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RESUMO 

Os autores estudaram a terminação nervosa
existente na coluna lombar de humanos,
utilizando cinco colunas de cadáveres de adultos
jovens. Foram retirados os discos intervertebrais
de L1 até L5, tendo sido estudado um total de 25
discos. 
   O material foi colhido e imediatamente fixado
em formalina a 10%, secionados em região
anterior, posterior e laterais, e incluídos em
parafina. Foram feitos cortes finos de quatro
micras, corados pelo método imuno-histoquímico
Estrepto-Avidina-biotina-peroxidase para o
anticorpo policlonal anti-proteina S100. 
   Toda circunferência do disco intervertebral foi
avaliada de maneira interativa com aumento de
400 vezes, e auxílio de um sistema de análise
digital de imagem. 
   Terminações nervosas foram observadas em
toda superfície externa e camada superficial do
ânulo fibroso. Não foram observadas terminações
nervosas na camada interna do ânulo fibroso e no
núcleo pulposo. Houve diferença estatisticamente
significante entre o número de terminações
nervosas nas regiões laterais e posterior do disco
intervertebral. 

PALAVRAS-CHAVE: terminações nervosas,
disco intervertebral, vértebra lombar

 ABSTRACT 

The author studied the nerve endings of the
human spine using five spines of young adults
bodies, a total of 25 intervertebral discs were
removed from L1 to L5. This material was
collected and immediately placed in formaline at
10% and, following a macroscopic observation
regarding the disc morphology and consistency,
they were sliced in the anterior, posterior and
lateral region and set in paraphin. Thin 4mì slices
were made and strepto-adividin-biotin-perxidase
immuno-histochemical method for policlonal
antibody antiprotein S100 was aplied. All the
external region of the intervertebral disc was
studied in a interative way, with a digital-picture
system analisis set, 400 times close up. The
author found nerve endings in the outer surface
and surface layer of the annulus fibrosus. No
nerve endings were found in the inner layer of the
annulus fibrosus and in the pulpous core. 
   The number of nerve ending found in the lateral
and posterior region of the intervertebral disc was
diferent when statistical analisis was performed. 

KEY WORDS: nerve endings, intervertebral
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O disco intervertebral é suprido por vários ramos nervosos, sendo o principal o nervo sinuvertebral
descrito por Luschka em 1850, que é um ramo meníngeo, recorrente do canal vertebral, e supre o tecido
conjuntivo fibroso do canal vertebral acompanhando o sistema venoso do segmento dural. 
   O nervo sinuvertebral tem uma origem espinhal e outra no sistema nervoso simpático, a qual pode
explicar sua distribuição vascular(1,2,3,4). 
   A origem espinhal surge distal ao gânglio da raiz dorsal e entra no canal espinhal na linha média,
originando ramos diretamente para o disco abaixo e acima de cada nível. 
   O nervo sinuvertebral surge diretamente à frente do nervo espinhal distal ao gânglio, juntamente com
os ramos comunicantes. Em cada nível há vários filamentos, que se anastomosam entre si e com os
ramos do lado oposto na linha média. Fibras nervosas para a dura-máter, para a adventícia de vasos
sanguíneos e um número de fibras nervosas para o ligamento longitudinal posterior e para a margem do
ânulo fibroso são omitidas. 
   A estrutura do disco intervertebral já está bem definida quanto à sua origem, composição do ânulo
fibroso e núcleo pulposo; porém, sua inervação é controversa. A proposta deste trabalho foi estudar a
inervação em toda a circunferência dos discos intervertebrais da coluna lombar em cadáveres de
humanos adultos jovens. 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram estudados cinco cadáveres adultos com idade entre vinte e trinta e seis anos, sendo quatro do
sexo masculino e um do feminino, cujos dados estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001

