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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo avaliar a utilização do biopolímero da cana-de-açúcar como guia 

na reparação de lesão completa do nervo periférico, além de verificar o efeito do Ultrassom 

Terapêutico (US) e das Células Mononucleares da Medula Óssea (CMMO), associados ou 

não, neste mesmo processo. Um total de 45 ratos machos, albinos, Wistar, adultos foram 

utilizados, formando os grupos: (1) Grupo Controle (GC), (2) lesão + tubo de Polietileno 

(Grupo Polietileno - GP), (3) lesão + tubo de Biopolímero (Grupo Biopolímero - GB); para as 

demais investigações os seguintes grupos foram utilizados:   (4) lesão + CMMO(-)/US(-); (5) 

lesão + CMMO(-)/US(+); (6) lesão + CMMO(+)/US(-) e (7) lesão + CMMO(+)/US(+). Aos 

60 dias de vida, os animais foram submetidos a neurotomia do ciático e reparo com a técnica 

de tubulização, mantendo uma distância de 4mm entre os cotos neurais. O protocolo do 

ultrassom terapêutico pulsado consistiu nos seguintes parâmetros: frequência de emissão: 

1MHz, frequência de pulsação 100Hz, ciclo de trabalho 20%, 2ms de duração de pulso, 

intensidade de 0.5w/cm
2
, com aplicação direta através de gel aquoso, 5 min/dia, durante 12 

dias consecutivos. No grupo placebo o ultrassom foi utilizado com o equipamento desligado. 

Já, para a utilização da terapia celular, a medula óssea foi aspirada de fêmures e tíbias de 

ratos, a fração mononuclear separada e ajustada para um volume de 5x10
6
 células/20µL de 

Matrigel e meio de cultura. 90 dias após a neurotomia, o material presente no interior dos 

tubos foi coletado, processado, emblocado em resina, para a obtenção dos cortes transversais 

semi-finos. Avaliou-se: quantidade total de fibras mielínicas e de vasos sanguíneos, área de 

secção transversa do tecido nervoso neoformado, densidade de fibras mielínicas, diâmetro das 

fibras mielínicas e do axônio, espessura da bainha de mielina e razão g. Os dados foram 

expressos em média ± desvio-padrão. Foram utilizados os seguintes testes estatísticos: Teste-

T Student (análise entre dois grupos) e ANOVA one-way post hoc Tukey (análise de três 

grupos), com p<0.05. Nos resultados observou-se que o tubo de biopolímero foi adequado 

para favorecer a regeneração no nervo ciático lesionado, apresentando resultados mais 

expressivos (p<0.05) em relação ao número de vasos, diâmetro axonal e na razão g. A 

aplicação do ultrassom promoveu aumento no número de vasos sanguíneos, no diâmetro de 

fibras mielínicas e no diâmetro axonal, na espessura da bainha de mielina e razão g (em 

ambos, p<0.05) nos animais estimulados. Por fim, a associação das CMMO/US demonstrou 

potencialização da regeneração nervosa, uma vez que nestes animais foram encontrados maior 

número de fibras mielínicas (p<0.01), de vasos sanguíneos (p<0.05) e maior espessura da 

mielina (p<0.01), em relação aos animais não tratados com as ondas sonoras. Diante dos 

resultados obtidos neste estudo: (1) o biopolímero da cana-de-açúcar pode ser considerado um 

material viável para a confecção de tubos guia na reparação de lesões totais do nervo 

periférico; (2) o ultrassom terapêutico é um recurso físico capaz de estimular a regeneração do 

nervo periférico; (3) a associação entre o ultrassom terapêutico e as células mononucleares da 

medula óssea potencializa a resposta regenerativa do nervo periférico, pelo menos, no que se 

refere às suas características estruturais. 

 

Palavras-chave: Nervo Ciático, Regeneração Nervosa, Biopolímero de Cana-de-açúcar, 

Células Mononucleares da Medula Óssea, Ultrassom terapêutico. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effectiveness of using the sugar cane biopolymer tube as a 

guide in the repair of complete peripheral nerve injury and to verify the effect of pulsed 

therapeutic Ultrasound (US)and Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMC), associated or 

not, this same process. A total of 45 male rats, Wistar, adults  were used, forming the groups: 

(1) control group (CG), (2) injury + polyethylene tuber (Polyethylene Group -PG), (3) injury 

+ biopolymer tube (Biopolymer Group – BG); for others investigations quere used the folling 

groups: (4) injury + CMMM(-)/US(-); (5) Injury + CMMO(-)/US(+); (6) injuru 

+CMMO(+)/US(-) and (7) injury+CMMO(+)/US(+). When they reached the age of 60 days, 

the animals underwent neurotomy of sciatic nerve and repair with tube, keeping a distance of 

4mm between the neural stumps. The pulsed therapeutic ultrasound protocol consisted of the 

following parameters: frequency of 1MHz, pulse repetition frequency of 100Hz, duty cicle of 

20%, 2 ms of pulse duration, 0.5w/cm
2 

of intensity, with direct application by aquasonic gel, 5 

min/day, for 12 consecutive days. In the sham groups the Ultrasound was used with the power 

off. For the use of cell therapy bone marrow was aspirated from femurs and tibias of rats, the 

mononuclear part separated and adjusted to volume of 5x10
6
 cells/20µL in Matrigel and 

culture medium.  90 days after neurotomy, the material present inside the guide tubes was 

colleted, embedded in resin, for obtaining semi-thin cross sections. Were evaluated: the total 

number of myelinated fibers and blood vessels, cross-sectional area of neoformed nervous 

tissue, myelinated fiber density, myelinizated fiber and axon diameter´s, myelin sheath 

thickness and g ratio. Data were expressed as mean ± standard deviation. Were used statistical 

tests: Student t-test (for analysis between two groups) and one-way ANOVA post hoc Tukey 

(for analysis of three groups), with p <0.05. The results showed that the sugarcane biopolymer 

tube was adequate to promote regeneration in injured sciatic nerve, with more significant 

results (p <0.05) in the number of vessels, axonal diameter and the g-ratio. The application of 

ultrasound promoved increased in the number of blood vessels, in the myelinated fibers 

diameter and axonal diameter, and in the myelin sheath thickness  and g-ratio (p <0.05). 

Finally, the association of BMMC/US demonstrated to increase of nerve regeneration, since 

this animal were found greater number of myelinated fibers (p <0.01), blood vessels (p <0.05) 

and increased myelin thickness (p <0.01), compared to untreated animals with sound waves. 

Considering the results obtained in this study: (1) the sugarcane biopolymer is a material that 

can be used for making guide tubes for repairing complete peripheral nerve injuries, (2) 

pulsed therapeutic ultrasound is a physical resource capable of stimulating the regeneration of 

peripheral nerve, (3) the association between the pulsed therapeutic ultrasound and bone 

marrow mononuclear cells increase the peripheral nerve regeneration response, at least as 

regards their structural characteristics.  

 

Keywords: Sciatic Nerve; Nerve Regeneration; Sugar Cane Biopolymer; Bone Marrow 

Mononuclear Cells; Therapeutic Ultrasound 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

  Para a estruturação desta tese tomou-se como referência a “Proposta para apresentação 

de dissertação/tese dos programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

da UFPE”, baseado em Souza MSL. Guia para redação e apresentação de teses. Editora 

Coopmed, 2ª Ed, 2002, e se encontra formatada nos seguintes capítulos: 

 

2. Considerações iniciais 

3. Revisão da literatura estruturada da seguinte maneira: inicialmente, foi realizada uma 

revisão da literatura sobre o processo de regeneração nervosa do nervo periférico e sobre as 

tecnologias utilizadas para favorecer este processo, dentre elas as técnicas de tubulização e de 

terapia celular. Em seguida, foi realizada uma revisão sistemática da literatura que originou 

um artigo intitulado: Efeito do ultrassom terapêutico nas características estruturais de 

nervo periférico após neurotomia em animais experimentais: uma revisão sistemática. 

Este artigo buscou evidências científicas que fundamentaram a escolha do ultrassom 

terapêutico como recurso auxiliar, não invasivo, no processo regenerativo do nervo periférico. 

Este artigo foi submetido para publicação na revista European Journal of Neuroscience 

(Anexo B); 

4. Hipóteses 

5. Objetivos 

6. Material e métodos: capítulo onde se encontram descritos todos os procedimentos 

utilizados no experimento e que originaram como resultado três artigos 

7.  Resultados: capítulo estruturado sob a forma de 3 artigos originais.  

 O primeiro (Artigo Original 1), com o título “Utilização de um polímero extraído 

da cana-de-açúcar como tubo guia na regeneração de nervo periférico em ratos”  

comparou a utilização do biopolímero da cana-de-açúcar com o tubo de polietileno no 

processo de regeneração nervosa após neurotmese experimental.  Este artigo foi submetido 

para publicação na revista Journal of Neuroscience Research, sendo estruturado de acordo 

com as normas de elaboração do manuscrito do referido periódico (Anexo C); 

 O segundo artigo (Artigo Original 2), entitulado “Ultrassom terapêutico pulsado 

estimula a regeneração estrutural do nervo periférico após lesão por secção total e 

reparo com um tubo de biopolímero da cana-de-açúcar” teve como objetivo avaliar a 

associação do ultrassom terapêutico pulsado e do tubo de biopolímero da cana-de-açúcar na 
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reparação do nervo ciático após lesão por secção total desta estrutura. Este artigo será 

submetido para publicação na Brazilian Journal of Physical Therapy, sendo estruturado de 

acordo com as normas de elaboração do manuscrito do referido periódico (Anexo D); 

 O terceiro artigo (Artigo Original 3), com o título “Ultrassom terapêutico pulsado 

potencializa a ação da terapia celular na regeneração nervosa periférica após 

neurotomia experimental” avaliou a viabilidade terapêutica da associação do ultrassom 

pulsado e das células mononucleares da medula óssea durante o processo regenerativo do 

nervo periférico, utilizando o tubo de biopolímero para reparo da lesão nervosa do tipo secção 

total. Este artigo será submetido para publicação na revista Ultrasound in Medicine & 

Biology (anexo E).  

 

8.  Considerações gerais 

9. Referências do corpo da tese 

 Anexos 
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Nas últimas décadas uma série de estudos tem sido desenvolvido na tentativa de 

minimizar os danos causados por lesões nervosas periféricas (esmagamento, compressão, 

estiramento, avulsão ou divisão) que podem causar sequelas, as quais, quando permanentes, 

trazem grandes prejuízos motores fazendo com que o indivíduo desenvolva sequelas, as quais 

quando permanentes, trazem prejuízo à sua funcionalidade (MONTE-RASO, BARBIERI, 

MAZZER et al., 2005). Dessa forma, busca-se desenvolver mecanismos ou técnicas que 

possam auxiliar a capacidade regenerativa do próprio tecido nervoso quando lesado (CRISCI 

e FERREIRA, 2002).  

Visando uma recuperação de forma mais eficaz, técnicas de bioengenharia para o 

Sistema Nervoso Periférico têm focado no desenvolvimento de canais de orientação nervosa 

ou técnica de tubulização, especialmente para maiores lesões, com o objetivo de promover um 

aumento na recuperação e nos resultados funcionais (SCHMIDT e LEACH, 2003). A técnica 

de tubulização, onde o coto proximal e o distal encontram-se unidos por um tubo guia, tem 

demonstrado benefícios para pacientes com lesão nervosa periférica (SCHMIDT e LEACH, 

2003; GAMA, MATTAR JR, DA SILVA et al., 2000). Os tubos guias utilizados orientam os 

axônios em crescimento em direção ao coto distal, além de minimizar a infiltração de tecido 

cicatricial fibroso, que poderia atrapalhar no processo regenerativo, ao passo que pode 

maximizar o acúmulo de fatores neurotróficos produzidos pelos cotos neurais, importantes no 

processo regenerativo (PFISTER, PAPALOIZOS, MERKLE et al., 2009). Canais de tubo 

guia produzidos a partir de materiais biodegradáveis e bioabsorvíveis, suturados entre os cotos 

neurais proximal e distal, tem se mostrado como uma boa opção por não haver a necessidade 

de um segundo procedimento cirúrgico para sua retirada (RAIMOUNDO, FORNARO, TOS 

et al., 1990).  

Dentre outras formas de auxílio ao processo regenerativo do nervo periférico, destaca-

se o uso de recursos elétricos, como o ultrassom terapêutico (MOURAD, LAZAR, CURRA  

et al.,2001;  MONTE-RASO, BARBIERI, MAZZER et al., 2006) e a terapia celular 

utilizando células-tronco, que são capazes de se diferenciar em tecidos diferentes do original 

pelo seu alto grau de transdiferenciação (TOHILL e TERENGHI, 2004).  
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O uso experimental do ultrassom terapêutico tem apresentado resultados positivos na 

promoção do processo regenerativo tecidual. Monte-Raso, Barbieri, Mazzer e colaboradores 

(2006), utilizando o ultrassom terapêutico de baixa intensidade no tratamento de lesão por 

esmagamento do nervo ciático, verificaram uma melhora precoce no processo regenerativo 

deste nervo. Resultados semelhantes foram encontrados por Mourad, Lazar, Curra e 

colaboradores (2001) que observaram uma melhora na funcionalidade da marcha de animais 

submetidos à axoniotmese e receberam tratamento com o ultrassom terapêutico pulsado. No 

entanto resultados limitados tem sido encontrados na literatura sobre a ação terapêutica do 

ultrassom em lesões do tipo secção total (CHANG, HSU, LIN et al., 2005; PARK, OH, SEO 

et al., 2010) 

Já em relação à terapia celular Dewaza, Takahashi, Esaki et al,. (2001) em seus 

estudos verificaram que as células-tronco da medula óssea são capazes de se diferenciar em 

células mielinizadas, podendo auxiliar a fibra nervosa em crescimento após uma lesão, 

maximizando, dessa forma, o processo regenerativo neural periférico. 

 Os possíveis efeitos positivos da aplicação da terapia através de células-tronco 

associadas à utilização do ultrassom terapêutico durante o processo de regeneração nervosa 

periférica ainda não foram esclarecidos, tornando-se pertinente a investigação desse tema. 

  Sendo as lesões nervosas agressões que trazem bastantes prejuízos funcionais para os 

indivíduos, esses estudos poderão produzir resultados proveitosos que sem dúvida 

contribuirão para programas de reabilitação nervosa morfofuncional. Poderá também fornecer 

informações importantes acerca da ação do ultrassom terapêutico sobre a capacidade 

regenerativa das células-tronco adultas no tecido nervoso periférico injuriado. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Anatomia do Nervo Periférico 

 

 

 O nervo periférico se apresenta como um prolongamento do sistema nervoso central 

em direção a órgãos e tecidos alvos. Encontra-se estruturado por fibras nervosas mielinizadas 

e não milelinizadas, na proporção de 1:4, envoltas por três camadas de tecido conjuntivo: o 

endoneuro – que recobre diretamente a fibra nervosa, responsável pela nutrição desta 

estrutura; o perineuro – que recobre um conjunto de fibras nervosas, conhecidas por 

fascículos; e por fim o perineuro – que tanto recobre mais externamente o nervo periférico 

quanto preenche os espaços entre os fascículos, promovendo proteção, suporte nutritivo e 

estrutural (Fig. 01) (BIAZAR, KHORASANI , MONTAZERI et al, 2010; YEGIYANTS, 

GAYICIOGLU, KARDASHIAN et al., 2010).  
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Figura 01. Representação esquemática da anatomia do nervo periférico, onde podem ser 

visualizadas as fibras nervosas, com seus envoltórios e o suplemento sanguíneo de um corte 

transversal (imagem maior - A) e de um corte longitudinal (imagem menor - B). Imagem 

adaptada de Lee, 2000. 
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 O suprimento sanguíneo do nervo periférico ocorre através de uma rede complexa de 

vasos anastomosados, onde podem ser encontrados dois sistemas de artérias maiores, sendo 

um mais superficial ao epineuro e outro mais profundo (entre os fascículos neurais) e um 

sistema de vasos menores presentes no perineuro e endoneuro (LEE e WOLF, 2000). Os 

capilares endoneurais são responsáveis pela nutrição direta das fibras nervosas, estando estas 

duas estruturas separadas pela barreira vaso-nervo, a qual se encontra acometida durante uma 

lesão por secção total do axônio (FLORES, LAVERNIA E OWENS, 2000). 

 Na composição estrutural do nervo periférico, além das fibras nervosas e da matriz 

extracelular, também estão presentes componentes celulares, sendo cerca de 90% composto 

de Células de Schwann - CS (responsáveis pela mielinização periférica) e 10% de macrófagos 

endoneurais (responsáveis pela proteção contra agentes infecciosos), além da lâmina basal 

(GAUDET, POPOVICH, RAMER et al., 2011). Esta última estrutura é formada por 

componentes da matriz extracelular, como a laminina, servindo de suporte para a ancoragem 

de células de Schwann, possivelmente pela presença de moléculas de adesão celular em sua 

superfície interna (IDE, 1996). 

 As células de Schwann promovem um suporte trófico para o desenvolvimento, 

maturação e regeneração de axônios do Sistema Nervoso Periférico (SNP). Em se tratando de 

aspectos morfológicos, existem dois tipos de CS no nervo periférico de adultos: as células 

mielinizadas e as não mielinizadas (GRIFFIN E THOMPSON, 2008). As células mielinizadas 

formam um envoltório de camadas múltiplas, conhecido por bainha de mielina, ao longo do 

axônio de fibras nervosas de grosso calibre, estando relacionadas com a condução rápida do 

potencial de ação neural. Enquanto isso, as células não mielinizadas encontram-se envolvidas 

a vários axônios de pequeno calibre, recobrindo-os com uma camada delgada de mielina 

(GAUDET, POPOVICH, RAMER et al., 2011). Este envoltório mielínico proporcionado 

pelas células de Schwann é descontínuo ao longo do axônio das fibras mielinizadas, estando 

as células adjacentes separadas por um pequeno espaço conhecido por nodo de Ranvier, o que 

não acontece com os axônios envoltos pelas células de Schwann não mielinizadas (IDE, 

1996). 

 O contato axônio-célula de Schwann é mediado por várias moléculas de adesão 

celular, incluindo as imunoglobulinas (Neural Cell Adhesion Molecule – N-CAM) e as 

caderinas (N-caderina), enquanto que o contato axônio-lâmina basal é mediado pela laminina 

(IDE, 1996). 
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3.2 Lesão do Nervo Periférico 

 

 

  O acometimento das estruturas do Sistema Nervoso Periférico (SNP) afeta a sua 

capacidade de transmissão do estímulo nervoso, causando prejuízos motores, sensitivos e 

autonômicos, os quais podem estar associados a déficits funcionais transitórios ou 

permanentes (BELKAS, SHOICHET e MIDHA, 2004).  

 Como consequências do acometimento motor do nervo periférico destacam-se: a perda 

do controle voluntário e alterações tróficas no músculo esquelético, associados a disfunções 

posturais e na marcha do indivíduo acometido; o dano sensitivo se expressa através de 

hipoestesias, parestesias e ate mesmo anestesias; enquanto que os prejuízos autonômicos pode 

afetar a função de músculos lisos, musculatura cardíaca e de glândulas (MOORE e DALLEY, 

2001). 

 Vários são os mecanismos associados à Lesão do Nervo Periférico (LNP), destacando-

se os acometimentos por: estiramento excessivo – quando a força de tração supera a 

extensibilidade do nervo; resfriamento (crioneurólise) - há destruição da mielina pela 

exposição a baixas temperaturas; compressão, isquemia ou esmagamento - ocorre 

comprometimento das estruturas nervosas, sem perda de continuidade axonal e com 

possibilidade de reversibilidade da lesão; e laceração – há perda de continuidade parcial ou 

total do nervo (DUBOVÝ, 2011). Neste último tipo de acometimento, quando há perda de 

segmentos do tecido nervoso, com subsequente afastamento dos cotos neurais proximal e 

distal, denomina-se lesão por defeito nervoso (YEGIYANTS, GAYICIOGLU, 

KARDASHIAN et al., 2010). 

