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Capítulo 15: CIRCUITOS DO NEURÓNIO MOTOR INFERIOR E CONTROLO MOTOR 

Os neurónios motores inferiores de: medula espinal + tronco cerebral são neurónios motores α. Estes 

neurónios enviam axónios para: as raízes ventrais + nervos periféricos espinais (medula espinal) ou 

para nervos cranianos (no caso dos núcleos do tronco cerebral). Isto levará à contração dos músculos 

esqueléticos. 

Os neurónios motores α: 

 Possuem os corpos celulares: ou no corno ventral da matéria cinzenta da medula espinal ou nos 

núcleos motores dos nervos cranianos do tronco cerebral. 

 São controlados pelas vias descendentes dos axónios dos neurónios motores superiores. 

o Os axónios dos neurónios motores superiores contactam com neurónios dos circuitos 

locais do tronco e da medula espinal. Estes neurónios dos circuitos locais têm axónios 

curtos que ativam os neurónios motores inferiores 

o Os corpos celulares dos neurónios motores superiores encontram-se no córtex cerebral 

e nos centros do tronco cerebral (núcleo vestibular, colículo superior e formação 

reticular) 

Quais os centros neurais responsáveis pelo movimento? 

Esses centros estão divididos em 4 subsistemas: 

 Circuitos locais da medula espinal e do tronco cerebral 

 Vias modulatórias descendentes 

 Cerebelo 

 Núcleos da base 

 

Circuitos locais da medula espinal e do tronco cerebral: 

 Contêm neurónios (nos circuitos locais) que são a principal fonte de aferências sinápticas para 

neurónios motores inferiores e contém neurónios motores inferiores 

o Os neurónios dos circuitos locais recebem:  

 aferências sensoriais 

 projeções descendentes de centros superiores 

o Os neurónios motores inferiores podem enviar axónios: 

 para inervação dos músculos esqueléticos da cabeça (provêm do tronco) 

 para inervação dos músculos esqueléticos do corpo (provêm da medula espinal) 

o Os neurónios motores inferiores estão envolvidos na coordenação dos movimentos 

reflexos e voluntários 

Organização do 

movimento 



Vias modulatórias descendentes: 

 Contêm neurónios motores superiores que estabelecem sinapse com: neurónios do circuito 

local e com neurónios motores inferiores (estes últimos com menos frequência). 

 As vias descendentes podem ter origem: 

No córtex: 

o Essenciais para a iniciação de movimentos voluntários e para sequências temporais 

complexas de movimento 

o Têm origem em áreas corticais do lobo frontal: 

 Área 4 de Brodmann = córtex motor primário 

 Porção lateral da área 6 = córtex pré-motor lateral 

 Parte medial da área 6 = córtex pré-motor medial 

Estas 3 áreas corticais são essenciais para planear, iniciar e direcionar sequências 

temporais de movimento 

 No tronco cerebral: 

o Responsáveis pela regulação do tónus muscular pela orientação dos olhos, cabeça e 

corpo (essenciais para os movimentos de navegação básica do corpo e controlo da 

postura) 

Cerebelo: 

o Controla o movimento regulando a atividade dos neurónios motores superiores através 

das suas vias eferentes (não têm acesso direto a neurónios motores e neurónios de 

circuitos locais) 

o É o maior sistema 

o Localiza-se na superfície dorsal da ponte 

o Deteta a diferença entre o movimento pretendido e o que foi produzido  

Responsável pela coordenação sensório-motora 

Núcleos da base: 

o Controlam o movimento regulando a atividade dos neurónios motores superiores (não 

têm acesso direto como o cerebelo) 

o Localizam-se no interior do prosencéfalo 

o Eliminam movimentos indesejáveis 

o Preparam os circuitos de neurónios motores superiores para iniciar o movimento 

o Problemas associados: Doença de Parkinson e Doença de Huntington 

 

Envolvidos no movimento voluntário 

 

 



Quais as relações entre neurónios motores e os músculos? 