   O material foi retirado aproximadamente 12 horas após o óbito, durante a necropsia realizada no
serviço de verificação de óbito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram
excluídos do estudo os cadáveres com lesão visível do disco intervertebral ou submetidos previamente
à cirurgia prévia na coluna vertebral. 
   Foram retirados todos os discos intervertebrais, de L1 a L5, de placa terminal a placa terminal, e
colocados em solução de formaldeído a 10%. Este material foi levado para o Departamento de
Patologia da Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina, onde estes discos foram
identificados, divididos no plano transverso e subdivididos em quatro partes no plano sagital, sendo
identificada cada parte como região anterior, regiões laterais e posterior de acordo com as referências
anatômicas, chamadas de A, B, C e D, respectivamente. Ao dividir as regiões laterais, não levamos em
consideração o lado direito ou esquerdo e também não avaliamos o lado dominante dos indivíduos
porque não encontramos na literatura nenhuma referência a este dado; portanto, iremos considerá-las
como uma única região, somando sua inervação e dividindo por dois. Desta forma, dos cinco cadáveres,
tivemos um total de 25 discos e um total de 100 fragmentos de discos. 
   Após a fixação, as peças foram desidratadas em concentrações crescentes de álcool, diafanizadas
em xilol e incluídas em parafina e processadas no laboratório de Patologia da UNIFESP/EPM. 
   Foram confeccionados cortes histológicos com uma espessura máxima de 4mm em lâminas
previamente silanizadas (3-Aminopropyltriethoxysilane Sigma Chemical CO USA código A3648),
deixadas na estufa a 60°C por 24 h (para maior adesão dos cortes), que foram coradas pelo método
imuno-histoquímico da Estrepto-avidina-biotinaperoxidase para o anticorpo policlonal antiproteína S100
(Dako código Z0311 lote 026 Diluição 1/5000). 
   Procedemos à contagem das terminações nervosas em toda extensão do disco, coradas pelo método
imunohistoquímico, de maneira interativa, com aumento de 400 vezes, com auxílio do sistema de
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análise digital de imagem Pro-Image, que consiste de uma videocâmara JVC modelo TK 1180V, que
transmite a imagem capturada do microscópio Olympus (modeloBX40 com objetivas planacromáticas) a
um computador Pentium MMX 233 mhz com 64 Megabytes de memória RAM, equipado com uma placa
digitalizadora e o software Pro-Image, trabalhando em ambiente Windows. 
   A superfície externa e interna do ânulo fibroso e também todo o núcleo pulposo foram estudados. 
   O teste não paramétrico para “K” amostras não independentes de Friedman(5) complementado
quando necessário pelo teste de comparações múltiplas6 foi utilizado para estudar as possíveis
diferenças entre os discos para cada região, bem como, diferenças entre as regiões para cada disco. 
   Em todos os casos, o nível de rejeição para a hipótese de nulidade foi sempre um valor menor ou
igual a 0,05 (5%). 
   Quando a estatística calculada apresentou significância, usamos um asterisco (*) para caracterizá-lo e
NS para identificar o não significante. 

RESULTADOS 
Dos 25 discos intervertebrais estudados, observamos terminações nervosas em toda sua superfície
externa em 15 discos (60%). Não foram encontradas terminações nervosas na região posterior de sete
discos (28%), nas regiões anterior e posterior de um disco (4%), nas regiões laterais e posterior de um
disco (4%), na região lateral de um disco (4%) e em um disco não foi encontrada nenhuma terminação
nervosa. 
   Foram encontradas fibras nervosas de diferentes tamanhos e espessura variada em toda
circunferência da camada externa e na superfície do ânulo fibroso. Encontramos também um grande
número de fibras ao redor dos vasos sangüíneos na periferia desta estrutura. 
   Não foram encontradas terminações nervosas na camada interna do ânulo fibroso e em toda região
do núcleo pulposo. As Figuras 1, 2, 3 e 4 , mostram as regiões A, B, C e D, respectivamente, com as
terminações nervosas coradas em castanho. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

Figura 4 

As figuras acima apresentam as terminações nervosas cordadas em castanho

   As Tabelas 2, 3 e 4 mostram os resultados da média de terminações nervosas encontradas em cada
disco intervertebral em relação às regiões A, B+C e D, respectivamente. 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 
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Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001

   As tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 mostram o número de terminações nervosas (média) nos discos L1, L2, L3,
L4 e L5 segundo as regiões A, B+C e D. 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 
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Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001

   Como não houve diferença significante entre as regiões A, B+C e D dos 5 discos intervertebrais
(tabelas 2, 3 e 4), consideramos para análise a média dessas regiões (tabela 10) e obtivemos um
resultado significante entre as regiões B+C em relação a D e resultado tendendo a significância entre as
regiões A em relação a D. 

 