 O grau de severidade das LNPs foi inicialmente classificado por Seddon, 

posteriormente complementada por Sunderland e mais recentemente expandida por Winograd 

e Mackinnon em seis categorias que avaliam o grau da lesão pela associação do 

comprometimento morfológico com a função do indivíduo (YEGIANTS GAYICIOGLU, 

KARDASHIAN et al., 2010).  

 Nas injúrias de: primeiro grau (neuropraxia) - ocorre acometimento da bainha de 

mielina, sem dano as demais estruturas; segundo grau - (axonotmese) há lesão axonal, mas 

sem alteração de tecido conectivo endoneural; terceiro grau - ocorre dano axonal, mas com 

preservação do perineuro e epineuro; quarto grau - todas as porções do nervo são lesionadas 
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com exceção do epineuro, mantendo a capacidade auto-regenerativa do nervo periférico. 

Apresentando características mais agressivas, a injúria de quinto grau (neurotmese), é 

caracterizada pela perda de continuidade do axônio, com rompimento da lâmina basal, 

tornando a regeneração nervosa mais difícil de ocorrer espontaneamente, sendo dependente de 

um procedimento cirúrgico para reconexão axonal; e por fim, injúria do sexto grau – 

combinação dos cinco graus anteriormente citados. O prejuízo funcional aumenta 

concomitantemente a severidade da injúria, sendo as de 5º e 6º graus as mais 

comprometedoras (LEE e WOLF, 2000; YEGIANTS GAYICIOGLU, KARDASHIAN et al., 

2010).  

 Posteriormente à LNP, uma específica e finamente regulada sequência de eventos 

histopatológicos começa a ocorrer no tecido lesionado, objetivando o re-estabelecimento 

funcional da conexão entre nervo e estrutura alvo. Estes eventos se desenvolvem, 

principalmente, durante as primeiras doze semanas após a lesão do nervo periférico, como 

consta na figura 2. Este processo está associado a uma complexa reação neuroinflamatória, 

que inclui alterações no corpo celular, no axônio proximal e no axônio distal, modificações 

estas que dão suporte para o desenvolvimento do processo regenerativo e que dependem da 

interação entre células de Schwann e do sistema inflamatório para que ocorra adequadamente 

(MAGGI, LOWE e MACKINNON, 2003; KÜRY, STOLL e MÜLLER, 2001; FLORES, 

LAVERNIA e OWENS, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02. Representação esquemática dos principais eventos que ocorrem durante o processo de 

regeneração do nervo periférico, em semanas. As 12 primeiras semanas são críticas para que este 

processo ocorra de forma adequada. Fonte: Ilustração modificada (FIELD, LE BEAU, LONGO et al., 

1989) 
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 As modificações que ocorrem no corpo celular e na fibra nervosa proximal dependem 

da severidade da injúria, bem como da proximidade em relação ao corpo celular, de modo que 

quanto mais próxima for à injúria daquela estrutura, maiores serão os danos (BURNETT e 

ZAGER, 2004).  

 No corpo celular há uma série de eventos conhecidos por reação neuronal, provocando 

alteração no posicionamento do núcleo em direção à periferia e retração dos dendritos, além 

da cromatólise neural que compreende a liberação de polirribossomos e ribonucleotídeos no 

citoplasma (NAVARRO, VIVÓ e VALERO-CABRÉ, 2007). Um aumento no volume celular 

pode estar presente em decorrência do aumento na produção de RNA mensageiro e de 

enzimas regenerativas, que se iniciam, de maneira geral, quatro dias após a injúria, fazendo 

com que esta estrutura modifique sua ação principal de sinalização (produção de 

neurotransmissores) para síntese de fatores estruturais pró-regenerativos como proteínas 

associadas ao crescimento, proteínas do citoesqueleto (tubulina e actina) e neuropeptídeos 

(RAIMONDO, FORNARO, TOS et al., 2011; YEGIYANTS, GAYICIOGLU, 

KARDASHIAN et al., 2010; DUCKER e KAUFFMAN, 1977). 

 No segmento nervoso proximal, células de Schwann sofrem alterações 

morfofuncionais que fazem com que elas assumam a função de degradar o axônio e a mielina 

próximos à área da lesão, reduzindo seu tamanho. Esta degradação pode ser mínima ou atingir 

todo o axônio em direção ao corpo celular (BURNETT e ZAGER, 2004).  

 Além das modificações morfofuncionais, as lesões nervosas induzem à proliferação 

das células de Schwann, atingindo seus níveis máximos por volta do 4º dia após a injúria 

axonal. Essas células proliferadas alinham-se longitudinalmente, em associação à 

componentes da lâmina basal, originando uma estrutura conhecida por banda de Büngner que, 

terá como função a orientarão do crescimento axonal unindo os dois cotos neurais, criando um 

microambiente favorável de suporte a regeneração nervosa (NAVARRO, VIVÓ e VALERO-

CABRÉ, 2007) (Fig. 03). 

  Em seguida, fibras mielinizadas e não mielinizadas brotam espontaneamente a partir 

dos Nodos de Ranvier do axônio proximal, formando o cone de crescimento, em direção ao 

axônio distal, dando origem a unidade regenerativa que é rodeada por lâmina basal comum. 

Este processo tem como suporte a banda de Büngner e se inicia dentro de poucas horas após o 

corpo celular receber informações a respeito da axotomia (FAWCETT e KEYNES, 1990).  
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 O cone de crescimento sofre influência de diversos fatores durante o processo de 

regeneração, dentre eles: fatores neurotróficos como o Fator de Crescimento Neural (NGF) 

secretado pelas Células de Schwann e que atuam no crescimento axonal; fatores promotores 

de neurite (proteínas da matriz extracelular como a fibronectina e a lamina) que promovem o 

crescimento axonal; moléculas precursoras da matriz extracelular (fibrinogênio) formando a 

rede de fibrina que auxilia na migração celular; e outros fatores metabólicos que aumentam a 

regeneração nervosa (YEGIYANTS, GAYICIOGLU, KARDASHIAN et al., 2010).  

 No fragmento nervoso distal, em decorrência da perda de continuidade na fibra 

nervosa, há falha nas propriedades eletrofisiológicas do tecido nervoso que se revela pela 

lentidão na transmissão do potencial de ação muscular composto e alteração na condutividade 

elétrica, ocasionada por comprometimento na função dos canais iônicos Na
+
 e K

+
 

(MOLDOVAN, ALVAREZ, KRARUP, 2009).  

 O comprometimento eletrofisiológico é seguido por alterações morfológicas que se 

expressam através da degradação do citoesqueleto, da dissolução da membrana celular, e de 

Figura 3. Esquematização dos principais eventos que ocorrem após a lesão nervosa total. (A) 

Fibra nervosa normal em contato com seu órgão alvo. (B) Reações neurais decorrentes de lesão 

nervosa total, onde no axônio pode ser identificada a degeneração Walleriana, através da 

presença de macrófagos e células de Schwann e no corpo celular há a cromatólise e a reação 

neural. (C) Início do processo regenerativo, onde células de Schwann podem ser identificadas 

dando suporte ao crescimento axonal – bandas de Büngner. (D) Reconexão do axônio com seu 

órgão alvo e maturação da fibra nervosa. Fonte: NAVARRO, VIVÓ e VALERO-CABRÉ, 2007.  
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uma cascata de eventos que se iniciam entre 48 e 96 horas após a lesão, conhecidos por 

Degeneração Walleriana (SCHMIDT e LEACH, 2003; MOLDOVAN, ALVAREZ, 

KRARUP, 2009).  Este processo, que apresenta uma velocidade média de 10 a 24 mm/hora, 

inclui eventos como: quebra da barreira vaso-nervo, degradação da mielina, alterações nos 

componentes da matriz extracelular endoneural, degradação de proteínas neurofilamentares e 

fragmentação axonal (DUBOUYÝ, 2011; ROTSHENKER, 2011). Para que todo o processo 

da degeneração Walleriana ocorra de forma adequada, células de Schwann e células do 

sistema imune devem atuar em associação. 

 A degradação da mielina está relacionada com a ativação da enzima fosfolipase A2, 

presentes no citoplasma das células de Schwann. Esta enzima atua através da hidrólise da 

fosfatidilcolina, um fosfolipídeo presente na bainha de mielina, originando a 

lisofosfatidilcolina, um produto com forte poder mielinolítico, desta forma sendo responsável 

pela a quebra da mielina e progressão da degeneração Wallerina após a injúria no nervo 

periférico (LÓPEZ-VALES, NAVARRO, SHIMIZU et al., 2008, GAUDET, POPOVICH, 

RAMER et al., 2011). Em associação a esta enzima, o Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α) e 

a Interleucina 1β (IL-1β), ambos liberados por células de Schwann ativadas, são citocinas que 

também podem estar associadas com a degradação da mielina (MARTINI, FISCHER, 

LÓPEZ-VALES et al., 2008). 

 Em decorrência da degradação da mielina, há a liberação de moléculas inibidoras do 

crescimento axonal como as glicoproteínas associadas à mielina. Por este motivo, torna-se 

necessária a retirada destes fragmentos para que o processo regenerativo ocorra de forma 

adequada (GUERTIN, ZHANG, MAK et al., 2005).  

 Transcorridas 48 horas após a injúria, as células de Schwann desnervadas sofrem 

alterações gênicas, em que há uma parada na produção de mielina e um aumento na regulação 

de genes associados à regeneração nervosa, promovendo assim, alterações morfofuncionais, 

prevalecendo o fenótipo não mielinizado e menos diferenciado (TRAPP, 1988; MURINSON, 

ARCHER, LI et al., 2005; RAIMONDO, FORNARO, TOS et al., 2011; GAUDET, 

POPOVICH, RAMER et al., 2011). Essas alterações fazem com que estas células sejam 

capazes de fagocitar fragmentos de axônio e de mielina, tornando as células de Schwann nos 

principais agentes fagocitários durante os primeiros cinco dias de lesão (GAUDET, 

POPOVICH, RAMER et al., 2011).   
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 Outro fator envolvido com a ação das células de Schwann durante a degeneração 

Walleriana é a presença de receptores de membrana responsáveis pelo início da resposta 

inflamatória. Estes receptores se unem a ligantes endógenos provenientes da degradação 

axonal e mielínica promovendo uma cascata de mediadores químicos essenciais para a 

promoção da regeneração axonal (GAUDET, POPOVICH, RAMER et al., 2011).  

 Após a injúria nervosa periférica as células de Schwann presentes no coto distal 

apresentam a função de sintetizar substâncias neurotróficas (como as citocinas e quimiocinas) 

que atuarão de forma autócrina ou parácrina, além de componentes da matriz extracelular, 

auxiliando o processo regenerativo (STOLL, JANDER, MYERS, 2002; SHIM e MI, 2010). 

As citocinas e quimiocinas apresentam um papel substancial na modulação da habilidadae 

fagocitária dos macrófagos no nervo periférico injuriado (MARTINI, FISCHER, LÓPEZ-

VALES et al., 2008). 

 Dentre as citocinas destacam-se: o Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α), Interleucina 

1α (IL-1α), IL-1β, Interleucina 6 (IL-6), Interleucina 18 (IL-18), Fator Estimulador de 

Colônia de Granulócitos (GM-CSF) e o Interferon- γ (IFN-γ). Já em relação as quimiocinas, 

as mais citadas na literatura são a Proteína Quimioatraente de Monócito 1 (MCP-1) e o Fator 

Inibidor de Leucemia (LIF). Essas moléculas são liberadas em diversas fases do processo 

regenerativo, estando envolvidas com o crescimento axonal e com a atração de macrófagos 

para o local da lesão (KÜRY, STOLL e MÜLLER, 2001; ROTSHENKER, 2011). 

 Outros fatores neurotróficos como as Neurogulinas, o NGF, Fator Neurotrófico 

Derivado de Cérebro (BDNF), Neurotrofina 3 (NT-3), a Neurotrofina 4/5 (NT - 4/5), Fator de 

Crescimento associado a Insulina (IGF), Fator de Crescimento de Fibroblasto (FGF), Fator 

Neurotrófico Ciliar (CTNF) e moléculas da matriz extracelular como a laminina também 

darão suporte ao crescimento axonal (IDE, 1996; BOYD e GORDON 2003; NAVARRO, 

VIVÓ e VALERO-CABRE, 2007; GÚ, DING, YANG et al, 2011; RAIMONDO, 

FORNARO, TOS et al., 2011).  

 Em sequência à Degeneração Walleriana, um complexo processo regenerativo se 

inicia no local da lesão, contando com a presença de várias células do sistema imunológico, 

caracterizando um processo neuroinflamatório e regenerativo que pode durar de meses a anos 

para acontecer por completo, evoluindo a uma velocidade de 1-3 mm/dia (BURNETT e 

ZAGER, 2004; LANZA, RAIMONDO, VERAGNI et al., 2012).    

 Poucos dias após a LNP os macrófagos endoneurais sofrem ativação morfológica e 

imunofenotípica, iniciando o processo de fagocitose dos fragmentos de axônio e mielina no 
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coto nervoso distal, enquanto que a maior concentração de monócitos atraídos 

quimiotaticamente, provenientes da corrente sanguínea, ocorre por volta do 14º dia após 

injúria. Este período é tido como crítico para que o processo de regeneração nervosa periférica 

ocorra adequadamente (OMURA, OMURA, SANO et al., 2005).  

 Dentre as células relacionadas com o processo inflamatório que são atraídas para o 

local da lesão, estão os basófilos da forma circulante, os neutrófilos, os linfócitos e os 

monócitos. Os basófilos promovem a liberação de fatores como a histamina e as quimiocinas, 

atuando para maximizar a atração de macrófagos e neutrófilos para o local da lesão 

(DUBOVÝ, 2011).  Os neutrófilos invadem o tecido injuriado, provenientes da circulação, 

estando relacionados com a fagocitose de fragmentos de mielina e a atração dos macrófagos 

hematogênicos, enquanto que os linfócitos T são as últimas células a infiltrarem no nervo 

acometido, atingindo seus níveis máximos por volta do 28º dia após a lesão, podendo atuar 

através da liberação de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e o IFN-γ (MOALEM, XU, 

YU, 2004; NATHAN, 2006). 

 Os monócitos presentes na corrente sanguínea são atraídos para o local da lesão 

através de citocinas e quimiocinas como LIF, MCP-1 e TNF-α, transformando-se em 

macrófagos quando ultrapassam os limites vasculares (TOFARIS, PATTERSON, JESSEN et 

al., 2002). Estas células, também conhecidas por macrófagos hematogênicos, são 

responsáveis pela maior parte da fagocitose de mielina e dos restos axonais, além de participar 

na produção de fatores mitogênicos de células de Schwann e fibroblastos (DUBOVÝ, 2011).  

Além da fagocitose, os macrófagos hematogênicos também atuam na produção de citocinas 

que ativam as células de Schwann, exemplo a IL-1, e de fatores tróficos que auxiliam a 

regeneração axonal, como o NGF (GAUDET, POPOVICH, RAMER et al., 2011). Por 

volta do 28º dia após o inicio do processo regenerativo, a liberação de citocinas pró-

inflamatórias pelos macrófagos diminui, aumentando as anti-inflamatórias, principalmente a 

Interleucina 10 (IL-10), o que diminui o processo inflamatório, ao mesmo tempo em que há 

diminuição na quantidade de macrófagos no fragmento nervoso regenerado. A permanência 

dessas citocinas pode estar envolvida com o surgimento de dores neuropáticas (MARTINI, 

FISCHER, LÓPEZ-VALES et al., 2008).  

 Caso as etapas do processo de regeneração não ocorram de forma adequada, o 

fragmento nervoso distal pode tornar-se uma massa edemaciada composta de células de 

Schwann, capilares, fibroblastos, macrófagos e fibras de colágeno, dando origem aos 

neuromas (TOFARIS, PATTERSON, JESSEN et al., 2002). 
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 Embora o nervo periférico apresente a capacidade de auto-regeneração, a recuperação 

funcional é frequentemente incompleta, visto que a fibra nervosa e as células próximas ao 

axônio lesionado são incapazes de manter uma resposta promotora de crescimento neural por 

um longo período de tempo (GAUDET, POPOVICH, RAMER et al., 2011).  

 Diante disto, uma especial atenção tem sido dada para o estudo de meios que 

proporcionem um auxílio na capacidade regenerativa do tecido nervoso, principalmente em 

situações em que este processo apresenta grandes chances de falhar. Segundo Hall (1989), a 

autorreparação tem mais chance de ocorrer quando a lesão se dá por esmagamento ou por 

secção nervosa quando existe um curto espaço (até 0,5 cm) entre as extremidades dos cotos, e 

mais facilmente de fracassar quando o espaço entre os cotos torna-se maior que 1 cm. 

 

 

3.3 Formas de reparo após neurotomia 

  

  

 Ao longo dos anos, várias técnicas têm sido propostas para auxiliar a capacidade 

intrínseca que o sistema nervoso apresenta na regeneração do nervo periférico, recebendo 

destaque as neurorrafias término-terminais, os aloenxertos e autoenxertos, os suportes neurais 

através de outros tecidos e, a mais atual, a técnica de tubulização (BRAGA-SILVA, 

GEHLEN, ROMAN et al., 2006; CHEN, OU, LIAO et al., 2007). 

 

 

3.3.1 Neurorrafia término-terminal 

   

 

 O objetivo do reparo cirúrgico é promover uma estrutura adequada para o crescimento 

axonal. Várias técnicas têm sido desenvolvidas ao longo dos anos, cada uma com indicações 

específicas e limitações (RIVLIN, SHEIKH, ISAAC et al., 2010)  

 A neurorrafia término-terminal foi a primeira técnica cirúrgica desenvolvida 

objetivando o repado do nervo periférico, visto que os primeiros achados datam do século 

XVIII (FLORES, LAVERNIA E OWENS, 2000). São indicadas para lesões em que há 

interrupção na continuidade do epineuro, sem perda de tecido nervoso e com pequeno espaço 

entre os cotos neurais, sendo realizada através de uma sutura direta epineural ou fascicular, 
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devendo-se ter o cuidado de não causar a rotação e manter a mínima tensão na aproximação 

dos cotos neurais (RAIMONDO, FORNARO, TOS et al., 2011). No entanto, quando a lesão é 

por defeito nervoso, a utilização desta técnica pode provocar um tracionamento exercível no 

local da reparação necessitando de uma maior quantidade de suturas, o que aumenta a 

possibilidade de formação de tecido cicatricial fibroso na intersecção dos cotos neurais 

(RIVLIN, SHEIKH, ISAAC et al., 2010). Além disso, a aproximação inadequada do tubo 

endoneural do coto proximal com o coto distal, altera a recuperação funcional após a lesão 

(SCHMIDT e LEACH, 2003). 

 Em virtude das desvantagens da utilização desta técnica diante de lesões com presença 

de maiores espaços entre as estruturas nervosas, tem-se optado pela utilização de guias 

neurais compostos de diferentes matérias primas. Estes suportes físicos apresentam como 

finalidade principal direcionar o crescimento axonal do coto proximal em direção ao coto 

distal, mantendo um ambiente favorável para a regeneração das fibras nervosas (JOHNSON, 

CHARCHANTI, SOUCACOS et al., 2008; GÚ, DING, YANG et al, 2011).    

