse-
cam-se estas, numa extensão de 5 cm., o mais internamente pos
sível. Descobrem-se os vasos intercostais do 11.° espaço, que se 
laqueiam junto do ráquis; o nervo intercostal é seccionado na 
parte externa da incisão, passando-se-lhe na extremidade livre um 
catgut que serve a princípio para o reclinar e depois para praticar 
a neurorrafia. 

No terço médio da incisão, com o auxílio duma sonda cane
lada, corta-se verticalmente o ligamento pleurò-vertebral e com um 
tampão de gaze inicia-se o descolamento da pleura mediastínica. 
Com um afastador protege-se a pleura à medida que se descola; 
aparecem então os corpos das vértebras, a cadeia ganglionar do 
simpático, as raízes do pequeno esplâncnico e o tronco do grande 
esplâncnico; incidindo a secção sobre a parte dos esplâncnicos de 
que seja posta indicação. 

Proceder-se há depois, nos casos em que isso seja possível, à 
sutura do ligamento pleurò-vertebral, com catgut fino, a pontos 
separados. A sutura dos músculos é feita em dois planos, primeiro 
os músculos espinais, depois o trapézio e a aponévrose do grande 
dorsal; finalmente, a sutura total da pele. 

II — Processo de Rossi. 

Técnica: — A posição que mais convém nesta operação é a 
intermédia ao decúbito lateral e ao decúbito dorsal, o que se obtém 
elevando com duas almofadas a cintura escapular e a metade da 
bacia do lado em que se quer intervir.-Para facilitar o acto opera
tório será ainda necessário colocar uma almofada entre a mesa e o 
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flanco do operando, o que distende convenientemente o espaço 
costòilíaco. 

Aos dois métodos operatórios propostos por Rossi para des

cobrir e ressecar os nervos esplâncnicos no espaço inframedias

tínico posterior, correspondem duas incisões inteiramente dife

rentes, cada uma das quais, na opinião do seu autor, possui 
indicações determinadas. 

O primeiro método operatório, aconselhado por Rossi em indi

víduos muito gordos ou de constituição bastante robusta, consiste 
em praticar uma incisão paralela à linha das apófises espinhosas, 
a três centímetros da mesma, iniciandose ao nível da décima pri

meira costela e prolongandose para baixo numa extenção aproxi

mada de 10 cm. 
Incisada a pele e o plano músculòaponevrótico subjacente, 

com o auxílio de fortes afastadores desviamse os dois lábios cutâ

neòmusculares da incisão, ficando assim a descoberto a última 
costela, as apófises transversas da 12.a vértebra dorsal e da pri

meira lombar, e em baixo o folheto anterior da aponévrose lombò

■ dorsal que cobre atrás o músculo quadrado dos lombos. 
Depois de ter desnudado as duas apófises transversas, acima 

mencionadas, praticase a sua ressecção subperióssea e procedese 
de igual forma para com a última costela nos casos em que seja 
necessário. 

Abaixo do bordo inferior da 12.a costela meio centímetro, ou 
da linha correspondente ao seu bordo inferior no caso de ela ter 
sido ressecada, com dois dedos afastamse as fibras do músculo 
quadrado dos lombos até entrar no espaço infrapleural. 

Ao efectuar esta manobra, tomase necessário marcar primei

ro com precisão o ponto em que se encontra situado o fundo do 
seio pleural, para assim evitar a lesão da pleura ou perderse infe

riormente no lóculo renal. 
Depois que se reconheceu com os dedos a arcada tendinosa do 

quadrado dos lombos, colocamse dois afastadores rombos, incisase 
a faseia endòtorácica, descobrindo assim o espaço infrapleural. 
Introduzse o indicador direito neste espaço, seguese a face anterior 
do psoas e desbridase o tecido conjuntivo que mantém unidas 
entre si as duas paredes do espaço infrapleural e do espaço infra

■mediastínico posterior. 

• ■ 
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Desde que são afastados para diante os pilares do diafragma, 
facilmente se encontra o tronco do simpático, bem como os nervos 
esplâncnicos, encostados à coluna vertebral, na espessura do 
tecido célulò-adiposo, onde se podem isolar e pôr em evidência, 
levando até junto da coluna um gancho de extremidade romba que,' 
roçando de encontro ao corpo da vértebra, apanhará com facili
dade os troncos nervosos que pretendemos seccionar ou arrancar. 