 

 1 neurónio motor inferior inerva fibras musculares de 1 único músculo 

 Todos os neurónios motores que inervam 1 único músculo = conjunto de neurónios motores 

(formam aglomerados em forma de bastão) 

Estes conjuntos de neurónios estão topografados: 

o Neurónios que inervam a musculatura axial 

(músculos posturais do tronco) 

o Neurónios que inervam músculos dos ombros 

o Neurónios que inervam músculos próximos 

do braço ou perna 

o Neurónios que inervam partes + distais das 

extremidades dos dedos 

 

Neurónios motores inferiores podem ser: 

 

 Neurónios motores gama: 

o Inervam fibras musculares especializadas: 

 Juntamente com as suas aferências nervosas formam fusos musculares 

 Os fusos musculares são rodeados por 1 cápsula de tecido conectivo, formando 

fibras musculares intrafusais 

o Regulam a informação sensorial recebida através de axónios sensoriais, ajustando as 

fibras musculares intrafusais a um determinado comprimento 

 Os axónios sensoriais enviam informação sobre o comprimento e tensão de um 

músculo ao encéfalo e à medula espinal 

 

 Neurónios motores alfa: 

o Inervam as fibras musculares extrafusais 

 Estas fibras são responsáveis por gerar as forças necessárias para o movimento 

A esclerose lateral amiotrófica: 

- Degeneração lenta dos neurónios motores alfa no corno anterior da medula e do 

tronco cerebral e de neurónios do córtex motor 

Nota: 

Os neurónios motores inferiores do tronco cerebral são responsáveis pelo controlo de músculos da 

cabeça e pescoço e estão nos 8 núcleos motores dos nervos cranianos no bulbo, ponte e mesencéfalo. 

 

Parte + medial da medula espinal 

 

 

 

Parte + lateral da medula espinal 



A unidade motora: 

 num neurónio motor alfa, o seu axónio ramifica-se dentro dos músculos 

 1 único neurónio motor alfa inerva várias fibras musculares extrafusais 

o As fibras musculares extrafusais estão distribuídas numa área grande no músculo 

 Garante que a força contráctil da unidade motora seja distribuída 

uniformemente. 

Uma unidade motora é o conjunto formado pelos neurónios motores alfa e as 

fibras musculares que eles inervam 

 as unidades motoras + neurónios motores alfa variam de tamanho 

 

o Neurónios motores alfa pequenos inervam poucas fibras musculares (unidades motoras 

pequenas). Estas unidades motoras pequenas inervam fibras musculares vermelhas, 

sendo portanto, unidades motoras lentas (L). 

 Este tipo de unidades é importante para atividades que requerem contração 

muscular sustentada (ex: manter posição ereta dos humanos) 

 Gera-se uma força pequena com estas unidades motoras. 

As fibras vermelhas: 

- contraem lentamente 

- têm alta concentração de mioglobina 

- apresentam muitas mitocôndrias 

- são ricamente vascularizadas 

- são resistentes à fadiga 

- são pequenas 

 

o Neurónios motores alfa grandes inervam muitas fibras musculares (unidades motoras 

grandes). Estas unidades inervam fibras musculares brancas, sendo portanto, unidades 

motoras rapidamente fatigáveis (RF). 

 Este tipo de unidades é importante para esforços breves que necessitem de 

muita força (ex: correr) 

 Gera-se uma força maior com estas unidades motoras 

As fibras brancas: 

- são as fibras maiores 

- têm poucas mitocôndrias 

- são facilmente fatigáveis 

 

o Unidades motoras resistentes rapidamente fatigáveis (RRF): 

 Têm tamanho intermédio 

 Geram o dobro da força de uma unidade motora lenta 

 São importantes para tarefas que impliquem uma força média (ex: andar) 

Nota: As unidades motoras + pequenas (as lentas) possuem um limiar mais baixo do que as unidades 

motoras maiores. 