 

 

3.3.2 Autoenxerto e Aloenxerto 

 

 

 O guia nervoso autólogo apresenta-se como uma alternativa para a correção de lesões 

em que a neurorrafia término-terminal não é recomendada, apresentando como vantagem, a 

presença de células de Schwann e da lâmina basal do tubo endoneural no segmento nervoso a 

ser enxertado, favorecendo a liberação de fatores neurotróficos,  além de promover menores 

possibilidades de rejeição tecidual (BELKAS, SHOICHET e MIDHA, 2004).  

 Para a escolha do nervo doador deve ser levado em consideração o calibre do nervo a 

ser reparado, o comprimento do defeito e o local doador (RIVLIN, SHEIKH, ISAAC et al., 

2010). Desta forma, em cirurgias corretivas de lesões de nervos periféricos, em humanos, os 

nervos preferencialmente utilizados como doadores são inicialmente o nervo sural, pela 

possibilidade de maior extensão do tecido nervoso possível de ser coletado; o nervo cutâneo 

medial do antebraço e o nervo interósseo posterior da mão, dentre outros (DAHLIN, 2008). 

 Porém, algumas desvantagens existem no uso do autoenxerto que são: a dificuldade 

em promover um correto alinhamento dos tubos endoneurais entre o fragmento doador e os 

fragmentos receptores; um segundo procedimento cirúrgico para retirada do nervo a ser 



29 

 

 

 

enxertado, podendo resultar na formação de tecido cicatricial e dor neuropática; a retirada do 

nervo resulta em déficit sensorial residual no local doador; além da necessidade de ajustar o 

comprimento e o diâmetro do nervo doador com o receptor (MACKINNON e HUDSON, 

1992; BATTISTON, GEUNA, FERRERO et al., 2005).  

 Em decorrência dos problemas que o autoexerto pode acusar para o local doador, 

alguns estudos têm utilizado o aloenxerto de fragmentos nervosos, que corresponde a 

utilização de um tecido proveniente de um indivíduo doador, geralmente de cadáveres 

(RIVLIN, SHEIKH, ISAAC et al., 2010). Porém, esta técnica exige a utilização de drogas 

imunossupressoras por longos períodos de tempo, para evitar reações de rejeição tecidual do 

tipo corpo estranho. Desta forma, os indivíduos receptores tornam-se mais predispostos a 

serem infectados por microorganismos patogênicos (BIAZAR, KHORASANI , 

MONTAZERI et al, 2010; GÚ, DING, YANG et al, 2011). 

 

 

3.3.3 Técnica de tubulização 

 

 

 Em virtude das consequências da utilização de auto ou aloenxertos, estratégias de 

bioengenharia para a recuperação de LNP têm focado o desenvolvimento de tratamentos 

alternativos utilizando guias nervosos biológicos ou artificiais, especialmente para maiores 

lesões com a finalidade de unir o espaço entre os cotos neurais. Essa técnica que consiste na 

sutura dos cotos neurais no interior do tubo guia, é conhecida por tubulização (SCHMIDT e 

LEACH, 2003; BATTISTON, GEUNA, FERRERO et al, 2005; RAIMONDO, FORNARO, 

TOS et al., 2011).  

  Os condutos nervosos podem ser classificados em inertes ou ativos, mediante seu 

comportamento. Os condutos inertes atuam unicamente como suporte estrutural para o 

processo de regeneração nervosa, enquanto que os condutos ativos, além do suporte estrutural, 

promovem a liberação de vários fatores (ex. fatores de crescimento neural), por difusão, que 

podem maximizar a regeneração (ALDINI, FINI, ROCCA et al., 2000). 

 Como benefícios atribuídos a técnica de tubulização destacam-se: a orientação 

adequada dos axônios presentes no cone de crescimento em direção ao coto distal; a 

promoção de um microambiente favorável à regeneração - permitindo a difusão de fatores 

neurotróficos e neurotópicos secretados pelo nervo danificado, acúmulo de componentes da 
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matriz extracelular e o acúmulo de fatores neurotróficos produzidos pelos cotos neurais; além 

da redução da infiltração de tecido cicatricial fibroso, que poderia atrapalhar no processo 

regenerativo (LUNDBORG, 1988; BATTISTON, GEUNA, FERRERO et al, 2005). 

 Diversos materias são utilizados na confecção dos tubos guia para o processo de 

regeneração nervosa, dentre eles destacam-se os de origem biológica e os de origem sintética 

(ALDINI, FINI, ROCCA et al., 2000; BIAZAR, KHORASANI , MONTAZERI et al, 2010; 

GÚ, DING, YANG et al 2011)  

 

 

3.3.3.1 Tubulização Biológica 

 

 

 Os biomateriais naturais são frequentemente utilizados na engenharia tecidual neural 

por estimularem a adesão, migração, crescimento e proliferação celular, e por não elicitarem 

efeitos tóxicos, induzidos por materiais sintéticos, devido a sua boa biocompatibilidade (GÚ, 

DING, YANG et al, 2011). 

 A tubulização biológica pode ser realizada através do uso de componentes vasculares 

e/ou tecido muscular esquelético, suturados entre os cotos neurais proximal e distal (HALL, 

1997; JOHNSON, CHARCHANTI, SOUCACOS et al., 2008; RIVLIN, SHEIKH, ISAAC et 

al., 2010). 

 As artérias foram inicialmente utilizadas a partir do século XVIII, com bons 

resultados, porém apresentam como desvantagem a presença de co-morbidades relacionadas à 

diminuição no suprimento sanguíneo no local doador. Já as veias apresentam seu uso 

destinado a lesões de pequena extensão (< 10mm), com resultados controversos, tendo como 

desvantagem a tendência de colabamento, diminuindo assim seu diâmetro interno e 

prejudicando o crescimento axonal apropriado (DOOLABH, HERTL  e MACKINNON, 

1996). 

  Como uma alternativa às próteses vasculares, fragmentos de músculo esquelético têm 

apresentado resultados positivos por apresentarem a lâmina basal estruturalmente semelhante 

à encontrada no nervo periférico, no entanto são indicados para lesões que promovam 

pequenos afastamentos dos cotos neurais (TOS, BATTISTON, NICOLINO et al., 2007; 

RAIMONDO, FORNARO, TOS et al., 2011).  
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 Além da utilização isolada de vasos e músculos, Geuna, Raimondo, Nicolino e 

colaboradores (2003) descrevem a utilização de veias preenchidas com tecido muscular 

esquelético como guias para o processo regenerativo. Neste estudo, os autores demonstraram 

a presença de fatores associados à proliferação de células de Schwann no interior do tubo 

venoso, concluindo desta forma que a combinação veia-músculo constitui um suporte 

favorável à regeneração nervosa, além de prevenir o colabamento da estrutura venosa.   

 No entanto, algumas desvantagens são citadas na utilização do tecido biológico: 

reação tecidual, fibrose precoce no local da sutura, alterações funcionais no local doador, 

infiltração de tecido cicatricial e perda das propriedades mecânicas do conduto principalmente 

em lesões de grande extensão (DOOLABH, HERTL  e MACKINNON, 1996; BIAZAR, 

KHORASANI , MONTAZERI et al, 2010). 

 

 

3.3.3.2 Tubulização Sintética 

  

 

 Em decorrência dos problemas encontrados na utilização de material biológico como 

guia para correção do defeito nervoso, estudos demonstram a eficácia da utilização de 

polímeros sintéticos (não biodegradáveis e os biodegradáveis) para o uso na técnica de 

tubulização (BRAGA-SILVA, GEHLE, ROMAN et al., 2006; ICHIHARA, INADA e 

NAKAMURA, 2008; WANGENSTEEN e KALLIAINEN 2010; YU, ZHAO, ZHU et al., 

2011). Estes materiais são bastante utilizados por apresentarem uma composição química 

inerte ao tecido biológico além de propriedades físicas necessárias para promover a 

regeneração nervosa (GÚ, DING, YANG et al, 2011). 

 Dentre os polímeros não biodegradáveis mais utilizados estão o silicone (BRAGA-

SILVA, GEHLE, ROMAN et al., 2006) e o polietileno expandido (STANEC e STANEC, 

1998).  

 O silicone foi o primeiro e é o mais frequente polímero sintético não-biodegradável 

utilizado na confecção de tubos guia em decorrência de suas propriedades elásticas e inertes 

ao tecido biológico, proporcionando um modelo importante para o estudo da regeneração 

nervosa sob condições controladas (GÚ, DING, YANG et al, 2011).  

 Neste contexto, Braga-Silva (1999) investigou o uso do tubo de silicone na 

reconstrução de lesões traumáticas no punho de pacientes acometidos por secção total do 
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nervo periférico. O autor verificou a eficácia do tubo de silicone como suporte para a 

regeneração nervosa através da recuperação funcional dos pacientes 101 dias após a 

tubulização. 

 Outro polímero não biodegradável utilizado como tubo guia para o processo 

regenerativo do nervo periférico foi o polietileno.  Este material foi avaliado em uma pesquisa 

clínica para correção de lesões por defeito nervoso nos nervos ulnar e mediano, onde se 

verificou que são eficientes para a conexão entre os cotos neurais em situações em que o 

espaço entre as estruturas nervosas não ultrapassa 4 cm, falhando em distâncias maiores 

(STANEC e STANEC, 1998). Para estes autores, o polietileno expandido pode ser 

considerado como um material pró-regenerativo pela presença da estabilidade biomecânica, 

não absorvível, apresentar poros na constituição do tubo e evitarem o pinçamento e o colapso 

do tubo guia. 

 Mesmo diante dos resultados favoráveis a respeito da regeneração neural com os 

materiais não biodegradáveis, a utilização destes requer um segundo procedimento cirúrgico 

para sua retirada, o que pode predispor ao individuo à uma nova lesão nervosa (RIVLIN, 

SHEIKH, ISAAC et al., 2010). Por este motivo, buscas contínuas têm sido realizadas com o 

objetivo de sintetizar materiais que apresentem a propriedade de serem degradados em tempo 

razoável pelo corpo ao mesmo tempo em que o processo de regeneração se completa (GÚ, 

DING, YANG et al, 2011). 

 Os tubos biodegradáveis podem ser sintetizados a partir de polímeros naturais ou 

sintéticos. Polímeros naturais, tais como quitosano (derivado da quitina), alginato, colágeno 

I/III, fibrina e laminina têm sido bastante utilizados, já que apresentam similaridade estrutural 

com moléculas da matriz extracelular do tecido nervoso, permitindo assim a interação celular 

com componentes do processo regenerativo (WANG, NEMETH, SECKEL et al., 1998; 

BIAZAR, KHORASANI , MONTAZERI et al., 2010; GÚ, DING, YANG et al, 2011).  

 A viabilidade da aplicação do tubo de colágeno foi avaliada através de um estudo 

retrospectivo, do tipo follow-up, em que foram avaliados funcionalmente pacientes que 

receberam uma prótese de colágeno, obtendo uma recuperação satisfatória em 43% dos casos. 

Esse processo regenerativo deve estar associado às características físicas que o tubo de 

colágeno apresenta: porosidade, biocompatíbilidade e serem absorvíveis (WANGENSTEEN e 

KALLIAINEN, 2010). 

 Paralelamente ao uso de polímeros naturais biodegradáveis, materiais sintéticos 

biodegradáveis também têm sido associados há resultados satisfatórios para o processo 
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regenerativo. Esses materiais podem ser sintetizados tomando como matéria prima: o ácido 

polilático (EVANS, BRANDT, WIDMER et al., 1999), ácido poliglicólico (TOBA, 

NAKAMURA, SHIMIZU et al., 2001), policaprolactone (OLIVEIRA, ALMEIDA, 

BIANCALANA et al., 2010), ácido polilático-glicólico (CHANG, HSU, LIN et al., 2004), 

além do poliesteruretano (CHIONO,SARTORI, RECHICHI et al., 2011) e da fibrina 

(PETTERSSON, KALBERMATTEN, MCGRATH et al., 2010).  

 Em contrapartida à utilização isolada dos polímeros naturais e sintéticos, a associação 

entre colágeno e policaprolactone foi avaliada por Yu, Zhao, Zhu e colaboradores (2011) para 

a confecção de tubo guia, sendo comparado com a técnica de autoenxerto. Para estes autores, 

este conduto suporta a proliferação e o alongamento das células de Schwann, in vitro, e, in 

vivo, promove resultados morfológicos de regeneração tecidual (tecido nervoso e muscular) 

em ratos, semelhantes à técnica de autoenxerto, que é considerada padrão ouro para a 

reparação de lesão por transecção total.  

 Neste contexto, a escolha do biomaterial a ser utilizado na confecção dos tubos guia 

deve seguir as seguintes características: biodegradabilidade e biocompatibilidade (não 

provocarem resposta inflamatória de rejeição); permeabilidade (permitir a difusão de 

micronutrientes e oxigênio enquanto não há angiogênese); flexibilidade (principalmente 

importante para lesões de grande extensão); evitar o colabamento (para que não haja oclusão 

do lúmem do tubo); degradação (deve acompanhar a regeneração nervosa para que não 

provoque ou o colabamento do tubo ou a compressão do nervo); fácil manipulação e sutura; e 

possibilidade de esterilização sem modificação de suas propriedades físicas (RUITER, 

MALESSY, YASZEMSKI et al., 2009). 

 

 

3.4 Biopolímero da cana-de-açúcar 

 

 

 Tomando como referência as características físicas e estruturais que um material deve 

apresentar para servir como matéria prima a ser utilizado na confecção de produtos 

biodegradáveis, principalmente biocampatíbilidade, baixa citotoxicidade, maleabilidade e 

tempo adequado de decomposição, estratégias de engenharia tecidual para produção de 

biopolímeros têm sido desenvolvidas.  
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 Um biopolímero sintetizado a partir do melaço da cana-de-açúcar vem recebendo 

atenção pelo seu baixo custo de produção, processo de confecção relativamente simples e por 

seus resultados promissores na regeneração de diferentes tecidos corporais. Este polímero se 

caracteriza como um polissacarídeo produzido por via microbiológica, através da bactéria 

Zooglea sp, sintetizado a partir do melaço da cana-de-açúcar na Estação Experimental de 

Cana-de-Açúcar pertencente à  Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado no 

município de Carpina - Zona da Mata Pernambucana (COELHO, CARRAZONI, 

MONTEIRO et al., 2002). 

 Em seu estudo Paterson-Beedle, Kennedy, Melo e colaboradores (2000) descrevem o 

processo de confecção e caracterização bioquímica do biopolímero da cana-de-açúcar sendo 

formado por aproximadamente 12% de componentes hidrossolúveis e 88% insolúveis. 

Compondo a parte solúvel deste polissacarídeo destaca-se a presença dos seguintes 

monossacarídeos: glucose, xilose, manose, ribose, galactose, arabinose e ácido glicurônico, 

sendo o primeiro o mais abundante, correspondendo a 87,6% do total.  

 Além de uma composição bioquímica favorável a sua utilização na engenharia 

tecidual, suas características mecânicas foram avaliadas apresentando elasticidade, resistência 

à tração, flexibilidade e maleabilidade, aspectos fundamentais para a confecção de implantes 

biológicos (LIMA, LIMA, HIRAKAWA, 2005).  

 A membrana confeccionada a partir do biopolímero da cana-de-açúcar é delgada, 

podendo servir de condutor para o crescimento celular (SILVA, AGUIAR, MARQUES et al., 

2006). Neste contexto, o biopolímero da cana-de-açúcar foi inicialmente utilizado por Coelho, 

Carrazoni, Monteiro e colaboradores (2002), na forma de membrana, para reparação de lesões 

de pele em animais, que sofreram perda tecidual prévia. Os autores verificaram que o 

biopolímero pode atuar como um agente antimicrobiano, com possibilidade de formação de 

uma película estável no local da lesão, menor tempo cicatricial e modificação de propriedades 

bioquímicas pró-regenerativas no local em que está acontecendo à regeneração tecidual. 

 Diante dos primeiros resultados promissores, o biopolímero da cana-de-açúcar foi 

submetido a testes de citotoxicidade para verificação de sua viabilidade na reparação tecidual. 

Macrófagos alveolares, in vitro, foram acondicionados em contato com o biopolímero, sendo 

avaliadas: a função, viabilidade e a produção de mediadores inflamatórios, como o óxido 

nítrico. Verificou-se que este exopolissacarídeo apresenta uma baixa citotoxicidade a um 

nível que permite a sua aplicação experimental com segurança (CASTRO, AGUIAR, MELO 

et al., 2004). 
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 Além da citotoxicidade às células do sistema imunológico, também foi avaliada a 

resposta inflamatória, in vivo, diante do implante de uma tela de biopolímero da cana-de-

açúcar no peritônio de ratos. Observou-se que o biopolímero não elicitava exacerbação do 

processo inflamatório e nem resposta de corpo estranho, sendo assim caracterizado como um 

produto biocompatível, adequado para ser utilizado como implante cirúrgico (LIMA, LIMA, 

HIRAKAWA, 2005). 

 O uso da membrana de biopolímero arquitetada em formato de prótese tubular tem 

demonstrado sucesso no remendo de lesões vasculares arteriais (MARQUES, LINS, 

AGUIAR et al., 2007) e venosas (BARROS-MARQUES, LINS, ALBUQUERQUE et al., 

2012) de cães. No entanto, não consta na literatura dados a respeito da utilização das próteses 

tubulares confeccionadas a partir do biopolímero da cana-de-açúcar na reparação de lesão por 

secção total do nervo periférico. Desta forma, este trabalho visa esclarecer a viabilidade da 

utilização deste biopolímero para tal finalidade. 

   

 

3.5 Técnica de tubulização e preenchimento tubular  

 

 

 Vários tipos de modificações têm sido propostas por pesquisas em engenharia tecidual 

na tentativa de maximizar a capacidade que a técnica de tubulização apresenta para auxíliar à 

regeneração nervosa. Dentre estas, destaca-se o preenchimento interno do tubo através de 

componentes da matriz extracelular; a modificação da microarquitetura luminal com o uso de 

filamentos ou canais internos ao conduto nervoso; o uso de nanotecnologias e de fatores 

promotores do crescimento axonal, além da terapia celular (RUITER, MALESSY, 

YASZEMSKI et al., 2009; BIAZAR, KHORASANI , MONTAZERI et al, 2010, GÚ, DING, 

YANG et al, 2011). 

 A utilização de tubo de polietileno preenchido com ácido hialurônico foi avaliada 

experimentalmente por Wang, Nemeth, Seckel e colaboradores (1998) para correção de um 

defeito nervoso de 10 mm, no nervo ciático de ratos. Os autores verificaram que houve um 

aumento de 26% na quantidade de fibras mielinizadas assim como, maior velocidade de 

condução no tecido nervoso neoformado no interior do conduto preenchido com ácido 

hialurônico. Da mesma forma que o polietileno, o tubo de silicone adicionado de uma mistura 

de colágeno e componentes da matriz extracelular (laminina e fibronectina) apresentou um 
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potencial efeito promotor na regeneração de um fragmento nervoso de 1 cm, 6 semanas após 

uma lesão por transecção do nervo ciático (CHEN, HSIEH, TSAI et al., 2000). 

 Com o objetivo de comparar formas diferentes de utilização do colágeno na técnica de 

tubulização, Toba, Nakamura, Shimizu e colaboradores (2001) confeccionaram um tubo a 

base de colágeno e ácido poliglicólico preenchido por fibras de colágeno enquanto o outro foi 

preenchido por esponja também de colágeno. Esses autores verificaram que a esponja de 

colágeno promove um ambiente tridimensional mais favorável para o brotamento e 

crescimento axonal em relação às fibras, obtendo resultados satisfatórios para a regeneração 

de grandes espaços entre os cotos neurais (8cm). 