Fonte: UNIFESP/EPM - 2001

DISCUSSÃO 
Em nosso estudo, procuramos estudar a inervação em toda circunferência do disco intervertebral na
coluna lombar de pacientes previamente sadios. 
   Estudamos 25 discos intervertebrais de cadáveres adultos jovens, retirados durante a necropsia, com
aproximadamente 12 horas de óbito. O tempo para fazer a retirada das peças anatômicas foi
semelhante à de vários autores. Bogduk et al.(7) retiraram suas peças em aproximadamente 12 horas
após o óbito e Jackson et al.(8) (1966) retiraram as peças em aproximadamente oito horas após óbito.
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No início, pensamos em retirar as peças entre seis a oito horas após o óbito, porém por motivos legais,
isto não foi possível. As necropsias no Serviço de Verificação ao Óbito são realizadas em
aproximadamente 12 horas após o óbito. Acreditamos que neste tempo não ocorre degeneração das
estruturas nervosas do disco intervertebral. Jelinek & Malinsky(9) (1956) estudaram os discos
intervertebrais em 36 cadáveres com idade variando desde fetos a 77 anos de idade, nos quais foi
retirado material entre duas a seis horas. Eles acreditavam que para uma boa visibilização das
estruturas nervosas era preciso haver uma boa fixação e quanto mais rápida fosse a retirada e a fixação
do material, menor seria a autólise. 
   A terminação nervosa na coluna lombar de cadáveres adultos foi estudada por alguns autores, que,
porém, não mencionaram o número de terminações nervosas existentes. O território inervado pelo
nervo sinuvertebral foi estudado e esse nervo, considerado como responsável pela inervação do
ligamento longitudinal posterior e parte posterior do ânulo fibroso(3,7). 
   Jackson et al.(8) (1966) estudaram as terminações nervosas de 12 discos intervertebrais durante a
necropsia de dois fetos, dois natimortos e de 15 discos decorrentes de cirurgia de hérnia discal. Eles
encontraram terminação nervosa no ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior e na
superfície periférica do ânulo fibroso, porém não encontraram terminações nervosas na região profunda
do ânulo fibroso e núcleo pulposo(3,7,8). 
   Procuramos avaliar a presença e a quantidade de terminações nervosas existentes nas regiões
anteriores, laterais e posterior dos discos intervertebrais. Os nossos achados são compatíveis com os
de Pedersen et al.(3) (1956), Bogduk et al.(7) (1981) e Jackson et al.(8) (1966) porque encontramos
terminações nervosas na superfície periférica do ânulo fibroso e também não encontramos na região
profunda dessa mesma estrutura e no núcleo pulposo, porém não estudamos essas estruturas nos
ligamentos adjacentes ao disco. 
   Wiberg(10) (1949) estudou seis discos intervertebrais de fetos e de adultos, nos quais não foram
encontradas terminações nervosas no ânulo fibroso e núcleo pulposo. Terminações nervosas foram
observadas apenas na superfície externa do ligamento longitudinal posterior, e esse achado foi atribuído
à destruição das fibras nervosas durante a descalcificação. Nossos resultados são discordantes, pois
observamos terminações nervosas em toda a periferia do disco intervertebral, e o nosso material não foi
submetido à descalcificação. 
   Jung & Brunchwig(11) (1932) estudaram segmentos da coluna dorsal e lombar utilizando a
descalcificação e observaram terminações nervosas nos ligamentos anterior e posterior. Não
observaram terminações nervosas em toda região do ânulo fibroso. Esses achados diferem dos relatos
de Wiberg(10) (1949), que observou terminação nervosa no ligamento longitudinal anterior em material
descalcificado. No entanto, concordam quanto à presença de terminações nervosas no ligamento
longitudinal posterior e sua ausência no ânulo fibroso. 
   A maioria dos autores fez uma contagem qualitativa das terminações nervosas encontradas no ânulo
fibroso, sem alcançar porém um consenso. Alguns autores(4,7,8) encontraram fibras não mielinizadas e
outros(2,3) encontraram fibras mielinizadas, enquanto outros(9,12) encontraram fibras mielinizadas e
fibras não-mielinizadas. Em nosso estudo, não fizemos uma contagem qualitativa das terminações
nervosas existentes no ânulo fibroso, mas concordamos com os autores que o ânulo fibroso possui
terminação nervosa, porque fizemos um estudo quantitativo e terminações nervosas foram observadas
nesta estrutura. 
   As terminações nervosas no ânulo fibroso não foram observadas por outros autores(11,13,14),
contrariando nossas observações, pois essas estruturas foram observadas na sua periferia. 
   Ikari(14) (1954) usou o método de impregnação argêntica e não encontrou fibras nervosas no ânulo
fibroso(7,8). Segundo esses autores(7,8,14) a prata não seria bom meio para coloração, devido ao fato de
colorar as terminações nervosas e todas as substâncias vizinhas da mesma forma. No entanto,
Cavanaugh et al.(2) (1995) que estudaram a distribuição nervosa em coluna de coelhos utilizando esta
mesma técnica, observando terminações nervosas na periferia do ânulo fibroso e ligamento longitudinal
posterior, contradizendo os achados dos autores anteriormente citados. 
   O método imuno-histoquímico pela técnica Estrepto-Avidinabiotina-peroxidase que utilizamos,
demonstrou boa sensibilidade para detectar as terminações nervosas com 83% de positividade. 
   Roberts et al.(15) (1995) estudaram a coluna lombar de humanos e bovinos a procura de receptores
mecânicos no ligamento longitudinal anterior e disco intervertebral, concluindo que esses receptores
estavam presentes na camada externa do ânulo fibroso e no ligamento longitudinal anterior. Não
estudamos a inervação nos ligamentos adjacentes ao disco intervertebral, porém alguns autores(7.8,11)
observaram terminações nervosas nessas estruturas, apesar da presença de receptores mecânicos não
ter sido estudada . 
   Coppes et al.(17) (1997) estudaram discos intervertebrais sadios e degenerados da coluna lombar de
humanos e observaram terminações nervosas em toda periferia desta estrutura e concordamos com
essa observação. Em oito de dez discos degenerados eles encontraram também terminações nervosas
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na camada interna do disco intervertebral. 
   Em nosso estudo, observamos terminações nervosas em toda camada externa do ânulo fibroso e não
encontramos essas estruturas na camada interna do ânulo fibroso e no núcleo pulposo, tendo sido
estudados apenas discos normais. 
   Encontramos inervação em toda periferia do ânulo fibroso e o número de terminações nervosas
encontradas na região lateral e anterior foi praticamente o dobro da região posterior. Na análise
estatística, observamos que no disco L3 a diferença entre as regiões A e D apresentou significância
(Tabela 7), porém ao obtermos a média das regiões a significância foi entre as regiões B+C em relação
a D (Tabela 10) e entre a região A em relação a D existia uma tendência a significância. 
   Infelizmente, não encontramos na literatura estudos da análise quantitativa em relação às regiões dos
discos intervertebrais para compararmos os resultados.        