 



Regulação da força muscular: 

 

1. Princípio do Tamanho 

 

- O aumento gradual da tensão muscular resulta do recrutamento de unidades motoras em 

determinada ordem de acordo com o seu tamanho 

 

Unidades L    ->    Unidades RRF   ->    Unidades RF 

(aumento da estimulação sináptica) 

 

2. Frequência de potenciais de ação nos neurónios motores 

 

o Uma maior taxa de disparos: somação de contrações musculares sucessivas, o que leva 

a uma maior força produzida 

o De acordo com os potenciais de ação, pode-se distinguir: 

 Tétano incompleto: fibras musculares relaxam-se parcialmente entre as contrações 

 Tétano completo: os potenciais de ação são tão rápidos que não há relaxamento parcial 

entre eles 

Circuitos medulares necessários para o reflexo do estiramento muscular: 

o Os circuitos locais da medula espinal regulam uma quantidade de reflexos sensório-motores. 

Ex: estiramento muscular 

No estiramento muscular há 1 retroalimentação excitatória direta nos neurónios motores que 

inervam o músculo que foi estirado e que mantém o comprimento muscular 

o O reflexo de estiramento muscular inicia-se nos fusos musculares (8-10 fibras musculares 

intrafusais cercadas por fibras musculares extrafusais) 

As fibras musculares intrafusais são inervadas por axónios aderentes do grupo Ia (maiores 

axónios dos nervos periféricos) -> aumento da velocidade de condução de potenciais de ação 

Quando se dá o estiramento, as fibras musculares intrafusais deformam-se levando à geração 

de potenciais de ação. Estes levam à ativação mecânica de canais iónicos nos axónios aferentes 

Ia. Há transmissão de informação até ao corno ventral da medula e havendo conexões com 

neurónios do circuito local. 

 No corno ventral da medula, fazem conexões excitatórias monossinápticas com 

neurónios motores alfa que inervam o mesmo músculo, levando à contração (arco 

reflexo monossináptico) 

 Fazem contacto com neurónios do circuito local, fazendo conexões inibitórias com 

neurónios motores alfa de músculos antagonistas, levando ao relaxamento 

Esta inervação reciproca leva a uma rápida contração do músculo estirado e ao 

relaxamento simultâneo do músculo antagonista. 



Notas:  

- Neurónios sensoriais de regiões periféricas não estabelecem contato direto com neurónios motores 

inferiores; exercem os seus efeitos através de neurónios de circuitos locais. 

- Reflexo monossináptico do estiramento = reflexo do tendão profundo = reflexo miotático 

- Os músculos estão sempre sob 1 certo grau de estiramento -> existe um circuito reflexo que mantem 

a tensão/tónus muscular.  

 

Estiramento -> excitação de axónios aferentes -> excitação aferente -> neurónios motores alfa do 

tronco ou medula espinal -> excitação eferente -> músculo 

 

Como manter o comprimento muscular? 

As vias descendentes levam à ativação de unidades motoras que permitem o comprimento desejado. 

Se este se alterar há a ativação de fusos musculares -> leva a ajustes na atividade dos neurónios 

motores alfa -> o músculo retorna ao comprimento desejado 

Os neurónios motores gama: 

 Controlam características funcionais dos fusos musculares, modulando o seu nível de 

excitabilidade 

 Terminam nos polos contrácteis das fibras intrafusais -> contração intrafusal 

 A sua ativação mais a ativação de neurónios motores alfa permite o funcionamento dos fusos 

em todos os comprimentos musculares 

Qual a influência da atividade sensorial/aferente no comportamento motor? 

Nível de atividade dos neurónios motores gama = viés gama = ganho (depende da excitabilidade dos 

neurónios). Este ganho: 

- ajustado por: vias de neurónios motores superiores ou pelo circuito reflexo local 

- se é grande: é necessário pouco estiramento para aumentar a atividade alfa 

- se é baixo: é necessário muito estiramento independentemente da atividade dos neurónios alfa 

- pode ser modulado 

Movimentos voluntários levam à ativação de neurónios motores alfa e neurónios motores gama. 