 Paralelamente ao uso de componentes da matriz extracelular, recentes estudos têm 

demonstrado que fatores de crescimento e terapia celular, quando utilizados em associação 

com a técnica de tubulização, maximizam a recuperação motora e funcional do segmento 

acometido pela lesão do nervo periférico (BARRAS, PASCHE, BOUCHEN et al., 2002; 

FINE, DECOSTERD, PAPALOIZOS et al., 2002; BRAGA-SILVA, GEHLEN, ROMAN ET 

AL., 2006; OLIVEIRA, ALMEIDA, BIANCALANA et al., 2010). 

 Ho, Coan, Cheng e colaboradores (1998) avaliaram a utilização de fatores 

neurotróficos (BDNF e/ou CTNF) no preenchimento do tubo de colágeno na recuperação de 

uma lesão por transecção experimental do nervo ciático, em ratos. Os resultados foram 

avaliados a partir dos parâmetros morfológicos e eletrofisiológicos dos cotos nervosos 

proximal e distal, demonstrando que a associação do BDNF com o CTNF foi mais eficaz na 

promoção da viabilidade tecidual, em comparação com o uso destes fatores isoladamente.  

 Já estão bem estabelecidos na literatura os efeitos pró-regenerativos que as citocinas, 

quando liberadas pelas células de Schwann e macrófagos exercem durante o processo 

regenerativo do nervo periférico. Neste contexto, Fine, Decosterd, Papaloizos e colaboradores 

(2002) avaliaram a ação de canais guias sintéticos com capacidade de liberar lentamente 

GDNF e NGF entre os cotos neurais, durante o processo regenerativo do nervo ciático de 

ratos submetidos a lesão nervosa com distância de 15mm entre os cotos. Esses autores 

encontraram que a liberação exógena destas citocinas são eficazes para maximizar a resposta 

regenerativa de nervos sensitivos e motores, estando o GDNF mais associado aos melhores 

resultados.  

 Diante da importante função que as células de Schwann endógenas apresentam 

durante a fase inicial do processo regenerativo após lesão no nervo periférico, a adição destas 

células, no interior do tubo, deve maximizar a proliferação axonal e por sua vez, a ramificação 
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dos axônios regenerados (RUITER, MALESSY, YASZEMSKI et al., 2009).  Neste contexto, 

diferentes concentrações de células de Schwann autogênicas e alogênicas foram avaliadas 

comparativamente com a técnica de autoenxerto na recuperação de lesão por secção total no 

nervo ciático de ratos. Verificou-se que em maiores concentrações de células de Schwann 

autogênicas, a resposta morfológica regenerativa foi equivalente à encontrada nos animais que 

receberam o  autoenxerto, o que não foi verificado com o uso das células de Schwann 

alogênicas, que elicitaram reação imunológica do tipo corpo estranho (GUENARD, 

KLEITMAN, MORRISSEY et al., 1992). 

 Mesmo diante de resultados animadores a respeito da utilização destas células para a 

regeneração nervosa, a sua obtenção a partir do tecido biológico requer um cultivo em 

laboratório, necessitando de um tempo prolongado para que haja a proliferação e a obtenção 

de uma quantidade necessária para fins terapêuticos, inviabilizando o seu uso em condições 

agudas de reparo nervoso (RUITER, MALESSY, YASZEMSKI et al., 2009). 

 Desta forma, as células ideias para o transplante em condições de engenharia tecidual 

devem seguir as seguintes características: serem facilmente acessíveis, capazes de rápida 

expansão em cultura, imunologicamente inertes, capazes de sobrevivência em longo tempo e 

promover integração com o tecido do receptor (TOHILL e TERENGHI, 2004). Sendo assim, 

uma alternativa viável seria a utilização da terapia celular por meio das células-tronco, por 

serem células multipotentes e com habilidade de se diferenciar em células neurais (RIVLIN, 

SHEIKH, ISAAC et al., 2010).  

  

 

3.6 Células-tronco 

   

 

3.6.1 Definição/classificação 

 

 

 Os tecidos biológicos são constituídos basicamente por duas populações celulares 

distintas, as diferenciadas e as não diferenciadas. O primeiro tipo é formado pela presença de 

células com características específicas, que apresentam como função principal a atividade 

fisiológica tecidual, enquanto que as não diferenciadas, também conhecidas por células-
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tronco, são as responsáveis pelo crescimento e reparo após lesão de órgãos e tecidos 

(TOHILL e TERENGUI, 2004) 

 Vários critérios têm sido utilizados para a identificação das células-tronco, dentre eles: 

o estado de diferenciação, a capacidade de proliferação, o poder de auto-renovação, a 

plasticidade celular e a regeneração tecidual após injúria (TOHILL e TERENGUI, 2004).  

A capacidade de diferenciação em células de mesma ou de diferentes linhagens 

germinativas está relacionada ao conceito de plasticidade celular, intrínseco às celulas-tronco. 

Na tentativa de se explicar os possíveis mecanismos envolvidos na plasticidade celular, 

algumas teorias foram criadas, dentre elas, a da transdiferenciação que se caracterizaria por 

uma reprogramação genética, promovendo uma conversão de células de uma linhagem 

germinativa específica em células de linhagens distintas, assumindo assim, os marcadores e 

características morfofuncionais da nova célula transdiferenciada. (WAGERS e WEISSMAN, 

2004). 

Já pelo processo conhecido por dediferenciação, a célula retrocederia no processo de 

diferenciação celular, passando de um estado mais avançado para um mais primitivo. Esse 

evento faria com que estas células se tornassem multipotentes e subsequentemente se 

rediferenciassem em alguma linhagem celular específica. No entanto, ate o momento, não há 

evidências diretas que suportem a presença desses eventos como explicação para a 

plasticidade das células-tronco, in vivo (WAGERS e WEISSMAN, 2004). 

A capacidade de auto-renovação é um mecanismo que mantém o estado pouco 

diferenciado e o quantitativo dessas células nos tecidos.  Moléculas como o Fator Inibitório de 

Leucemia e o Fator de Crescimento de Fibroblastos, a ação das telomerases, e a presença de 

fatores de transcrição gênica oct-4, sox-2 e rex-1 tem sido relatados como envolvidos na 

identificação destas células, destacando-se como  características intrínsecas às células-tronco 

(KOLF, CHO e  TUAN, 2007). 

Mesmo diante da capacidade que as células-tronco apresentam em manter uma 

quantidade viável para o processo de renovação e regeneração tecidual, essas células são 

encontradas em quantidades limitadas nesses locais, compondo apenas 1 a 2% da proporção 

total de células formadoras dos tecidos (PRESTON, ALISON, FORBES et al., 2003). 

De acordo com o seu potencial de diferenciação/transdiferenciação, as células-tronco 

podem ser funcionalmente classificadas como totipotentes (capazes de originar todos os tipos 

de células embrionárias e extra-embrionárias, presentes no zigoto), pluripotentes ou 

embrionárias (podem originar qualquer tipo de células das linhagens somática ou germinativa, 
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podendo ser encontradas no blastocisto) e as multipotentes (capazes de dar origem a 

sublinhagens celulares específicas, presentes em vários tecidos como a medula óssea) 

(WAGERS e WEISSMAN, 2004). Também podem ser descritas as unipotentes que são 

capazes de contribuir para a maturação de apenas um único tipo de célula, como exemplo as 

células epidermais da pele e células da glia (PRESTON, ALISON, FORBES et al., 2002; 

SPENCER, GIMBLE e LOPEZ, 2011).  

Mais recentemente, um novo tipo de célula-tronco tem sido descrito na literatura, as 

células-tronco pluripotentes induzidas, que são células somáticas adultas induzidas a 

expressar genes de células pluripotentes sendo utilizadas no processo de regeneração de 

vários tecidos, dentre eles o nervo periférico (SPENCER, GIMBLE e LOPEZ,, 2011; 

UEMURA, TAKAMATSU, IKEDA et al., 2012) 

Os mecanismos de expansão e divisão das células-tronco têm sido descritos como 

simétricos e assimétricos. Na divisão simétrica, as células-tronco mãe originam duas células-

tronco filhas, enquanto que na divisão assimétrica, são formadas uma célula-tronco filha e 

outra célula diferenciada, concomitantemente. Esses mecanismos são importantes para que 

não ocorram alterações quantitativas na população de células-tronco nos tecidos e podem ser 

regulados pelo microambiente em que estas células se encontrem (TOHILL e TERENGHI, 

2004).  

Esse microambiente também é conhecido por nicho celular. Neste local, encontram-se 

elementos que estão em contato direto com estas células, incluindo outras células de 

características fenotípicas diferentes, componentes da matriz extracelular e moléculas solúveis 

(KOLF, CHO e TUAN, 2007) (Figura 4).  

Enquanto alguns tecidos apresentam uma boa capacidade intrínseca de constante 

renovação celular, em circunstâncias normais, como o sangue, a pele, o trato respiratório e o 

intestino, outros exibem baixa capacidade, apresentando resposta limitada ao processo 

regenerativo, como por exemplo, o tecido cardíaco e o tecido nervoso. Esta capacidade de 

auto-renovação está relacionada com a presença de células-tronco residentes nestes tecidos 

(WAGERS e WEISSMAN, 2004). 
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5.6.2 Locais de origem 

 

As células-tronco adultas podem ser encontradas em vários tecidos de mamíferos, 

como a medula óssea, tecido adiposo, músculo estriado esquelético (células satélites), ósseo 

(trabéculas e periósteo), tendíneo, polpa dentária, cordão umbilical humano, e fluido 

amniótico, além de órgãos como cérebro, fígado (células ovais), rins (células epiteliais 

tubulares), pulmão (pneumócitos tipo II), pâncreas (células-β) e pele (células-tronco 

epiteliais), funcionando como verdadeiros reservatórios de células reparativas nestes tecidos 

(BARRY e MURPHY, 2004; GROVE, BRUSCIA e  KRAUSE et al., 2004; KOLF, CHO e 

TUAN, 2007; CHEN, SHAO, XIANG et al., 2008).  

Meirelles, Fontes, Covas e colaboradores (2009), em seu artigo de revisão, citam que 

na medula óssea, as células que se encontram alocadas na região perivascular, estando em 

contato direto com o endotélio dos vasos sanguíneos, mostram grande similaridade com 

células-tronco mesenquimais, in vitro, caracterizando o nicho perivascular como possível 

localização dessas células.  

Caderinas 

Integrinas 

Moléculas sinalizadoras 

Receptores de superfície 

VS 

C1 CTM CTM 

C2 

MEC 

Figura 04. Nicho das células-tronco mesenquimais. As células tronco mesenquimais (CTM) 

são mostradas em uma localização perivascular (próxima ao vaso sanguíneo – VS), estando 

em contato direto com outros tipos de células (C1 e C2) através de moléculas de adesão 

celular, como as caderinas e, também interligadas a componentes da matriz extracelular 

(MEC) por meio das integrinas. Neste ambiente, uma série de moléculas sinalizadoras podem 

ser encontradas, exercendo os efeitos autócrino, parácrino e endócrino, envolvidos com o 

metabolismo das células-tronco. Ilustração modificada (KOLF, CHO e TUAN, 2007). 
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Destacadas por sua capacidade multipotente de diferenciação celular, as células-tronco 

mesenquimais podem dar origem a diferentes tipos de células com características 

endodérmicas, mesodérmicas ou neuroectodérmicas, sob condições experimentais específicas 

(JIANG, JAHAGIRDAR, REINHARDT et al., 2002; CHEN, SHAO, XIANG et al., 2008). 

Já, in vivo, ainda não está claro o mecanismo pelo qual se desenvolve este processo de 

diferenciação, sendo o mesmo questionado se ocorreria por transdiferenciação, 

dedifeerenciação, fusão com células próximas ou pela junção de mais de um desses 

mecanismos (KALLIS, ALISON e FORBES, 2007) 

A medula óssea apresenta, principalmente, duas distintas populações de células 

progenitoras também conhecidas por fração mononuclear da medula óssea: progenitores 

hematopoiéticos e progenitores mesenquimais, além de precursores endoteliais (HERZOG et 

al., 2003; GOEL et al., 2009; USACH et al., 2011).   

As células-tronco hematopoiéticas estão presentes numa proporção de 1/10000 a 

1/100000 do total de células sanguíneas, apresentando boa versatilidade no processo de 

plasticidade celular, da mesma forma que as células-tronco mesenquimais que também são 

encontradas em pequena quantidade, cerca de 0,001 – 0,01% do total da população de células 

mononucleares (PITTENGER, MACKAY, BECK et al., 1999; PRESTON, ALISON, 

FORBES et al., 2002). Uma vez obtida a fração mononuclear da medula óssea por aspiração 

da cavidade de ossos longos (fêmur e tíbia) em animais ou do osso ilíaco em humanos, células 

mesenquimais da medula óssea podem ser selecionadas, in vitro, pela sua habilidade de aderir 

em placas de cultura, replicar e formar células tipo fibloblastos alongados (Ferrari et al., 

2007). 

Estudos de engenharia tecidual têm utilizado tanto a fração mononuclear da medula 

óssea, quanto as células-tronco mesenquimais diferenciadas na regeneração de vários tecidos 

após lesão (YOUNG, BUTLER, WEBER et al., 1998; SANTOS, SOARES e CARVALHO, 

2004; CAPLAN, 2005; BRAGA-SILVA, GEHLEN, ROMAN et al., 2006; COLOMÉ, 

GOMES, CROSIGNANI et al., 2009; OLIVEIRA, ALMEIDA, BIANCALANA et al., 2010). 

Segundo Souza, Napoli, Han e colaboradores (2010), quando comparadas às células da fração 

mononuclear da medula óssea, as células-tronco mesenquimais autólogas apresentam a 

desvantagem clínica por não poderem ser utilizadas em situações agudas durante o processo 

regenerativo, visto que necessitam de determinado tempo em cultura para isolamento e 

obtenção de um número adequado de células para o transplante, além da possibilidade de 

contaminação microbiológica do meio de cultura, o que acarretaria a perda do preparo celular. 
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Com capacidades mais limitadas de diferenciação celular, células-tronco neurais têm 

sido identificadas no sistema nervoso central de animais adultos, mais especificamente no 

hipocampo e na zona subventricular, apresentando a função intrínseca de gerar neurônios, 

oligodendrócitos e astrócitos, sendo encontradas em grande quantidade principalmente 

durante o período precoce de desenvolvimento (PRESTON, ALISON, FORBES et al., 2002). 

 

 

3.6.2 Mecanismos de ação  

  

 

 Os principais mecanismos de ação das células-tronco, no que se refere a regeneração 

tecidual, estão relacionados às capacidades de renovação celular, diferenciação e liberação de 

fatores locais, que atuarão nas próprias células (efeito autócrino) ou em células vizinhas, 

também conhecido como efeito parácrino (SPENCER, GIMBLE e LOPEZ,, 2011).  

Os mecanismos de auto-renovação e diferenciação celular, são influenciados pela 

presença de elementos bioativos encontrados no microambiente em que estas células se 

encontram, sofrendo a ação de fatores locais (fatores de crescimento tecidual e citocinas), da 

comunicação intercelular, bem como, da interação entre essas células e componentes da 

matriz extracelular (TOHILL e TERENGUI, 2004; CAPLAN e DENNIS, 2006). 

De acordo com Kooy e Weiss (2000) e Kolf, Cho e Tuan (2007) células maduras 

diferenciadas, quando submetidas a algum tipo de injúria, são capazes de secretar fatores que 

poderão influenciar no processo de diferenciação das células-tronco, também conhecidos por 

sinais de diferenciação, sendo os mesmos específicos para cada tipo de célula. Estes sinais 

estão envolvidos no processo de indução a diferenciação celular, pelo qual, as células-tronco 

são utilizadas como terapia celular para o tratamento de diversas lesões teciduais. 

Através de práticas laboratoriais, estudos in vitro, vários fatores têm sido relacionados 

ao processo de diferenciação das células-tronco mesenquimais em diferentes tecidos, dentre 

eles um ambiente adequado à proliferação celular (meio de cultura, temperatura, umidade 

entre outros) e a participação de fatores indutores de diferenciação celular (Figura 5). Neste 

contexto, Barry e Murphy (2004) descreveram a ação do β-glicerol-fosfato e dexametasona na 

ativação osteogênica; TGF-β na diferenciação de células condrogênicas; Isobutilmetilxantina 

na indução de adipócitos; Fator de Crescimento Endotelial, Fator de Crescimento Neural, 

Neurotrofina-3 e Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro na diferenciação de células neurais. 
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 Em associação à capacidade de diferenciação celular, estudos recentes têm destacado o 

efeito parácrino que as células-tronco apresentam durante o processo de reparo tecidual 

(CHEN, OU, LIAO et al., 2007; OLIVEIRA, ALMEIDA, BIANCALANA et al., 2010; 

PRESTON, ALISON, FORBES et al.,, 2011). No que se refere ao efeito parácrino, uma vez 

que as células-tronco recebam informações provenientes do microambiente em que estejam 

inseridas, elas são ativadas e promovem a liberação de moléculas bioativas que atuarão nas 

proximidades da lesão, sem sofrer diretamente o processo de diferenciação celular (CAPLAN 

e DENNIS, 2006). Os efeitos parácrinos podem ser agrupados em tróficos, 

imunomodulatório, anti-fibróticos e quimioatraentes.  

         O efeito trófico que estas células apresentam se encontra relacionado com a liberação de 

moléculas bioativas anti-apoptóticas (Fator de Crescimento Vascular Endotelial – VEGF e o 

Fator de Crescimento de Hepatócito – HGF), moléculas estimuladoras de angiogênese (VEGF 

e Fator de Crescimento Associado à Insulina) e fatores estimuladores de proliferação e 

diferenciação celular (Interleucina – 6 e Fator Inibidor de Leucemia), além de moléculas 

quimioatraentes de células imunológicas (Proteina-1 Quimioatraente de Monócito – MCP-1) 

(MEIRELLES, FONTES, COVAS et al., 2009). 

 Em relação à angiogênese, Souza, Napoli, Han e colaboradores (2010) relatam que a 

ação dos mediadores bioativos liberados pelas células-tronco, provocam a migração e 

Figura 05. Possibilidades terapêuticas envolvidas na diferenciação fenotípica que as células-

tronco da medula óssea apresentam na promoção da regeneração tecidual. Ilustração adaptada 

(PRESTON, ALISON, FORBES et al., 2002). 
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proliferação de células endoteliais e musculares lisas vasculares, tendo como efeito o aumento 

e a maturação dos vasos, além da síntese de matriz extracelular. 

 O efeito parácrino pró-regenerativo foi descrito pelos grupos de Tang, Zhao, Zhang e 

colaboradores (2004) e Caplan e Dennis (2006), que mostraram que células-tronco 

mesenquimais quando implantadas em tecido cardíaco isquêmico, aumentavam a densidade 

vascular, entre outros efeitos, a qual era influenciada pela liberação de fatores bioativos, como 

o VEGF, através das células-tronco. 

 Reiterando o efeito parácrino promovido pelas células-tronco da medula óssea, Chen, 

Ou, Liao e colaboradores (2007) descreveram a produção, in vitro, de fatores tróficos como 

BDNF, GDNF e CTNF e de componentes da matriz extracelular (colágeno I, colágeno IV, 

fibronectina e laminina). De acordo com os autores, estes fatores poderiam estar relacionados 

com o efeito preventivo de morte celular dos neurônios injuriados e com a ativação de células 

de Schwann, o que favoreceria o processo de regeneração nervosa, in vivo.  . 

  Alguns estudos têm verificado a ação regenerativa das células-tronco adultas na 

recuperação do tecido nervoso após algum tipo de lesão (BRAGA-SILVA, GEHLE, ROMAN 

et al., 2006; USACH, GOITIA, LAVALLE et al., 2011, XUE, HU, GU et al., 2012) . 