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Herlihy WF. The sinu-vertebral nerve. N
Z Med J 1949; 48:214-6. 
2. Cavanaugh JM, Kallakuri S, Ozaktay AC.
Innervartion of the rabbit lumbar
intervertebral disc and posterior longitudinal
ligament. Spine 1995; 20:2080-5. 
3. Pedersen HE, Blunck CFJ, Gardner E.
The anatomy of lumbosacral posterior rami
and meningeal branches of spinal nerves
(sinu-vertebral nerves) with experimental
study of their functions. J Bone Joint Surg
Am 1956; 38:377-91. 
4. Roofe PG. Innervation of annulus
fribosus and posterior longitudinal ligament
fourth and fifth lumbar level. Arch Neurol
Psychiatr 1940; 44:100-3.
5. Holander M, Wolfe DA. Comparações
múltiplas: nonparametric statistical
methods. 1st ed. New York: John Wiley &
Sons; 1973. 503p. 
6. Siegel S. Estatística não paramétrica
para as ciências do comportamento. 1ª ed.
São Paulo: McGraw-Hill; 1975. 350p.

 7. Bogduk N, Tynan W, Wilson AS. The
nerve supply to the human lumbar
intervertebral discs. J Anat 1981; 132:39-
56. 
8. Jackson HC 2nd, Winkelmann RK,
Bickel WH. Nerve endings in the human
lumbar spinal column and related
structures. J. Bone Joint Surg Am 1966;
48:1272-81. 
9. Jelinek G, Malinsky J. Inervace
bedernich myolrathovych photenek
cloveka. Csl.Worfal 1956; 4:205-17. 
10. Wiberg G. Back pain in relation to
nerve suplly of intervertebral disc. Acta
Orthop Scand 1949; 19:211-21. 
11. Jung A, Brunschwig A. Recherches
histologiques sur l’innervation des
articulations des corps vertebraux. Presse
Med 1932; 40:316-7. 
12. Ehrenhaft JL Development of the
vertebral column as related to certain
congenital and pathological changes. Surg
Gynecol Obstet 1943; 76:282-92.

 13. Humzah MD, Soames RW. Human
intervertebral disc: structure and function.
Anat Rec 1988; 220:337-56. 
14. Ikari C. A study of the mechanism of
low back pain. The neurohistological
examination of disease. J Bone Joint Surg
Am 1954; 36:195. 
15. Roberts S, Eisenstein SM, Menage J,
Evans EH, Ashton IK. Mechanoreceptors in
intervertebral disc. Morphology,
distribution, and neuropeptides. Spine
1995; 20:2645-51. 
16. Hovelacque A. Le nerf sinuvertebral.
Ann Anat Pathol Med Chir 1925; 2:435-43. 
17. Coppes MH, Marani E, Thomeer RT,
Groen GJ. Innervation of painful lumbar
discs. Spine 1997; 22:2342-9.