Movimentos difíceis -> aumento do nível de atividade basal dos neurónios gama 

 

 



Outra retroalimentação aferente que afeta o desempenho motor: 

Os órgãos tendinosos de Golgi: 

 Importantes na regulação reflexa de atividade de unidade muscular 

 Terminações nervosas aferentes encapsuladas 

 Estão na junção entre músculo e tendão 

 Contatam com um único axónio sensorial Ib 

 Organizam-se em série 

 São sensíveis ao aumento de tensão muscular 

Nota: 

- contração muscular -> força atua no tendão (aumento da tensão das fibras de colagénio) 

- estiramento muscular-> força atua nas fibras musculares 

 

Circuito tendinoso de Golgi: 

Órgãos tendinosos de Golgi -> axónios Ib -> interneurónios inibitórios Ib (neurónios inibitórios de 

circuitos locais da medula) -> Neurónios motores alfa que inervam o mesmo músculo -> Diminuição da 

ativação do músculo -> retroalimentação negativa: permite controlar e manter a força muscular 

Nota: os interneurónios inibitórios Ib também recebem informações de recetores cutâneos, recetores 

de articulações, fusos musculares, vias descendentes de neurónios motores superiores. 

 

Vias do reflexo de flexão: 

O reflexo de flexão medeia o afastamento de 1 membro a 1 estímulo doloroso e envolve várias 

conexões sinápticas. 

Estímulo -> fibras sensoriais nociceptivas -> levam à excitação de músculos flexores ipsilaterais e à 

inibição de músculos extensores ipsilaterais -> há flexão do membro estimulado 

A flexão do membro estimulado é acompanhada por 1 reação oposta no membro contralateral -> 

reflexo de extensão cruzada, que serve para aumentar o suporte postural durante o estímulo 

Os neurónios do circuito local da via do reflexo de flexão recebem aferências convergentes de 

recetores cutâneos, interneurónios da medula e de vias motoras descendentes. 

 

Circuito medular e locomoção: 

 Circuitos locais na medula = geradores de padrão (responsáveis pela alternância entre flexão e 

extensão do membro na locomoção) 



 

São capazes de controlar a sincronização temporal e coordenação de padrões complexos de 

movimentos -> ex. locomoção (influenciada por centros superiores) 

O movimento de 1 só membro compreende 2 fases: 

1. Fase postural: membro é estendido e colocado em contacto com o chão para propelir o 

indivíduo para a frente 

2. Fase balanço: flexão do membro para se afastar do solo 

Nota: 

 Um aumento da velocidade de locomoção leva a uma diminuição da quantidade de tempo para 

completar um ciclo -> diminuição da fase postural e fase de balanço aproximadamente comum. 

Quando isto acontece passa a existir sincronização dos 2 membros 

 Cada membro tem o seu próprio gerador central de padrão 

 Os padrões rítmicos básicos do movimento do membro durante a locomoção não dependem 

de aferências sensoriais nem de projeções descendentes de centros superiores 

 

Síndrome do neurónio motor inferior: 

- Sintomas que surgem da lesão do neurónio motor inferior do tronco cerebral e medula espinal 

 

 Lesão nos corpos celulares ou axónios periféricos: 

o Paralisia – perda de movimento 

o Paresia – fraqueza 

Pode haver também: 

o Arreflexia – perda de reflexos devido à interrupção do componente eferente do arco 

reflexo sensório-motor 

o Perda do tónus muscular 

o Atrofia de músculos devido ao desnervamento e desuso 

- fibrilações – 1 única fibra: alterações na excitabilidade de fibras musculares 

desnervadas 

- fasciculações – unidades motoras – atividade anormal de neurónios motores alfa 

lesados 

Fibrilações + fasciculações = contrações espontâneas 

 

 

 