Ao proceder a este tempo da intervenção, é necessário não 
lesar o fundo do seio pleural costò-diafragmático e vértebrò-diafra-
gmático, bem como o feixe vásculò-nervoso intercostal nos casos 
em que seja ressecada a última costela. 

Depois de efectuada a operação que se pretendia, procede-se 
a sutura dos diferentes planos, muscular, aponevrótico e finalmente 
da pele. 

No outro método, preconizado pelo mesmo autor, a incisão 
vertical é substituída por uma quási horizontal, com 7 ou 8 cm 
de comprimento, feita de tal modo que corresponda à projecção 
no dorso, da parte posterior do espaço infra-pleural. Esta incisão" 
começa 0,5 cm. abaixo do bordo inferior da 12.a costela, a 2 cm. 
da linha das apófises espinhosas e costeia aquele bordo numa 
extensão de 3 a 4 cm.; cruza a 12.* costela e termina no 11 ° 
espaço intercostal. 

Incisada a pele e o plano músculò-aponevrótico subjacente, 
descobre-se a 12.a costela que se resseca numa extensão de cerca 
de 3 cm., procedendo-se de igual modo para com a apófise trans
versa, nos casos em que seja necessário. 

Isola-se e secciona-se o feixe vásculò-nervoso intercostal e in-
cisam-se transversalmente as fibras do quadrado dos lombos, mús
culos intercostais e ainda a faseia endò-torácica. 

Obtido assim o acesso ao espaço infra-pleural, é fácil desco
brir os nervos que se procuram, seguindo as manobras indicadas 
no último tempo do método anterior. 

UI —Processo do autor. 

Técnica: — Coloca-se o paciente em decúbito láterò-dorsal, de 
modo que o plano do dorso oblique 60.° sobre o da mesa. 

Debaixo do flanco introduz-se um rolo ou suporte que elevará 
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o segmento dorsò-lombar da coluna, distendendo conveniente
mente o espaço costò-ilíaco. 

O cirurgião, colocado atrás do paciente, pratica uma incisão 
vertical, paralela e fora do bordo externo da massa sacrò-lombar, 
a 8 ou 9 cm. da linha das apófises espinhosas (Fig. 167). Começa 
ao nível da 11.* ou 12.a costelas e termina a uma distância da crista 
ilíaca, variável consoante a espessura da parede abdominal do 
indivíduo, que influi na profundidade a que se devem encontrar 
os nervos esplâncnicos. 

A incisão interessa sucessivamente: pele, tecido celular subcu
tâneo, aponévroses superficial e lombar, o pequeno dentado pos
terior e inferior, passa entre o bordo externo da massa comum e o 
grande oblíquo, para finalmente atravessar a aponévrose do trans
verso junto do bordo externo do quadrado dos lombos, descobrindo 
a gordura para-renal e o folheto retrò-renal de ZUCKERKANDL. 

Fig. 167 

Ao deparar com o folheto anterior da aponévrose posterior do 
transverso, que cobre adiante o quadrado dos lombos, aparecem 
imediatamente os nervos grande e pequeno abdóminò-genitais, 
cruzando obliquamente para baixo e para fora a face anterior 
deste músculo; estes nervos, que indicam ao cirurgião a proximi
dade do rim, podem ser afastados, não sendo por isso necessário 
seccioná-los. A-pesar-de ser preciso prolongar superiormente a 
incisão até junto do bordo inferior da última costela e incisar o 
ligamento lombò-costal de HENLE, devem-se poupar, sempre que 
seja possível, o último nervo intercostal e os vasos que o acom
panham. 

Um afastador mantém desviados o mais possível os dois lábios 
da incisão, expondo francamente a gordura para-renal e o folheto 
posterior do lóculo do rim. 
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Pode então proceder-se de dois modos: Com o dedo ou 
com uma sonda canelada, forte e suficientemente longa, ou me
lhor ainda com um dissector de LERICHE, descola-se o folheto de 
ZUCKERKANDL da face anterior do quadrado dos lombos e do psoas, 
segue-se este folheto até à sua inserção na parte ânterò-lateral do 
ráquis; e, aproximadamente no ponto que corresponde ao bordo 
inferior da última costela, rasga-se cautelosamente o folheto poste
rior do lóculo renal, junto da linha em que aquela lâmina apone-
vrótica se prende às vértebras. 

Desbrida-se depois, com redobrado cuidado, o tecido celulò-
-adiposo que se encontra e logo aparece nesse ponto, ou muito 
próximo dele, a artéria renal. 