Revisando estudos que utilizaram células-tronco em animais submetidos a lesões isquêmicas 

cerebrais experimentais, Caplan e Dennis (2006) verificaram que estas células promovem a 

liberação de agentes bioativos, que inibem a formação cicatricial, inibem a apoptose, 

aumentam a angiogênese e estimulam a ação de células progenitoras neurais intrínsecas ao 

sistema nervoso central, promovendo assim neurogêneses e sinaptogêneses que resultaram em 

ganho nas funções motoras dos animais. 

 A ação anti-apoptótica pode estar relacionada com a minimização da expansão da 

lesão tecidual, diminuído os efeitos da hipóxia secundária à lesão, presente nos primeiros 

estágios da injúria tecidual, restringindo assim a morte celular no tecido acometido 

(MEIRELLES, FONTES, COVAS et al., 2009). 

 

 

3.6.3 Células-tronco e regeneração do nervo periférico 

 

 

 Ao longo dos anos vários estudos têm relatado os benefícios que a terapia celular, 

através das células-tronco adultas, proporciona ao processo de regeneração do nervo 
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periférico após lesões traumáticas (DEZAWA, TAKAHASHI, ESAKI et al., 2001; LOPES, 

CAMPOS, CORRÊA-JR et al., 2006; OLIVEIRA, ALMEIDA, BIANCALANA et al., 2010; 

YANG, YUAN, DING et al., 2010; XUE, HU, GU et al., 2012). 

 Neste contexto, a escolha tem sido pela utilização de células provenientes da fração 

mononuclear da medula óssea e das células-tronco mesenquimais diferenciadas, in vitro, 

daquele mesmo tecido.  

 As células da fração mononuclear da medula óssea podem ser obtidas diretamente do 

aspirado medular, sendo submetidas a procedimentos laboratoriais mais simples, antes de 

serem transplantadas. Analisando a ação destas células no processo regenerativo do nervo 

periférico, Colomé, Gomes, Crosignani e colaboradores (2008) verificaram em coelhos 30 

dias após a lesão, menos sinais indicativos de degeneração walleriana no grupo tratado com 

terapia celular. Resultados semelhantes foram encontrados por Braga-Silva, Gehlen, Roman e 

colaboradores (2006) que verificaram que houve melhora na recuperação funcional além de 

crescimento adequado da estrutura nervosa regenerada no interior de tubos de silicone 10 

semanas após o transplante autólogo da fração mononuclear da medula óssea em ratos. 

 A ação eficaz destas células na regeneração do nervo periférico foi observada por 

Usach, Goitia, Lavalle e colaboradores (2011), os quais verificaram que as células da fração 

mononuclear da medula óssea endógenas e/ou transplantadas, migravam para o local da lesão 

após o esmagamento experimental do nervo periférico, podendo sofrer transdiferenciação para 

células de Schwann, maximizando assim a mielinização do tecido nervoso em regeneração. 

 Diferentemente dos estudos anteriormente citados, outros trabalhos buscam a 

viabilidade de se trabalhar com células-tronco mesenquimais provenientes da medula óssea, 

necessitando assim de um procedimento laboratorial mais complexo. 

 Resultados positivos foram encontrados na terapia através de células-tronco 

mesenquimais, provenientes da medula óssea, como recurso pró-regenerativo do nervo 

periférico, em que se pode verificar uma reestruturação morfológica e recuperação funcional 

mais precoces no grupo tratado, 10 semanas em ratos (OLIVEIRA, ALMEIDA, 

BIANCALANA et al., 2010) ou 12 meses em cachorros (XUE, HU, GU et al., 2012) após a 

injúria nervosa periférica. 

Entretanto, segundo Souza, Napoli, Han e colaboradores (2010), as células-tronco 

mesenquimais autólogas apresentam certa desvantagem clínica por não poderem ser utilizadas 

em situações agudas para reparo tecidual, visto que necessitam de determinado tempo em 
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cultura para isolamento e proliferação, além da possibilidade de contaminação microbiológica 

do meio de cultura durante o processo, in vitro, o que acarretaria na perda do preparo celular. 

 Concomitante a utilização da biotecnologia através da terapia celular, novas 

estratégias de bioengenharia têm sido desenvolvidas, não estando apenas interessadas no 

desenvolvimento de técnicas microcirúgicas inovadoras e/ou estratégias de transplante 

celular, mas também com o uso combinado de outras ferramentas terapêuticas que podem 

promover com efetividade a reconstrução nervosa.  

 Vários recursos terapêuticos utilizados na prática clínica da fisioterapia, quando 

aplicados em modelos de lesão nervosa experimental, podem promover aumento na 

recuperação tanto morfológica quanto funcional (BOND e LUNDY, 2006). Neste contexto, 

destaca-se a utilização do exercício físico em associação ou não com a estimulação por 

corrente elétrica (OLIVEIRA, SOBRAL, TAKEDA et al., 2008; SOBRAL, OLIVEIRA, 

TAKEDA et al., 2008), da laserterapia de baixa potência (ROCHKIND, GEUNA e 

SHAINBERG, 2009) e do ultrassom terapêutico (RAIMONDO, FORNARO, TOS et al., 

2011). 

 

3.7 Ultrassom terapêutico  
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Efeito do ultrassom terapêutico nas características estruturais de nervo periférico após 

neurotomia em animais experimentais: uma revisão sistemática. 
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RESUMO   

 

As lesões nervosas periféricas provocam prejuízos morfofuncionais aos indivíduos 

acometidos. Modelos experimentais têm demonstrado que o ultrassom terapêutico é capaz de 

facilitar a regeneração de tecidos moles. Este estudo teve por objetivo  realizar uma revisão 

sistemática para avaliar, através da evidência disponível, a eficácia terapêutica do ultrassom 

nos aspectos estruturais do processo de regeneração do nervo periférico, após lesão traumática 

em animais. Utilizaram-se as seguintes bases de dados: MEDLINE/PUBMED e BIREME 

(SCIELO, LILACS) usando os descritores do MESH E DECS relacionados a lesão nervosa e 

ultrassom terapêutico em modelos animais. A avaliação do risco de viés dos estudos 

experimentais levou em consideração a presença de informações sobre: iluminação, 

temperatura, alimentação, água, alojamento, randomização, cegamento e apectos éticos, além 

de informações específicas sobre os protocolos de tratamento e dos aspectos 

histomorfométricos, do tecido nervoso regenerado. Três estudos foram selecionados, 

totalizando 126 animais, destes todos aplicaram o ultrassom na forma pulsada. De todos os 

desfechos analisados apenas o diâmetros das fibras e a espessura da mielina mostraram 

padrões mais expressivos do processo regenerativo no grupo submetido ao tratamento, em 

relação ao grupo placebo. No entanto, este achado esteve presente no estudo com maior risco 

de viés. Desta forma, os dados disponíveis nos estudos selecionados não são suficientes para 

indicar o ultrassom terapêutico como eficaz na promoção da regeneração nervosa periférica, 

uma vez que limitada resposta pró-regenerativa foi encontrada, estando à mesma associada à 

grande risco de viés.   

Palavras –chaves: Ultrassom terapêutico, Nervo periférico, Neurotomia 

 

ABSTRACT 

 

Peripheral nerve lesions cause morphofunctional damage to affected individuals. 

Experimental models have demonstrated that therapeutic ultrasound is able to facilitate the 

regeneration of soft tissues. This estudy aimed to perform a systematic review to evaluate, 

based on the available evidence, the therapeutic efficacy of ultrasound in the structural aspects 

of the process of peripheral nerve regeneration after traumatic injury in animals. METHODS: 

Use of the databases MEDLINE/PUBMED and BIREME (SCIELO, LILACS) and the 

descriptors MeSH and DECs related to nerve damage and therapeutic ultrasound in animal 

models. The assessment of risk of bias of experimental studies took into account the presence 

of information about the following aspects: lighting, temperature, feeding, water, 

accommodation, randomization, blinding and ethical aspects, as well as specific information 

about the treatment protocols and histomorphometric aspects of the nerve tissue regenerated. 

Three studies were selected, totaling 126 animals, all of which received pulsed ultrasound. Of 

all outcomes analyzed only the diameters of fibers and myelin sheath thickness showed 

significant regenerative process standards in the treatment group compared to the placebo 

group. However, this finding was present in the study with highest risk of bias. Then, the data 

available from the selected studies are not sufficient to establish that therapeutic ultrasound is 

effective in promoting peripheral nerve regeneration, as a limited pro-regenerative response 

was found, being in the very study with the greatest risk of bias. 

 

Keywords: Therapeutic ultrasound, Peripheral nerve, Neurotomy 
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INTRODUÇÃO 

 

Lesões Nervosas Periféricas afetam a transmissão do estímulo causando prejuízos 

motores, sensitivos e autonômicos, os quais podem estar associados a déficits funcionais 

transitórios ou permanentes nos indivíduos acometidos que vão variar de acordo com a 

severidade da lesão traumática (Belkas et al., 2004). A lesão traumática por secção total ou 

neurotomia caracteriza-se como a mais severa de todas, tornando a regeneração nervosa mais 

difícil de ocorrer espontaneamente (Yegiyants et al., 2010). Sendo assim, torna-se necessária 

a utilização de algum tipo de recurso que maximize a resposta regenerativa do nervo 

periférico diante deste tipo de lesão. 

O ultrassom destaca-se na prática fisioterapêutica como um dos recursos mais 

utilizados no tratamento de disfunções de tecidos moles. Estudos experimentais têm 

demonstrado efeito pró-regenerativo do ultrassom no tratamento de lesões de diferentes 

tecidos incluindo: o muscular(Chan et al., 2010), ósseo (Fung et al., 2012), pele (Johannsen et 

al., 1998) e tendão (Jeremias et al., 2011). Em relação ao tecido nervoso, várias investigações 

têm sido feitas para avaliar a ação terapêutica do ultrassom diante de lesões parciais ou totais 

do nervo periférico, tanto em estudos com animais experimentais quanto em humanos (Crisci 

& Ferreira, 2002; Bakhtiary & Rashidy-Pour, 2004; Raso et al., 2005; Park et al., 2010).  

No que se referem às neuropatias compressivas do nervo periférico, estudos 

demonstram dados conflitantes a respeito do possível efeito potencializador do processo 

regenerativo, sobre a sintomatologia dolorosa e de variáveis eletroneurográficas, que o 

ultrassom exerceria, em humanos (Ebenbichler et al., 1998; Oztas et al., 1998; Bakhtiary & 

Rashidy-Pour, 2004). Entretanto, estudos experimentais têm sugerido que o ultrassom é um 

recurso físico indicado para o tratamento de lesões nervosas compressivas, maximizando a 
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resposta regenerativa morfológica e funcional do nervo danificado (Hong et al., 1988; 

Mourad et al., 2001; Raso et al., 2005; Park et al., 2010). 

Estudos clínicos em humanos ainda não foram realizados para se tentar esclarecer os 

efeitos terapêuticos que o ultrassom exerceria no tratamento de lesões totais do nervo 

periférico, principalmente no que se refere a análise das características morfofuncionais do 

tecido nervoso regenerado. 

Por esse motivo, os estudos utilizando modelos animais destacam-se como uma 

alternativa viável para investigar a ação que o ultrassom terapêutico promove na regeneração 

do tecido nervoso periférico após lesões traumáticas, principalmente, no que se refere à 

avaliação dos parâmetros histomoformométricos, eletrofisiológicos e funcionais (Varejão et 

al., 2001; Crisci & Ferreira, 2002; Sacharuk et al., 2011).  

Portanto, esta revisão tem como objetivo avaliar, através da melhor evidência 

científica disponível, a efetividade do ultrassom terapêutico em alterar características 

estruturais do nervo periférico regenerado após lesão do tipo neurotomia em modelos animais.  

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma busca nas bases de dados da MEDLINE/PUBMED, BIREME 

(LILACS, SCIELO), sem restrição linguística, no período de Maio a Setembro de 2012.    

Através do Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde (DECs) 

foram extraídos os seguintes descritores para seleção dos artigos: “ultrasonic therapy”, 

“ultrasonic”, “peripheral nerve injuries”, “peripheral nerve”, “nerve fibers” e “nerve 

regeneration”. Além disso, também foram utilizadas as palavras-chave “therapeutic 

ultrasound”, “ultrasound therapy”. Em todo o procedimento de busca foi estabelecido limite 

para artigos que utilizaram apenas animais experimentais.  
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A busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas por dois pesquisadores 

independentes (RFA e MSM) na frente do computador utilizando um protocolo pré-definido. 

Um terceiro avaliador (SRAM) foi consultado quando necessário como censor para definição 

da inclusão ou não dos artigos discordantes entre os pesquisadores. Por fim, foram realizadas 

as extrações dos dados para um formulário de acordo com os critérios avaliados dos estudos 

elegíveis. Para a realização de uma busca mais completa, as referências dos artigos 

selecionados também foram verificadas objetivando a identificação de outros estudos que 

pudessem ter sido omitidos na busca eletrônica.  

Para inclusão nesta revisão selecionaram-se pesquisas: (1) de intervenção em animais 

experimentais, sem restrição de gênero e espécies, submetidos ao tratamento com o ultrassom 

terapêutico; (2) que tenham sido submetidos a lesão do tipo secção total no nervo periférico 

com posterior correção pela técnica de tubulização; (3) que avaliassem os aspectos estruturais, 

por meio de análise microscópica, da estrutura nervosa regenerada no interior dos tubos guias;  

(4) e, por fim, que comparassem o grupo tratamento com o grupo controle sem tratamento. 

Foram excluídos os estudos que utilizaram: o ultrassom terapêutico em associação à 

qualquer outro recurso físico como o laser de baixa potência e as correntes excitomotoras; 

animais com algum tipo de doença pré-existente, do tipo condições crônico degenerativas 

induzidas experimentalmente, ou naqueles submetidos à algum tipo de restrição nutricional. 

Além disso, foram excluídos os estudos em que o ultrassom foi utilizado como auxilio 

durante procedimentos cirúrgicos e aplicação da sonoterapia in vitro. Considerou-se como 

desfechos primários o número total e o diâmetro das fibras mielínicas, além da espessura da 

bainha de mielina do filamento nervoso presente no interior dos tubos guias. Como desfechos 

secundários: a área de secção transversa do nervo regenerado, a densidade de fibras 

mielínicas, o número total de vasos sanguíneos, o diâmetro axonal e a razão g (diâmetro 

axonal/diâmetro da fibra). 
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A avaliação do risco de viés dos estudos foi realizada através de componentes 

individuais de pontos específicos que interferem na validade interna dos estudos 

experimentais, de acordo com a recomendação de Hoojimans et al. (2010). Desta forma, os 

seguintes itens foram avaliados: controle de laboratório através temperatura, ciclo 

claro/escuro, nutrição (disponibilidade de água e alimento) e “House”; randomização dos 

grupos, cegamento das análises dos resultados e a avaliação quanto à apresentação do estudo a 

um comitê de ética.  

Para extração dos dados nos diferentes estudos foram analisados os seguintes aspectos: 

animais, nervo periférico, tipo de reparo, forma de emissão sonora e protocolo de tratamento 

(início, frequência de emissão, frequência de pulsação, intensidade, tempo de aplicação e 

duração total da intervenção).  

 

RESULTADOS  

 

Dos 487 artigos encontrados, 20 foram potencialmente elegíveis e selecionados para 

uma análise mais detalhada. Destes, apenas três (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 2005; 

Park et al., 2010) preencheram os critérios de inclusão da pesquisa (Liberati et al., 2009) 

(figura 1).  

Quanto à avaliação do risco de viés analisados nesta revisão, os estudos foram 

relacionados cronologicamente na tabela 1. Dos três estudos selecionados, apenas dois (Chang 

& Hsu, 2004; Chang et al., 2005) descreveram 5 dos 8 critérios analisados. No entanto, 

nenhum dos estudos contemplou informações a respeito das características de alojamento dos 

animais, randomização dos grupos experimentais e cegamento na análise dos resultados. Em 

um estudo (Park et al., 2010) houve apenas informações sobre os aspectos éticos, sendo os 
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demais aspectos negligenciados, apresentando assim o maior risco de viés entre os estudos 

selecionados. 

 Os artigos selecionados apresentam suas características em ordem cronológica na 

tabela 2. Destes, um total de 126 animais foram estudados entre grupo Tratado (n=63) e 

placebo (n=63).  

Em todos os estudos, foram utilizados ratos do gênero masculino, da linhagem 

Sprague-Dawley, sendo as informações específicas sobre a maturidade dos animais expressas 

através da faixa de peso corporal, variando entre 250-300g (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 

2005; Park et al., 2010).  

Em todos os estudos (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 2005; Park et al., 2010) foi 

escolhido o nervo ciático utilizando-se a técnica de tubulização para o reparo da lesão 

nervosa.  

Houve uma homogeneidade entre os estudos quanto à modalidade do ultrassom, onde 

todos utilizaram a emissão pulsada, assim como na maioria dos demais parâmetros utilizados. 

A frequência de emissão escolhida foi a de 1MHz, com duração de pulso de 2 ms, duty cicle 

de 20% e intensidade de sonificação variando entre 0.2 e 0.4 W/cm
2, com o tempo de 

aplicação diária de 2 a 5 minutos (Tabela 3). Informações sobre a frequência de repetição de 

pulso utilizada, só estiveram presentes em dois estudos (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 

2005), com valor de 100Hz.  No que se refere à duração total do tratamento houve 

heterogeneidade entre os estudos visto que dois deles (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 

2005) realizaram o tratamento por 12 dias consecutivos enquanto que no outro estudo (Park et 

al., 2010) este período foi de 8 semanas.   

A relação dos desfechos analisados e seus resultados encontram-se descritas na tabela 

4. O número total de fibras mielínicas foi avaliado em 2 artigos (Chang & Hsu, 2004; Chang 

et al., 2005), enquanto que o número total de vasos sanguíneos em apenas 1(Chang et al., 
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2005)  dos três estudos, não existindo diferença entre os grupos tratamento e placebo. Apenas 

Park e colaboradores (2010) avaliaram o diâmetro das fibras e a espessura da bainha de 

mielina, verificando que maiores valores destas variáveis foram encontrados nos animais que 

receberam o ultrassom terapêutico. Dados a respeito da área de secção transversa do nervo 

regenerado, densidade de fibras mielínicas, diâmetro axonal e razão g não estiveram presentes 

em nenhum dos três estudos.   

  

DISCUSSÃO 

 

De acordo com esta revisão observou-se que o ultrassom terapêutico não alterou o 

número de fibras mielínicas, no entanto, aumentou o diâmetro da fibra nervosa e a espessura 

da mielina em apenas um dos estudos selecionados (Park et al., 2010). No entanto, apesar 

desse achado positivo, esse resultado deve ser avaliado com cautela, pois o referido estudo foi 

o que apresentou o maior risco de viés envolvendo os itens avaliados, podendo assim 

comprometer a fidedignidade dessa inferência. Fato este que pode estar relacionado com a 

ação estimuladora que este recurso terapêutico exerce na ação das células de Schwann, já que 

estas são as principais células responsáveis pela mielinização da fibra nervosa regenerada 

(Chang & Hsu, 2004; Dubový, 2011). No entanto, estes dados devem ser avaliados com 

ressalvas já que este estudo apresentou grande déficit na descrição das condições 

metodológicas de alojamento, randomização dos grupos experimetais e cegamento na análise 

dos resultados. 