Prolonga-se para cima a abertura do folheto aponevrótico de 
modo a descobrir bem o tecido celular que cerca o gânglio semi
lunar e o grande esplâncnico, nervo que, mesmo antes de isolado, 
pode ser sentido por palpação sob a forma de um cordão tenso, 
afastando o rim para dentro e para diante. 

Esta manobra repuxa o pedículo renal e com êle arrasta o 
pequeno esplâncnico e o esplâncnico inferior, e ainda o grande 
esplâncnico por intermédio do gânglio semilunar que está ligado 
aos gânglios aórticò-renais por um prolongamento ganglionar ou 
apenas por um cordão nervoso. 

Para encontrar os nervos que procuramos, basta apenas seguir 
a face anterior do quadrado dos lombos e do psoas; desbridar o 
tecido conjuntivo que cobre essa face e procurar reconhecer a 
arcada do psoas e os pilares do diafragma, o que é relativamente 
fácil. 

Se os nervos esplâncnicos não aparecem imediatamente, iso-
lam-se então, com a sonda ou com o dissector, do meio dos feixes 
de tecido conjuntivo que os envolve e que ficam ainda aderentes 
aos pilares do diafragma, depois de afastado o tecido vizinho. 

Deve-se ter o cuidado de, ao procurar estes nervos, seguir 
entre o quadrado dos lombos e o folheto de ZUCKERKANDL, obli
quamente para cima, lembrando-nos de que o grande esplân
cnico se encontra acima de um plano transversal que passe pelo 
bordo inferior da última costela; e o pequeno esplâncnico e o 
esplâncnico inferior aparecem entre este nervo e o bordo inferior 
da artéria renal. 



326 SOUSA PEREIRA 

O outro método consiste em incisar o folheto de ZUCKER-
KANDL, abrir o lóculo do rim e, através da gordura retrò-renal, 
procurar a artéria renal próximo da sua origem na aorta. 

Desde que se encontre aquela artéria, no mesmo plano e 
acima dela, a uma distância variável que pode ir até 3 cm., desco-
bre-se o grande esplâncnico e o gânglio semilunar. Para isso, com 
uma sonda bastante comprida ou com o auxílio de um dissector, 
separa-se o tecido conjuntivo aderente à aponévrose do psoas, 
procura-se do mesmo modo reconhecer a arcada que o diafragma 
forma na face anterior deste músculo, e os pilares que a continuam 
dentro. 

Vê-se então sair de um interstício destes pilares um cordão 
branco, resistente, arredondado nuns casos, mais ou menos acha
tado ou aberto em leque noutros, e que depois de um percurso 
abdominal oblíquo, transversal ou recorrente, de extensão variável, 
termina no bordo externo ou numa das extremidades duma volu
mosa massa ganglionar que é o gânglio semilunar (Fig. 168). 

Quando se não descobrir o grande esplâncnico no local indi
cado, deve procurar-se junto da face lateral da aorta, pois que 
algumas vezes, a-pesar-de pouco frequentes ( 3 % ) , êle atravessa 
o diafragma pelo mesmo orifício que aquela artéria. 

E, conforme se pretende a neurotomia ou a neurectomia do 
grande esplâncnico, assim se pratica quer a simples secção do 
tronco nervoso, quer a ressecção de um segmento mais ou menos 
longo, segundo o comprimento da pars abdominalis deste nervo. 
A secção da extremidade proximal ainda pode ser feita num ponto 
mais elevado, se com uma pinça se prender o topo central do nervo 
e, depois de o repuxar, se secciona junto dos pilares do diafragma. 

Para descobrir e identificar o pequeno esplâncnico e o esplân
cnico inferior, basta conhecer as relações que estes nervos possuem 
com os pilares do diafragma, artéria renal, grande esplâncnico e 
ainda com o gânglio semilunar. 

Como tive ocasião de verificar nas minhas dissecções, o pe
queno esplâncnico, que tem no simpático dorsal uma origem infe
rior relativamente ao grande esplâncnico, atravessa o diafragma, 
umas vezes encostado ao grande esplâncnico, outras pelo mesmo 
interstício que este último, mas separado dele por uma bandícula 
aponevrótica ou por um delgado feixe carnoso ou tendinoso, e 



NERVI SPLANCHNICI 327 

ainda noutros casos, menos frequentes, desce para o abdómen ao 
lado do simpático ou segue pelo orifício aórtico. Estas relações 
oferecem uma grande variabilidade, como se pode vêr nas con
clusões das minhas observações sobre estes nervos. 