A utilização de animais experimentais em pesquisas científicas vem se tornando um 

pré-requisito importante para a estruturação de estudos em seres humanos pois, favorece a 

compreensão dos parâmetros fisiológicos e patológicos às respostas terapêuticas que devem 

ser considerados para o estabelecimento de tratamento para diversas afecções que acometem 
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os humanos (Ferreira et al., 2005). No entanto, as pesquisas que envolvem experimentação 

animal ainda têm apresentado falhas nas concepções metodológicas, comprometendo a 

precisão e a translação destes achados para as pesquisas clínicas (Dirnagl, 2006). 

Dentre os achados metodológicos dos estudos incluídos nesta revisão, todos relataram 

submissão ao comitê de ética para o desenvolvimento de uma pesquisa utilizando animais 

experimentais. A aprovação por um comitê especializado no manejo destes espécimes faz-se 

necessário no intuito da pesquisa manter uma validade interna adequada e um padrão 

reprodutível do estudo, além de não gerar maus tratos (ILAR, 2003).  

Além de dados relacionados aos aspectos éticos, informações sobre o manejo dos 

animais experimentais, incluindo o ambiente no qual está sendo desenvolvido o experimento, 

alimentação, oferta de água, iluminação e temperatura são importantes para o entendimento 

do processo experimental no qual os animais estão sendo submetidos (Ellery, 1985). Apesar 

desta premissa apenas dois estudos (Chang & Hsu, 2004; Chang et al., 2005) relataram 

informações sobre temperatura e o ciclo claro/escuro no qual foram submetidos os animais.  

Estas variáveis ambientais estão incluídas nas necessidades básicas de cuidado para promover 

o bem estar físico e psicológico dos animais, que incluem aspectos como nutrição e ambiente 

físico (temperatura, ventilação e iluminação) adequados, entre outros (Clark et al., 1997a). 

Neste contexto, condições inadequadas de temperatura e iluminação podem provocar 

alterações no ciclo circadiano e consequentemente na homeostasia destes animais, 

predispondo-os a situações de estresse, o que pode refletir em alterações nas funções 

fisiológicas de vários sistemas, dentre eles: endócrino, nervoso e imunológico (Clark et al., 

1997b).  

Na presente revisão nenhum dos estudos relataram a forma em que os animais foram 

mantidos, se isolados ou em grupos.  Em pesquisas que exigem a utilização de uma grande 

quantidade de animais, o agrupamento destes em ambientes comuns ou individuais tem total 
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influência no desempenho e na adaptação antes de intervenções como após as mesmas. A 

população animal em um microambiente adequado pode influenciar nas respostas hormonais 

centrais (Stranahan et al., 2006); comportamento de dominância hierárquica (Arndt et al., 

2009), ou até influenciar o sistema imune quando isolados, tornando-se desfavorável a 

comparação entre animais isolados com aqueles em grupos (Bartolomucci et al., 2003).  

Na tentativa de manter um padrão criterioso, quanto à metodologia empregada nas 

pesquisas experimentais, informações sobre a disponibilidade de alimento e água ofertados ao 

animal não podem ser negligenciadas já que, restrição ou alteração na oferta de alimento pode 

resultar na elevação de corticosterona com consequente alteração no comportamento e 

estresse no animal (Heiderstadt et al., 2000). Uma vez que o estresse crônico pode provocar 

diminuição no número de células inflamatórias presentes no sangue, dentre elas os monócitos, 

o processo de regeneração nervosa periférica pode não ocorrer de forma adequada, já que é 

dependente da ação destas células (Dhabhar, 2009; Dubový, 2011). Além disto, a necessidade 

de manter o mesmo tipo de dieta (ração) torna-se necessário no intuito de disponibilizar a 

mesma quantidade de proteínas, carboidratos e lipídios. Dos estudos avaliados, apenas um 

(Park et al., 2010) não descreveu as informações necessárias quanto a oferta de água e 

alimento. 

 Em todos os estudos incluídos nessa revisão, houve a presença de um grupo placebo, o 

qual foi utilizado como parâmetro para confirmar a ação do ultrassom terapêutico. No entanto, 

a ausência de randomização e cegamento dos grupos experimentais presentes em todos os 

estudos, revela um sério problema que pode comprometer a credibilidade dos achados 

encontrados nos estudos selecionados. Esse fato ocorre por haver uma maior possibilidade de 

superestimação do efeito do ultrassom como recurso terapêutico, promovendo assim uma 

maximização dos benefícios de tratamento, induzindo a conclusões enganosas (Ioannidis et 

al., 2001; Hooijmans et al., 2010).  
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A homogeneidade quanto aos modelos animais selecionados em relação ao tipo, faixa 

etária e peso permitiu a caracterização dos animais em uma mesma faixa de maturidade 

corporal e sistêmica. Esta padronização facilita a comparação direta entre os resultados 

encontrados e elimina possíveis alterações morfológicas, eletrofisiológicas e funcionais 

inerentes a faixa etária dos animais. 

A escolha do nervo ciático por todos os estudos encontra respaldo na literatura já que, 

este nervo tem sido extensivamente utilizado como modelo para avaliação da resposta 

regenerativa do nervo periférico após lesão nervosa traumática experimental (Monte-Raso et 

al., 2006; Chen et al., 2007; Jatte et al., 2011). Este fato deve-se principalmente à suas 

características: fácil visualização e manipulação, favorecidas pela sua localização, facilitam a 

reprodução de lesões que podem acometer os nervos em humanos; calibre mais espesso que 

os demais nervosos periféricos; rápida resposta regenenerativa (aproximadamente 1 mm por 

dia); além de ser considerado um nervo misto, o que permite a avaliação da função motora e 

sensorial (Varejão et al., 2001; Martins et al., 2006).  

Em todos os estudos selecionados, a forma de emissão sonora pulsada foi a escolhida, 

tendo o início do tratamento se iniciado a partir do 1º dia pós-lesão. Essa escolha de início 

precoce parece adequada uma vez que nos estágios iniciais do processo inflamatório, o 

ultrassom terapêutico pulsado é capaz de estimular células inflamatórias a migrarem para o 

local da injúria, promovendo uma vasodilatação local, síntese proteica e moléculas de adesão 

celular (Paliwal & Mitragotri, 2008). Além disso, este recurso terapêutico parece também 

promover alterações na função normal da membrana celular, o que se reflete no aumento da 

ação de fagocitose pelos macrófagos e no fluxo de cálcio intracelular nos fibroblastos (Johns, 

2002). 

A análise da frequência utilizada pelos estudos demonstrou uma homogeneidade de 

valores, uma vez que todos os três estudos utilizaram 1 MHz. Esta frequência parece ser 
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adequada para a sonificação do nervo ciático uma vez que, é indicada para estimular 

estruturas situadas a 2.5 - 5cm de profundidade em relação à pele (Draper et al., 1995). A 

intensidade utilizada apresentou variação entre 0.2w/cm
2
 e 0.4 w/cm

2
, estando estes valores 

considerados como estimulação de baixa intensidade, desta forma, causando pouco 

aquecimento tecidual, sobressaindo a ação mecânica das ondas sonoras nas membranas 

celulares do tecido sonificado (Haar, 1999).  

Por fim, o tempo total de tratamento variou de 2 a 8 semanas nos estudos 

selecionados. A aplicação do ultrassom terapêutico pulsado durante as duas primeiras 

semanas após a lesão tecidual, que corresponde às fases inflamatória e proliferativa da 

cicatrização, tem sido associada com a maximização da resposta regenerativa de outros 

tecidos (Dyson & Brookes, 1983). Em relação às lesões parciais ou totais (sem reparo) no 

nervo periférico, o tratamento com o ultrassom em períodos mais precoces do processo 

regenerativo, também tem apresentado resultados positivos em termos de maximização da 

resposta regenerativa morfológica e funcional desta estrutura (Crisci & Ferreira, 2002; Raso et 

al., 2005). No entanto, diante da não uniformidade dos parâmetros estruturais avaliados no 

tecido nervoso regenerado, nos três estudos selecionados, torna-se difícil determinar se a 

aplicação restrita à períodos precoces da regeneração nervosa seria mais efetiva ou não em 

relação àquelas com duração de tratamento mais prolongada. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Em virtude da considerável presença de viés e da escassa avaliação de parâmetros 

estruturais, os dados disponíveis nos estudos selecionados não são suficientes para pontuar a 

eficácia do ultrassom na promoção da regeneração nervosa periférica, no que se refere às 

características estruturais. Poucos parâmetros histomorfométricos foram avaliados nos estudos 
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selecionados e destes apenas o diâmetro das fibras mielínicas e a espessura da bainha de 

mielina apresentaram valores mais expressivos relacionados ao tratamento com o ultrassom 

terapêutico.  

Outros estudos experimentais devem ser realizados, seguindo um maior rigor 

metodológico, especialmente com randomização dos grupos, cegamento das análises, e maior 

controle das condições de manutenção dos animais. Além disso, uma avaliação estrutural 

mais detalhada das características histomorfométricas tanto do nervo (número total de fibras 

mielínicas, área de secção transversa, densidade e número de vasos sanguíneos), quanto da 

fibra nervosa (diâmetros da fibra e axonal, espessura da mielina e razão g) possibilitará que 

resultados mais confiáveis sejam encontrados e desta forma, parâmetros sejam estabelecidos 

para futuras pesquisas em serem humanos.  
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Figura 1 – Busca e seleção dos estudos para a revisão sistemática de acordo com PRISMA 

(Preferred Reporting of Systematic Reviews and Meta-Analyses) (LIBERATI et. al., 2009)
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Autor, Ano Controle de 

temperatura 
Ciclo 

claro/escuro 
Alimentação Água Alojamento Randomização 

dos grupos 
Cegamento da análise 

dos resultados 
Aspectos  

éticos 
Chang et al., 2004 + + + + - - - + 

Chang et al., 2005 + + + + - - - + 

Park et al., 2010 - - - - - - - + 

(+) Variável estudada; (-) Variável não estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Qualidade metodológica dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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Autor/Ano Modelo 

animal 
Grupos Nervo 

avaliado 
Tipo de reparo 

nervoso 
Ìnício do 

tratamento 

(pós lesão) 

Duração total  

do tratamento 

Chang et al., 2004 Ratos 
Sprangue-

Dawley 

48 animais 
US(-) (n=24)  
US(+) (n=24) 
 

Ciático Tubulização 24h 12 dias 

Chang et al., 2005 Ratos 

Sprangue-

Dawley, 
Machos 

48 animais 
US(-) (n=24) 
US(+) (n= 24) 
 

Ciático Tubulização 24h 12 dias 

Park et al., 2010 Ratos 

Sprangue-

Dawley 

30 animais 
US(-) (n=15) 
US(+) (n=15) 

Ciático Tubulização 24h 8 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Características dos estudos elegíveis para revisão, em ordem cronológica. 

US(-): aplicação placebo do ultrassom; US(+): estimulação efetiva pelo ultrassom 
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Autor, Ano Tipo de 

emissão 

Frequência 

de emissão 

 

Duração de 

pulso 

 

Frequência de 

repetição de pulso  

Duty  

Cicle 

 

Intensidade 

 

Tempo de  

aplicação diária  

 
Chang et al., 2004 Pulsado 1MHz 2 ms 100 Hz 20% 0.2 W/cm

2
 5 min. 

Chang et al., 2005 Pulsado 1MHz 2 ms 100 Hz 20% 0.3 W/cm
2
 5 min. 

Park et al., 2010 Pulsado 1MHz 2 ms - 20% 0.4 W/cm
2
 2 min. 

(MHz) Mega Hertz; (ms) milissegundos; (Hz) Hertz; (W/cm
2
) Wats/cm

2
; (min) minutos; (-) não informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Descrição dos parâmetros utilizados para a aplicação do ultrassom terapêutico nos estudos selecionados. 
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Autor/Ano Número total 

de fibras 

mielínicas 

(N) 

Área de secção 

transversa do 

nervo (µm
2
) 

Densidade  

de fibras 

mielínicas 

(N/µm
2
) 

Diâmetro 

das fibras 

mielínicas 

(µm) 

Diâmetro 

axonal 

(µm) 

Espessura 

da mielina 

(µm) 

Número 

total de 

vasos 

sanguíneos 

Razão g 

Chang et al., 

2004 

Ø NA NA NA NA NA NA NA 

Chang et al., 

2005 

Ø NA NA NA NA NA Ø NA 

Park et al., 2010 NA NA NA GT 3.09 ± 

0.26 

GP 2.21 ± 

0.18 

p < 0.05 

NA     GT 0.53 

± 0.03 

   GP 0.38 ± 

0.02 

p < 0.05 

NA NA 

(NA) Não Avaliado; Ø Sem diferença Significativa; (GT) Grupo Tratado; (GP) Grupo Placebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Descrição dos desfechos primários e secundários avaliados nos estudos selecionados. 

* * 
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4. HIPÓTESES 

 

 

- O tubo de biopolímero produzido a partir do melaço da cana-de-açúcar se caracteriza como 

um material adequado a ser utilizado como guia no processo de regeneração nervosa 

periférica. 

 

- A utilização do Ultrassom terapêutico (US) associado à terapia com células mononucleares 

da medula óssea poderia potencializar a resposta regenerativa do nervo periférico, em animais 

experimentais submetidos a transecção do nervo ciático. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

 

Avaliar a eficácia da utilização do tubo de biopolímero produzido a partir da cana-de-

açúcar como tubo guia, além de verificar o efeito do Ultrassom Terapêutico Pulsado, na ação 

reparadora das Células Mononucleares da Medula Óssea durante o processo regenerativo do 

nervo periférico. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1.1 Comparar a partir da avaliação de parâmetros estruturais, a utilização do tubo de 

biopolímero da cana-de-açúcar com um tubo sintético no processo de regeneração do nervo 

periférico; 

1.2 Avaliar morfologicamente o tecido nervoso regenerado no interior do tubo de 

biopolímero; 

1.3 Determinar o efeito da associação do ultrassom terapêutico e das células  mononucleares 

da medula óssea na regeneração do nervo periférico, mensurando:  

1.3.1  Quantidade de fibras nervosas mielínicas 

1.3.2 Área de secção transversa do nervo regenerado 

1.3.3 Densidade de fibras mielínicas 

1.3.4 Quantidade de vasos sanguíneos 

1.3.5 O diâmetro das fibras nervosas e dos axônios mielinizados 

1.3.6 Espessura da bainha de mielina  

1.3.7 Razão g. 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.1 Local do Estudo 

 

 

 As diversas etapas do estudo foram realizadas nos laboratórios de plasticidade 

Neuromuscular (Departamento de Anatomia), de Microbiologia Clínica - Laboratório de 

Imunipatologia Keizo Asami (LIKA), no Departamento de Cirurgia Experimental e no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Centro de Tecnologia do Nordeste (CETENE-

UFPE). 

 

 

6.2 Aspectos Éticos 

 

 

 O presente estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em experimentação 

animal do CCB-UFPE sob o número de protocolo: 23076.020636/2009-36, estando de acordo 

com as normas internacionais estabelecidas pelo National Intitute of Health Guide para 

cuidados e uso de animais de laboratório (ANEXO B). 

 

 

6.3 Animais 

 

 

 Foram utilizados para esse estudo 45 ratos machos, albinos, da linhagem Wistar, com 

idade de 60 dias de vida, provenientes da colônia de criação do Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal de Pernambuco, alojados em gaiolas plásticas de propileno 

(49x34x16cm) e livre acesso à água filtrada e à ração (Labina-Purina do Brasil S/A) no 

Biotério de Experimentação do Departamento de Anatomia – CCB/UFPE. Os animais foram 

mantidos com temperatura de 23  2C, num ciclo invertido de luz (6:00 às 18:00 h) e 

escuridão (18:00 às 6:00 h).   
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6.4 Confecção do tubo de biopolímero da cana-de-açúcar 

 

 

 As membranas de biopolímero foram fabricadas por via microbiológicas a partir da 

degradação bacteriana (Zooglea sp) dos componentes do melaço da cana de açúcar, sendo 

então formada uma película, tipo gel, de superfície contínua na interface ar-líquido, sendo 

constituída de glicose 87%, xilose 8,5%, ribose 1,68%, ácido glicurônico 0,83%, manose 

0,82%, arabinose 0,37%, galactose 0,13%, ramnose 0,01% e fucose 0,01%.  Informações mais 

detalhadas sobre o processo de confecção e caracterização bioquímica da membrana de 

biopolímero podem ser encontradas em Paterson-Beedle e colaboradores (2000)
24

. Após este 

processo o material foi esterilizado (120ºC, 40 minutos) e seco (60ºC) para a formação da 

membrana, com espessura de 0.1mm. Em seguida, a membrana foi arquitetada em formato 

tubular, sendo cada tubo formado por uma monocamada da membrana de biopolímero, com 

comprimento (8 mm) e diâmetro interno (2.3 mm).  

Após a sua confecção, os tubos eram esterelizados em radiação gama, no 

Departamento de Energia Nuclear (DEN – UFPE) para garantir a natureza estéril do material 

a ser utilizado no procedimento cirúrgico. 

 

 

6.5 Obtenção das Células Mononucleares da Medula Óssea (CMMO) 

 

 

Para a obtenção das CMMO foram utilizados 8 ratos machos, albinos, wistar e adultos. 

Os animais doadores foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina a 2% (20 

mg, Rompum


 – Bayer) e Cloridrato de Ketamina (50 mg, Ketalar


) por via intramuscular, 

em uma quantidade de 0,2 ml da solução para cada 100 g de peso corporal do animal 

(MASSONE, 1988). Após a anestesia, os animais foram eutanasiados com injeção de 1mL de 

cloreto de potássio (KCl) intacardíaca. Para cada animal realizou-se assepsia com álcool 70% 

e sob fluxo laminar, onde os ossos longos, fêmures e tíbias foram dissecados até ficarem 

livres de tecidos. Em seguida as epífises foram removidas e a medula óssea aspirada com 

seringa descartável de 3 mL, contendo solução salina estéril e heparina. À suspensão obtida 

foi mantida em tubo Falcon 50 mL, seguida de centrifugação a 1200 rpm por 30 minutos,  

desta forma promovendo o isolamento das células mononucleares por gradiente de ficoll. Em 

continuidade, ajustou-se o volume de células mononucleares para 40 mL com solução salina 
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estéril e em seguida centrifugação a 1800 rpm, por 10 minutos. Ao final, ao precipitado que 

correspondeu às células da fração mononucleares foi acrescentado o meio de cultura (DMEM 

suplementado com 20% de soro fetal bovino, GIBCO/BRL) adicionado de 100 unidades/mL 

de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina. As células foram contadas em câmara de 

Neaubauer, obtendo-se uma média de 11 x 10
6
 células por animal. Em seguida foram 

ajustadas para 5 X 10
6
 células/mL para serem introduzidas nos animais de acordo com o 

grupo de estudo. De acordo com o grupo de estudo foi administrada a suspensão de células 

(células monucleadas, meio de cultura e matrigel) ou meio de cultura e matrigel no local da 

lesão, utilizando um volume total de 20µL no interior do tubo guia para a regeneração 

nervosa.  

 

 

6.6 Procedimento cirúrgico 

 

 

  Ao atingirem a idade de 60 dias, os animais foram anestesiados com uma solução de 

cloridrato de xilazina a 2% - 20 mg/Kg (Rompum


 – Bayer) e quetamina -
 
50mg/Kg 

(Ketalar


) por via intramuscular, em uma quantidade de 0,2 ml da solução para cada 100 g de 

peso do animal (MASSONE, 1988). Procedeu-se uma incisão na pele da região posterior da 

coxa e, em seguida, os músculos glúteos máximo e médio e os isquiotibiais foram rebatidos 

para visualização do nervo ciático. A lesão nervosa foi realizada a uma distância de 1 cm 

anterior a bifurcação do nervo. O defeito foi imediatamente reconstituído com o tubo de 

biopolímero (comprimento médio: 8 mm, diâmetro interno de 2.3 mm e espessura de 0.1mm) 

estando os cotos neurais separados por uma distância média de 5 mm. O epineuro foi suturado 

com fio de sutura 7-0, a um ponto situado a 2 mm de distância da extremidade do tubo. A 

extremidade do nervo encontrava-se completamente introduzida no interior do lúmen do tubo 

produzindo um compartimento fechado (BRAGA-SILVA, 2006).  
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6.7 Grupos experimentais 

 

 

 Inicialmente para testar a viabilidade do tubo de biopolímero da cana-de-açúcar como 

guia para a regeneração nervosa periférica, utilizou-se três grupos experimentais, compostos 

de 05 animais cada, nos quais os animais foram randomicamente alocados nos seguintes 

grupos: Grupo Controle (n=05) – GC; Grupo Lesão + tubulização com Polietileno (Grupo 

Polietileno – GP, n=05) e Grupo Lesão + tubulização com Biopolímero (Grupo Biopolímero – 

GB, n=05).  

Os animais que sofreram a lesão nervosa, de acordo com o tratamento através da 

terapia celular e/ou do ultrassom terapêutico, formaram, da mesma forma que nos grupos 

anteriores, randomicamente alocados nos seguintes grupos experimentais, com 6 animais 

cada:  

 Grupo sem a presença das Células Mononucleares da Medula Óssea – CMMO(-): 

emissão efetiva de onda sonora – US(+); emissão placebo da onda sonora - US(-); 

 Grupo com a presença das Células Mononucleares da Medula Óssea – CMMO(+):  

emissão efetiva de onda sonora – US(+); emissão placebo da onda sonora- US(-) 

 

 

6.8 Tratamento com Ultrassom Terapêutico 

 

 

Um dia após o procedimento cirúrgico inicial, foi dado início ao tratamento com o 

ultrassom terapêutico pulsado, prolongando-se até a segunda semana pós-cirúrgica, com o 

tempo de aplicação diária de 5 minutos, sendo um total de 12 aplicações consecutivas 

(CHANG e HSU, 2004). O tempo de tratamento foi baseado na relação da área da lesão 

dividida pela área do cabeçote, sendo aplicação realizada com uma fina camada de hidrogel 

esterilizado - utilizado como meio de acoplamento e com movimentos lentos na região da 

lesão nervosa. 

O equipamento de UST portátil utilizado foi o SONOPULSE (Ibramed), com cabeçote 

de aplicação com área efetiva de aplicação com 1cm², programável para uso na modalidade 

pulsado, com frequência de 1MHz, frequência de repetição de pulso de 100Hz, duração de 

pulso de 2ms -  razão de 1:5, ciclo de trabalho de 20% e intensidade de 0,5 W/cm². 
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O grupo sem ultrassom terapêutico, US (-), foi submetido a massagem promovida pelo 

cabeçote do ultrassom, seguindo as mesmas características que os grupos que receberam o 

UST, no entanto, estando o equipamento desligado. 

 

 

6.9 Avaliação histomorfométrica 

 

 

 Transcorridas 12 semanas do procedimento cirúrgico inicial, os fragmentos do nervo 

ciático neoformados no interior do tubo foram coletados, fixados em solução Karnowisk 

(glutaldeído 2,5%, paraformaldeído 4% e tampão cacodilato 0,1M pH = 7,4) e pós-fixados 

com tetróxido de ósmio 1%. O material coletado foi desidratado em concentrações crescentes 

de acetona em água destilada (50% - 100%) e resina Epoxi em acetona (1:3 – resina pura) e 

em seguida emblocados, mantido em estufa por 48h. A análise histomorfométrica realizou-se 

através da análise de cortes histológicos semi-finos – 0,5 µm de espessura e corados com 

solução de azul de toluidina 1%.  

Para quantificação das fibras nervosas mielínicas e dos vasos sanguíneos, utilizou-se o 

microscópio óptico (Olympus – BX50), objetiva de 100x – aumento de 1000X, conectado a 

uma vídeo-câmera (Samsung – SHC-410 NAD) e o software TV Tuner Application. Através 

das imagens capturadas realizou-se a quantificação total dos vasos sanguíneos e do número de 

fibras mielínicas por varredura total do campo microscópico, utilizando o programa Mesurim 

Pro 08. Para as análises histomorfométricas, foram considerados todos ao campos 

microscópicos fotografados obtidos a partir  do corte semi-fino do fragmento de nervo ciático.  

Avaliou-se também o diâmetro da estrutura nervosa regenerada (D), o diâmetro axonal 

(d), a espessura da bainha de mielina (D+d)/2 e a razão G (d/D) de cada uma das fibras 

mielínicas, utilizando o programa de mensuração Image J (programa desenvolvido no 

 National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA). Para análise destas variáveis 

foram mensuradas 100 fibras por nervo ciático de cada animal/grupo experimental, com o 

intuito de calcular estatisticamente o número amostral representativo da população de fibras 

mielínicas, utilizando intervalo de confiança da média dos desvios padrões de cada grupo, 

admitindo erro amostral de 1% e nível de confiança de 95%  
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6.10 Análise estatística 

 

 

 Utilizou-se uma margem de segurança de 95% de confiabilidade e testes de acordo 

com a amostra e objetivos propostos. Utilizou-se o programa estatístico Bioestat 5.0, 

disponível gratuitamente pela internet. Verificou-se a normalidade das amostras através do 

teste Kolmogorov-Smirnov. Para a avaliação dos resultados, utilizou-se o Teste -t Student 

para avaliação de dois grupos independentes e o teste Anova um critério e em seguida o pós-

teste de Tukey, para a avaliação de mais de dois grupos, considerando como significante as 

diferenças que apresentassem o valor de p ≤ 0,05. 
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RESUMO  

 

A utilização de biopolímeros tem se destacado na confecção de tubos para a reparação de 

lesões nervosas periféricas, favorecendo uma maior orientação dos cotos neurais durante o 

processo regenerativo. Este estudo objetivou avaliar a viabilidade da utilização de um tubo 

confeccionado a partir de componentes da cana-de-açúcar no processo de regeneração nervosa 

periférica após lesão por neurotomia experimental. Utilizou-se 15 ratos machos, albinos 

Wistar, adultos  separados em três grupos: controle (GC), lesão + tubo de polietileno (GP) e 

lesão + tubo de biopolímero (GB). Aos 60 dias de idade os animais do GP e GB foram 

submetidos à cirurgia de tubulização do nervo ciático e 60 dias após a lesão foram 

sacrificados para coleta do nervo. A análise qualitativa da estrutura presente no interior do 

tubo de biopolímero demonstrou  filamento nervoso regenerado, como morfologia típica de 

nervo periférico, apresentando estruturas mais delgadas em relação ao nervo ciático de um 

animal adulto saudável. Na análise quantitativa desta estrutura observou-se haver equivalência 

entre os grupos GP e GB em relação a: número de fibras mielínicas, área de secção transversa 

do nervo regenerado, densidade e diâmetro de fibras mielínicas, além da espessura da bainha 

de mielina (p>0.05). Já em relação as variáveis: quantidade total de vasos sanguíneos, 

diâmetro dos axônios e razão g, verificou-se valores médios mais significativos no grupo GB 

(p<0.05) em relação ao GP. Os resultados desse estudo sugerem que o biopolímero da cana-

de-açúcar pode ser um material viável a ser utilizado como tubo guia no processo de reparo 

estrutural da lesão nervosa periférica. 

Palavras-chave: Nervo Ciático, Neurotomia, Vasos Sanguíneos, Exopolissacarídeo, Neurite 

de Mielinização 

 
 

ABSTRACT 

The use of biopolymers has excelled in the production of tubes for the repair of peripheral 

nerve damage, favoring greater orientation of the stumps during the neural regenerative 

process. This study aimed  to evaluate the feasibility of using a tube made from components 

of sugar cane in the process of peripheral nerve regeneration after experimental neurotomy. 
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Fifteen albino male Wistar adults rats were used, separated into three groups: control (CG), 

injury + polyethylene tube (PG) and injury + biopolymer tube (BG). At 60 days of age 

animals from the PG and BG groups underwent neurotomy and tubulization of the sciatic 

nerve and, 60 days later, were sacrificed for collection of the nerve. Qualitative analysis of the 

structure present inside the biopolymer tube demonstrated regenerated nerve filament, with 

typical morphology of a peripheral nerve, though more slender than the sciatic nerve of a 

healthy adult animal. In the quantitative analysis, similarities were observed between PG and 

BG in relation to: number of myelinated fibers, transverse section area of regenerated nerve,  

density and diameter of myelinated fibers, in addition to the thickness of the myelin sheath 

(p>0.05). While in relation to the variables total number of blood vessels, diameter of axons 

and G-ration, the most significant mean values were verified in the BG group (p<0.05) in 

relation to PG. The results of this study suggest that the biopolymer from sugar cane can be a 

viable material for use as a guide tube in the process of structural repair of peripheral nerve 

injury. 

 

KEY-WORDS: Sciatic nerve, Neurotomy, Blood vessels, Exopolysaccharide, Myelinization, 

Neurite 
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INTRODUÇÃO 

 

 A neuropatia periférica pós-traumática, quando causada por lesão de secção total do 

nervo (neurotomia) produz déficits motores e sensitivos significantes aos indivíduos 

acometidos (Biazar et al. 2010; Gu et al. 2011).
  

A técnica de neurorrafia término-terminal se destaca como uma das mais utilizadas em 

situações em que não há perda de tecido nervoso após a lesão. No entanto, a utilização desta 

técnica pode provocar um tracionamento exercível no local da reparação o que aumenta a 

possibilidade de formação de tecido cicatricial fibroso na intersecção dos cotos neurais 

(Rivlin et al. 2010).  

 Esse problema tem estimulado a busca por condutos biossintéticos que sejam inertes 

imunologicamente e que possam ser utilizado como tubo guia. Neste contexto, vários 

materiais biológicos e sintéticos biodegradáveis ou não biodegradáveis têm sido utilizados 

como guias para o processo regenerativo do nervo periférico (Gu et al. 2011; Johnson et al. 

2008; Rivlin et al. 2010) e nos últimos anos se intensificaram as buscas por materiais 

biocompatíveis e biodegradáveis para serem usados como tubo guia do processo regenerativo 

do nervo periférico (Chang et al. 2005; Nakamura et al. 2004; Park et al. 2010).  

 Neste sentido, o biopolímero de cana-de-açúcar, um exopolissacarídeo obtido por 

síntese bacteriana da Zoogloea sp a partir de melaço de cana-de-açúcar, vem se destacando 

como material biodegradável e biocompatível aos sistemas biológicos, já estando 

fundamentada sua utilização no processo de reparação e substituição tecidual em estudos de 

experimentação (Aguiar et al. 2007; Barros-Marques et al. 2012; Mayer et al. 2011).  

 Entretanto, até o momento não foi testada sua utilização na reparação do tecido 

nervoso periférico motivo pelo qual o presente trabalho pretende avaliar a viabilidade da 

utilização de um tubo confeccionado a partir desse material no processo de regeneração 

nervosa periférica após lesão por neurotomia experimental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Grupos Experimentais 

 

 Foram utilizados 15 ratos machos, albinos da linhagem Wistar, mantidos em 

condições padrão de biotério, em sala climatizada com temperatura de 23°C ± 2°C, ciclo 
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invertido de luz (18 às 6h) e escuridão (6 às 18h). Os animais foram provenientes de 4 

ninhadas, sendo separados aleatoriamente e alojados em gaiolas plásticas de propileno 

(49x34x16cm) tendo livre acesso à água filtrada e à ração (Labina-Purina do Brasil S/A) no 

Biotério de Experimentação Animal do Departamento de Anatomia – CCB/UFPE. O estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética em experimentação animal da UFPE, estando de acordo 

com as normas internacionais estabelecidas pelo National Institute of Health Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals. 

 

Confecção do tubo de biopolímero da cana-de-açúcar 

 

 Os tubos de biopolímero foram fabricados a partir de um filme de superfície contínua 

de um exopolissacarídeo, um copolímero bioativo constituído de glicose 87%, xilose 8,5%, 

ribose 1,68%, ácido glicurônico 0,83%, manose 0,82%, arabinose 0,37%, galactose 0,13%, 

ramnose 0,01% e fucose 0,01% obtidos da polimerização de açúcares do melaço da cana de 

açúcar por via biotecnológica, como sugerido por Paterson-Beedle et al. (2000).  A parede do 

tubo de biopolímero era formada de uma monocamada do filme com 0.1 mm de espessura, 

com comprimento (8 mm) e diâmetro interno (2.3 mm). Após a sua confecção, os tubos foram 

esterilizados em radiação gama para garantir a natureza estéril do material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico. 

 

Procedimento cirúrgico e Formação dos Grupos Experimentais 

 

 Ao completarem a idade de 60 dias, os animais submetidos ao procedimento cirúrgico 

de lesão total do nervo  foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina a 2% - 

10 mg/Kg (Rompum


 – Bayer) e quetamina -
 
25mg/Kg (Ketalar


) por via intramuscular, em 

um volume de 0,2 ml da solução para cada 100 g de peso do animal
15

, dez minutos após a pré-

anestesia com solução de atropina (0,044 mg/Kg). Após a tricotomia da região posterior da 

pata pélvica direita, realizou-se uma incisão na pele e a lesão nervosa a uma distância de 1 cm 

anterior a bifurcação do nervo, com o objetivo de padronizar o local da injúria nervosa. O 

defeito foi imediatamente reconstituído, de acordo com os grupos experimentais, com tubo de 

biopolímero de cana-de-açúcar ou tubo de polietileno (Gore-Tex®), ambos apresentando 

comprimento e diâmetro médios de 8 mm e 2.3 mm, respectivamente. Em ambos os casos, os 

cotos neurais foram separados por uma distância de 4 mm. O epineuro foi suturado a um 
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ponto situado a 2 mm de distância da extremidade do tubo. A extremidade do nervo foi 

completamente introduzida no interior do lúmen do tubo produzindo um compartimento 

fechado. A luz de ambos os tubos foi preenchida com uma mistura de um gel confeccionado a 

base componentes da matriz extracelular (Matrigel
TM

 BD Biosiensce) (33%) e solução salina.  

 De acordo com o tipo de material utilizado para a confecção dos tubos guia, os 

animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos experimentais: Grupo Lesão + tubo 

de polietileno (n=5) – GP; e Grupo Lesão + tubo de biopolímero (n=5) - GB. Os outros 5 

animais que não foram submetidos ao procedimento cirúrgico formaram o grupo controle do 

estudo – GC. 

 

Coleta do Material e Processamento Histológico 

 

 Após 60 dias da lesão nervosa inicial, um novo procedimento cirúrgico foi realizado 

em todos os animais, seguindo as mesmas orientações para pré-anestesia e anestesia que o 

primeiro procedimento. Após a exposição do nervo ciático, uma pré-fixação foi realizada com 

solução Karnowisky (solução de 2,5% de glutaldeído, 4% de paraformaldeído e 0,1M de 

tampão cacodilato de sódio, pH=7,4), através de gotejamento de 1 mL desta solução no nervo 

ciático in situ.  O tecido nervoso neoformado na região central do tubo nos grupos GP e GB, e 

o segmento nervoso situado a distância de 1 cm anterior a bifurcação do nervo ciático, nos 

animais do grupo GC, foram coletados e encaminhados para processamento histológico Os 

fragmentos nervosos foram fixados em solução Karnowisky por 24h a 4°C e lavados com 

solução aquosa de tampão cacodilato de sódio e pós-fixados com solução contendo 1% 

tetróxido de ósmio por 1,5h, em temperatura ambiente, emblocados em resina Epon 812 

(Polysciences®) e obtidos cortes transversais semi-finos nos fragmentos de nervo ciático com 

espessura de 0,5 µm corados com azul de toluidina (1%). 

  

 

 Análise Histomorfométrica 

 

Para quantificação das fibras nervosas mielínicas e dos vasos sanguíneos, utilizou-se o 

microscópio óptico (Olympus – BX50), objetiva de 100x – aumento de 1000X, conectado a 

uma vídeo-câmera (Samsung – SHC-410 NAD) e o software TV Tuner Application. Através 

da análise de todas as imagens capturadas, foi possível realizar a quantificação das fibras 
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mielínicas e dos vasos sanguíneos por varredura total de cada um dos campos microscópicos 

fotografados, através do programa Mesurim Pro 08.  A mensuração da área de secção 

transversa de cada segmento nervoso foi realizada a partir das imagens obtidas com a objetiva 

de 4x – aumento de 40x, utilizando o programa de mensuração ImageJ 1.46, utilizando como 

unidade o µm
2
. Outro dado avaliado foi à densidade de fibras mielínicas e de vasos 

sanguíneos. Os valores deste parâmetro foram obtidos através da divisão da quantidade total 

de fibras mielínicas ou de vasos sanguíneos pela área de secção transversa de cada nervo 

analisado. 

Avaliou-se também o diâmetro da estrutura nervosa regenerada (D), o diâmetro axonal 

(d), a espessura da bainha de mielina (D+d)/2 e a razão G (d/D) de cada uma das fibras 

mielínicas. Para análise destas variáveis foram mensuradas 100 fibras por nervo ciático, com 

o intuito de calcular estatisticamente o número amostral representativo da população de fibras 

mielínicas, utilizando intervalo de confiança da média dos desvios padrões de cada grupo, 

admitindo erro amostral de 1% e nível de confiança de 95%. 

  

Análise Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa Bioestat 5.0 e aplicado o Teste 

Anova one-way seguido do teste de Tukey. Os Resultados foram expressos em média ± 

desvio padrão, utilizando 95% como nível de confiabilidade. 

 

RESULTADOS 

 

Avaliação qualitativa 

A análise histológica qualitativa dos fragmentos nervosos regenerados demonstrou a 

presença de numerosas fibras mielínicas regeneradas, sem exacerbação da reação 

inflamatória, nem sinais indicativos de rejeição do biopolímero o que poderiam dificultar a 

regeneração do nervo ciático. Os axônios regenerados variaram em diâmetro e espessura da 

bainha de mielina, demonstrando menor diâmetro e menor espessura da bainha de mielina em 

ambos os grupos experimentais (Figura 1).  

 

Aspectos Histomorfométricos 
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O número total de fibras mielínicas nos grupos experimentais foi equivalente nos três 

grupos estudados, no entanto, os animais dos grupos polietileno e biopolímero apresentaram 

valores menores da área de secção transversa quando comparados ao grupo controle (p<0.05). 

Observou-se, portanto, uma maior densidade de fibras mielínicas (número de fibras/µm
2
) nos 

grupos GB e GP em relação ao GC. 

O número total de vasos sanguíneos foi maior no grupo biopolímero (p<0.05) quando 

comparado aos grupos controle e polietileno, não havendo diferença entre o GC e o GP 

(Tabela 1). 

Nos dois grupos que sofreram secção nervosa completa, o diâmetro das fibras 

mielínicas e dos axônios apresentaram valores significativamente menores quando 

comparados ao grupo controle. Quando os dois grupos experimentais foram comparados entre 

si, observou-se que o diâmetro das fibras nervosas do grupo biopolímero foi semelhante ao do 

grupo polietileno (tabela 2). Ainda de acordo com está mesma variável, observou-se que nos 

grupos biopolímero e polietileno houve um predomínio de fibras de pequeno diâmetro (1-3 

µm), enquanto que no grupo controle, esta distribuição foi mais homogênea entre fibras de 

pequeno, médio e grande diâmetro (figura 02). 