Em casos raros atravessa a porção carnosa ou os tendões de 
inserção dos pilares do diafragma, podendo mesmo chegar ao 
abdómen pelo orifício aórtico deste músculo. 

Fig 168 

Embora as relações com os pilares do diafragma sejam variá
veis de caso para caso, um facto se conserva constante, é a termi
nação deste nervo sempre abaixo do grande esplâncnico no gân-
glio semilunar ou num gânglio aórticò-renal que se encontra 
junto da artéria renal. 

De comprimento não constante, tem um percurso abdominal 
oblíquo, transversal e só muito raras vezes recorrente, desde que 
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emerge dos pilares do diafragma até à terminação. É sempre mais 
delgado que o grande esplâncnico e mesmo nos casos em que se 
lhe encontra encostado distingue-se perfeitamente, porque termina 
num ponto diferente. 

Para interromper totalmente, abaixo do diafragma, o pequeno 
esplâncnico e o esplâncnico inferior, quando existe, devem-se pro
curar e seccionar todos os filetes nervosos que, desde a terminação 
do grande esplâncnico até ao bordo inferior da artéria renal, che
gam quer ao gânglio semilunar ou ao seu prolongamento infe
rior, quer aos gânglios aórticò-renais. O pequeno esplâncnico e o 
esplâncnico inferior quási sempre aparecem individualizados à 
saída do diafragma, sob a forma de dois cordões que podem 
dividir-se ou mesmo anastomosar-se antes da sua terminação. 

Auxilia bastante a descoberta destes nervos o repuxamento 
do pedículo do rim, que se obtém desviando este órgão para 
diante e para a linha média, com um afastador comprido e de 
extremidade romba; rasga-se então com muito cuidado, servin-
do-nos da sonda ou do dissector de LERICHE, O tecido conjuntivo 
que os cerca, desde o tronco do grande esplâncnico até ao bordo 
inferior da artéria renal. 

A laceração deste tecido celular láterò-aórtico deve fazer-se 
até à adventícia da aorta, para que não escape qualquer filete que 
possa seguir um trajecto aberrante, quer perfurando o pilar interno 
do diafragma, quer passando pelo orifício aórtico. 

Praticada a secção ou ressecção dos nervos esplâncnicos, pro-
ceder-se há à reconstituição da parede incisada. 

Se o rim fica móvel, no lóculo, é necessário fixá-lo por qual
quer dos métodos vulgarmente usados. Sutura-se depois o folheto 
de ZUCKERKANDL, a aponévrose do transverso e a aponévrose lom
bar. Nos casos em que seja necessário, deve drenar-se a extremi
dade inferior da incisão. Por último, sutura-se a pele. 

Em resumo, uma incisão lombar, com início junto da l l . a 

costela, fora do bordo externo da massa comum sacrò-lombar, que 
atravesse os diferentes planos da parede abdominal posterior, per
mite a descoberta do pedículo renal e, consequentemente, a dos 
nervos esplâncnicos abaixo do diafragma. 

Pelas relações estreitas e pouco variáveis que estes nervos 
possuem relativamente à artéria renal, é fácil, tomando-a como 
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ponto de referência, descobri-los no seu segmento abdominal, 
intermediário à passagem do diafragma e à terminação nos gân-
glios semilunar ou aórticò-renal. 

Esta via infra-diafragmática e extra-peritoneal, além de ser 
relativamente fácil, não expõe ao perigo de ferir a pleura, grande 
inconveniente a apontar à técnica de acesso para-vertebral e supra-
-diafragm ático. 

Podendo, como esta última, ser electiva para um ou outro 
dos nervos esplâncnicos sobre que se pretenda intervir, parece ofe
recer vantagens que justificam o seu emprego. 

Seguindo esta técnica de acesso aos nervos esplâncnicos por 
via infra-diafragmática, efectuei já em Cães a ressecção do seg
mento abdominal daqueles nervos, tomando profundamente como 
principais pontos de referência a veia e a glândula suprarrenais. 
Este acesso aos nervos esplâncnicos, por via lombar e posterior ao 
diafragma, tem sido seguido no Instituto de Fisiologia da Facul
dade de Medicina de Lisboa em experiências sobre os esplâncni
cos, como se depreende de um trabalho recente de ALBERTO DE 
CARVALHO218. 
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