O diâmetro axonal apresentou valores médios mais expressivos no grupo GB em 

relação ao GP. Em relação à espessura da bainha mielina, observou-se que as fibras nervosas 

regeneradas, em ambos os grupos biopolímero e polietileno, apresentaram bainhas de mielina 

significativamente mais delgadas que os animais do grupo controle, não existindo diferença 

entre si. Por fim, análise da razão G (diâmetro do axônio/diâmetro da fibra) demonstrou que 

maiores valores foram encontrados no grupo Biopolímero quando comparado aos grupos 

controle e polietileno. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo demonstramos que a prótese tubular confeccionada a partir de um 

biopolímero extraído da cana-de-açúcar mostrou-se como uma alternativa eficaz no processo 

de orientação estrutural do tecido nervoso periférico acometido por lesão do tipo neurotomia 

pós-traumática. 

  Anteriormente a sua verificação como tubo guia, a biocompatibilidade do polímero 

produzido a partir dos componentes da cana-de-açúcar foi avaliada, através de testes 

laboratoriais por Castro et al. (2004), que verificaram através de estudo in vitro, que o 
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biopolímero da cana-de-açúcar apresenta baixa citotoxidade frente à componentes do sistema 

imune inato (macrófagos alveolares). 

Na literatura é possível encontrar trabalhos que testaram a utilização deste biopolímero 

como substituto de alguns tecidos biológicos, tanto na forma de membrana quanto na forma 

de tubo (Aguiar et al. 2007; Barros-Marques et al. 2012; Mayer et al. 2011) . No entanto, até o 

momento ainda não tinha sido testada a sua aplicação em reparo de lesões nervosas 

periféricas.  

A análise estrutural do filamento nervoso presente no interior do tubo de biopolímero 

demonstrou não haver diferença no número de fibras nervosas regeneradas, tanto em relação 

ao grupo polietileno, quanto em relação aos animais do grupo controle. A avaliação deste 

parâmetro é importante ser realizada uma vez que pode demonstrar se a condição 

experimental e o procedimento cirúrgico foram adequados para a promoção do brotamento 

axonal, e por sua vez, aumentar o numero de axônios em regeneração (Wood et al. 2011). 

Associado a este achado, observou-se que nos animais do grupo biopolímero houve 

um padrão regenerativo bastante semelhante ao encontrado no grupo polietileno, no que se 

refere a área de secção transversa do filamento nervoso presente no interior dos tubos e a 

densidade de fibras mielínicas. 

 Um fato que pode estar correlacionado com a menor área de secção transversa do 

filamento nervoso presente no lúmen dos tubos de biopolímero e polietileno é o diâmetro das 

fibras nervosas mielinizadas. Observou-se que tanto no interior do tubo de biopolímero 

quanto no tubo de polietileno havia uma predominância de fibras de pequeno diâmetro, 

quando comparadas com o grupo controle. Estes dados estão de acordo com o estudo de Ikeda 

and Oka (2012) que verificaram que mesmo após 100 dias de lesão nervosa por secção total, o 

tecido nervoso regenerado apresentava predominância de fibras de pequeno diâmetro (1-

3µm). 

A avaliação do diâmetro das fibras nervosas mielinizadas é um fator importante para a 

determinação da capacidade de transmissão do impulso nervoso que esta estrutura apresenta 

(Cragg and Thomas 1964) pois existe uma relação direta entre o diâmetro da fibra nervosa e a 

velocidade de condução do estimulo nervoso.  Estima-se que o aumento na velocidade de 

condução nervosa do nervo regenerado reflete um aumento no número relativo de fibras 

mielínicas de largo diâmetro (Ikeda and Oka 2012). No presente estudo, o diâmetro das fibras 

nervosas mielinizadas do tecido nervoso regenerado no interior dos dois tubos foi semelhante, 

sugerindo que ambos teriam a mesma capacidade de transmissão do estímulo nervoso. No 
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entanto para uma avaliação mais fidedigna desta variável tornam-se necessários estudos 

envolvendo análises eletrofisiológicas do tecido nervoso regenerado. 

Com o objetivo de realizar uma análise morfológica mais específica do nervo 

regenerado, avaliou-se a espessura da bainha de mielina e a razão entre o diâmetro do axônio 

e o diâmetro da fibra mielínica, relação esta também conhecida como razão g.  

Em relação a espessura da mielina, não houve diferença entre os dois grupos que 

sofreram lesão, sendo que, em ambos, os valores encontrados foram menores que os do grupo 

controle. Este achado esta de acordo com dados da literatura que descrevem a espessura da 

mielina como uma variável proporcional ao diâmetro do axônio regenerado (Fields et al. 

1989). A forma mais utilizada para correlacionar a espessura da mielina com o diâmetro 

axonal é através da razão g, sendo considerados normais os valores no intervalo entre 0.6 e 

0.79 que indicam processo de mielinização adequado, valores abaixo de 0.6 indicativos de 

densa mielinização e acima de 0.79 mielinização deficiente (Ansselin et al. 1997).  Em nosso 

estudo observamos que a razão g nos animais dos grupos biopolímero e polietileno 

apresentaram valores médios maiores que os do grupo controle. No entanto, mesmo diante de 

diferença numérica estatisticamente significante, encontram-se na faixa de normalidade desta 

variável. Este achado já havia sido relatado por Fields et al. (1989), os quais descreveram 

valores de razão g como sendo um pouco, mas significativamente maiores para axônios 

regenerados em comparação com os de animais controles, indicando que a bainha de mielina 

é um pouco mais fina em axônios regenerados. 

Outro parâmetro analisado foi a vascularização do tecido nervoso regenerado. O maior 

número de vasos sanguíneos observado nos animais do grupo biopolímero (GB) deve-se, 

possivelmente, a capacidade que o biopolímero apresenta de promover um exsudato 

precocemente, o que não influencia negativamente o resultado final da regeneração nervosa. 

Isso já havia sido relatado por Mayer et al. (2011) quando esse material foi testado como 

substituto da fáscia autóloga em bula timpânica de ratos. Esses autores descreveram que nos 

primeiros dias após a implantação do biopolímero, foi observada uma inflamação intensa, 

mas posteriormente, com o decorrer do tempo, ocorreu uma diminuição do processo 

inflamatório. Estes dados demonstram que o biopolímero apresenta a capacidade de 

permitir o fluxo de células inflamatórias para o interior do tubo, facilitando assim a ação 

de células do sistema imune, em especial os macrófagos, que são essenciais para que o 

processo de regeneração nervosa ocorra de forma adequada. Contudo, a análise dos 

fragmentos nervosos realizada após sessenta dias de lesão não demonstrou sinais 
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indicativos de permanência do processo inflamatório em longo prazo, o qual é 

característico dos primeiros dias após a lesão nervosa, atuando como mecanismo capaz 

de gerar angiogênese e consequente desenvolvimento de novos vasos sangüíneos a partir de 

capilares pré-existentes (Papetti and Herman 2002). Acredita-se que um dos possíveis 

mecanismos envolvidos na angiogênese é a ação de mediadores químicos liberados pelos 

macrófagos no interior do tubo, dentre eles o Fator de Crescimento do Endotélio Vascular 

(VEGF). Esta substância atua promovendo o aumento da vascularização local, o que promove 

uma maximização da ação das células de Schwann e consequentemente do processo de 

regeneração do nervo periférico (Hobson et al. 2002). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados histomorfométricos obtidos no modelo experimental 

utilizado nesse estudo, o biopolímero da cana-de-açúcar demonstrou ser um material 

biocompatível, como tubo guia, a ser utilizado no processo de regeneração da lesão nervosa 

periférica apresentando resultados semelhantes àqueles observados com o uso do tubo de 

polietileno em quase todos os parâmetros avaliados.  A maior quantidade de vasos sanguíneos 

observados no tecido nervoso que utilizou o tubo de biopolímero demonstra ter esse material 

também uma melhor permeabilidade para favorecer a angiogênese e, provavelmente, 

intensificar o processo regenerativo em longo prazo.  

 

 

REFERÊNCIAS 

Aguiar JLA, Lins EM, de Barros Marques SR. 2007. Surgarcane biopolymer patch in femoral 

artery angioplasty on dogs1. Acta Cirurgica Brasileira 22(1). 

Ansselin A, Fink T, Davey D. 1997. Peripheral nerve regeneration through nerve guides 

seeded with adult Schwann cells. Neuropathology and applied neurobiology 

23(5):387-398. 

Barros-Marques SR, Marques-Lins E, de Albuquerque MCS, de Andrade-Aguiar JL. 2012. 

Sugarcane biopolymer patch in femoral vein angioplasty on dogs. Journal of Vascular 

Surgery 55(2):517-521. 



85 

 

 

 

Biazar E, Khorasani M, Montazeri N, Pourshamsian K, Daliri M, Rezaei M, Jabarvand M, 

Khoshzaban A, Heidari S, Jafarpour M. 2010. Types of neural guides and using 

nanotechnology for peripheral nerve reconstruction. International journal of 

nanomedicine 5:839. 

Braga-Silva J, Gehlen D, Roman JA, Menta C, Atkinson EdA, Machado DC, Viezzer C, 

Barbosa GL, Baes CVW, Silva VD. 2006. Efeitos das células tronco adultas de 

medula óssea e do plasma rico em plaquetas na regeneração e recuperação funcional 

nervosa em um modelo de defeito agudo em nervo perfiférico em rato. Acta ortop bras 

14(5):273-275. 

Castro C, Aguiar J, Melo F, Silva W, Marques E, Silva D. 2004. Citotoxicidade de 

biopolímero de cana-de-açúcar. An Fac Med Univ Fed Pernambuco 49:119-123. 

Chang CJ, Hsu SH, Lin FT, Chang H, Chang CS. 2005. Low-intensity-ultrasound-accelerated 

nerve regeneration using cell-seeded poly(D,L-lactic acid-co-glycolic acid) conduits: 

an in vivo and in vitro study. Journal of biomedical materials research Part B, Applied 

biomaterials 75(1):99-107. 

Cragg B, Thomas P. 1964. The conduction velocity of regenerated peripheral nerve fibres. 

The Journal of physiology 171(1):164-175. 

Fields RD, Le Beau JM, Longo FM, Ellisman MH. 1989. Nerve regeneration through 

artificial tubular implants. Progress in neurobiology 33(2):87. 

Gu X, Ding F, Yang Y, Liu J. 2011. Construction of tissue engineered nerve grafts and their 

application in peripheral nerve regeneration. Progress in neurobiology 93(2):204-230. 

Hobson MI, Green CJ, Terenghi G. 2002. VEGF enhances intraneural angiogenesis and 

improves nerve regeneration after axotomy. Journal of anatomy 197(4):591-605. 

Ikeda M, Oka Y. 2012. The relationship between nerve conduction velocity and fiber 

morphology during peripheral nerve regeneration. Brain and Behavior. 

Johnson EO, Charchanti A, Soucacos PN. 2008. Nerve repair: experimental and clinical 

evaluation of neurotrophic factors in peripheral nerve regeneration. Injury 39:S37. 

Luis AL, Rodrigues JM, Amado S, Veloso AP, Armada Da Silva PA, Raimondo S, Fregnan 

F, Ferreira AJ, Lopes MA, Santos JD. 2007. PLGA 90/10 and caprolactone 

biodegradable nerve guides for the reconstruction of the rat sciatic nerve. 

Microsurgery 27(2):125-137. 

Mayer DLB, Araújo JGd, Leal MdC, Neto C, da Silva S, Ataíde RF, Mello RJVd. 2011. 

Sugarcane biopolymer membrane: experimental evaluation in the middle ear. 

Brazilian Journal of otorhinolaryngology 77(1):44-50. 

Nakamura T, Inada Y, Fukuda S, Yoshitani M, Nakada A, Itoi S, Kanemaru S, Endo K, 

Shimizu Y. 2004. Experimental study on the regeneration of peripheral nerve gaps 

through a polyglycolic acid-collagen (PGA-collagen) tube. Brain research 1027(1-

2):18-29. 



86 

 

 

 

Papetti M, Herman IM. 2002. Mechanisms of normal and tumor-derived angiogenesis. 

American journal of physiology Cell physiology 282(5):C947-970. 

Park SC, Oh SH, Seo TB, Namgung U, Kim JM, Lee JH. 2010. Ultrasound-stimulated 

peripheral nerve regeneration within asymmetrically porous PLGA/Pluronic F127 

nerve guide conduit. Journal of biomedical materials research Part B, Applied 

biomaterials 94(2):359-366. 

Paterson-Beedle M, Kennedy J, Melo F, Lloyd L, Medeiros V. 2000. A cellulosic 

exopolysaccharide produced from sugarcane molasses by a< i> Zoogloea</i> sp. 

Carbohydrate Polymers 42(4):375-383. 

Pfister B, Gordon T, Loverde J, Kochar A, MacKinnon S, Kacy Cullen D. 2011. Biomedical 

engineering strategies for peripheral nerve repair: surgical applications, state of the art, 

and future challenges. Critical reviews in biomedical engineering 39(2):81. 

Rivlin M, Sheikh E, Isaac R, Beredjiklian PK. 2010. The role of nerve allografts and conduits 

for nerve injuries. Hand clinics 26(3):435. 

Ruiter GC, Malessy MJ, Yaszemski MJ, Windebank AJ, Spinner RJ. 2009. Designing ideal 

conduits for peripheral nerve repair. Neurosurgical focus 26(2):E5. 

Stanec S, Stanec Z, Budi S. 2002. Reconstruction of upper extremity peripheral nerve injuries 

with an eptfe conduit. Advances in Upper and Lower Extremity Microvascular 

Reconstructions:209. 

Wood MD, Kemp SW, Weber C, Borschel GH, Gordon T. 2011. Outcome measures of 

peripheral nerve regeneration. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger 

193(4):321-333. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Número total 

de fibras 

mielínicas 

Área de secção 

transversa  

(µm
2
) 

Densidade de 

fibras 

mielínicas 

(fibras/µm
2)

 

Número total 

de vasos 

Controle 8697 ± 564 696 ± 106 13 ± 2 61 ± 7 

Polietileno 7654 ± 1856 355 ± 210 25 ± 4 59 ± 26 

Biopolímero 7966 ± 970 304 ± 88 24 ± 4 93 ± 5 

* Comparação com o grupo controle; 
§
 comparação com o grupo polietileno. Valores expressos em média ± 

desvio-padrão. Anova, pós-teste Tukey, p<0.05. 

Tabela 1. Comparação do uso dos tubos de polietileno e de biopolimero no processo 

de regeneração nervosa 60 dias após neurotomia e reparo do nervo ciático. 

 

* 

* 

* 

* * § 
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 Controle Polietileno Biopolímero 

Diâmetro da fibra (µm) 6.17±0.58 2.55±0.12 3.12±0.19 

Diâmetro do axônio (µm) 3.62±0.29 1.60±0.11 2.18±0.17 

Espessura da mielina (µm) 1.27±0.18 0.47±0.03 0.46±0.03 

Razão G 0.6±0.02 0.61±0.02 0.67±0.02 

Tabela 2. Achados morfométricos das fibras mielínicas do nervo ciático após a 

transecção nervosa total e tubulização com biopolímero ou polietileno.  

 

 

 

Valores expressos em média ± desvio padrão. A presença de diferença 

significativo entre os grupos esta indicada por *p<0.05. Anova one-way, pós-

teste Tukey. 

 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 
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Fig. 1 – Fotomicrografia de cortes transversais semifinos do nervo ciático (1000X). A - 

Grupo Controle; B e C Grupos Polietileno e Biopolímero, respectivamente, demonstrando 

disposição paralela e presença de mielinização das fibras nervosas. Coloração: Azul de 

Toluidina. Escala de barra: 10 µm.  
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Figura 02. Distribuição do tamanho das fibras mielínicas. Histograma 

demonstrando a relação entre o diâmetro das fibras mielínicas regeneradas no 

interior dos tubos de polietileno e biopolímero com as fibras de animais sem 

lesão. 
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7.2 Artigo Original 2. 

 

Artigo submetido para publicação no periódico: Brazilian Journal of Physical Therapy 

(Orientação para autores – ANEXO D) 

 

Ultrassom terapêutico pulsado estimula a regeneração estrutural do nervo 

periférico após lesão por secção total e reparo com um tubo de biopolímero da 

cana-de-açúcar. 

 

Ultrassom e tubo de biopolímero no reparo nervoso 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a ação do ultrassom terapêutico (US) na resposta 

regenerativa do nervo periférico, após neurotomia e reparo com um biopolímero sintetizado a 

partir da cana-de-açúcar. Foram utilizados 12 ratos machos, Wistar, adultos. Ao completarem 

a idade de 60 dias, os animais sofreram lesão total do nervo ciático direito, sendo reparada 

com um tubo de 8mm de um material biocompatível, produzido por ação bacteriana através 

da degradação de componentes do melaço da cana-de-açúcar. O tratamento com o US teve 

início 24h após a lesão e continuou durante 12 dias consecutivos. Foi utilizada uma 

intensidade de 0.5W/cm
2
, com frequência de 1MHz, pulsação de 100Hz, duty cycle 20%, 

5min/dia, aplicação direta através de gel aquoso. O grupo placebo recebeu a aplicação com o 

equipamento desligado. Análise histológica do tecido nervoso que cresceu no interior do tubo 

de biopolímero foi utilizada para avaliar a resposta regenerativa do nervo periférico 12 

semanas após o acometimento inicial. A análise dos resultados demonstrou que o grupo que 

recebeu a estimulação com o ultrassom apresentou maior quantidade de vasos sanguíneos, 

maiores valores de diâmetro axonal e das fibras mielínicas e também maior espessura da 

bainha de mielina em relação ao grupo placebo. Estes dados sugerem que houve boa interação 

entre o ultrassom terapêutico e o tubo de biopolímero da cana-de-açúcar, e que este recurso 

terapêutico pode auxiliar na regeneração estrutural do nervo periférico após lesão do tipo 

secção total.  

 

Palavras-chaves: Nervo Ciático, Ratos, Neurotomia, Estimulação Ultrasônica 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the effects of therapeutic ultrasound (US) in the 

regenerative response of peripheral nerve after neurotomy and repair with a biopolymer 

synthesized from sugar cane. Were used 12 Wistar adults rats. At 60 days of age, the animals 

suffered injury total right sciatic nerve and tubulization with a tube of 8mm of a 

biocompatible material, produced by bacterial action by degrading components of molasses of 

sugar cane. The US treatment began with 24h after injury and continued for 12 consecutive 

days. Were used an intensity 0.5W/cm2 with 1MHz frequency, pulse rate of 100Hz, 20% duty 

cycle, 5min/dia, through direct application of aqueous gel. The sham group received the 

application with the power off. Histological analysis of nervous tissue that has grown into the 

biopolymer was used to assess the regenerative response of peripheral nerve 12 weeks after 

the initial injury. The results showed that the group treated with ultrasound stimulation 

showed the highest amount of blood vessels, larger values of axonal diameter and myelin 

fibers and the largest thickness of the myelin sheath comparing with the sham group. These 

data suggest that there was good interaction between therapeutic ultrasound and biopolymer 

tube of cane sugar, and therapeutic ultrasound can assist in structural regeneration after 

peripheral nerve injury type section total.  

Keywords: Sciatic Nerve; Rats; Neurotomy, Ultrasonic Stimulation 
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INTRODUÇÃO 

 

 O nervo periférico lesionado apresenta sua capacidade de transmissão do estímulo 

acometida, o que pode refletir em desordens sensoriais e falta de controle motor. Um 

complexo processo denominado degeneração Walleriana tem início logo após a injúria, 

necessitando da ação integrada e coordenada das células de Schwann e de macrófagos para 

que ocorra de forma adequada
1
.  Estas células promovem a fagocitose da mielina degrada e 

também, atuam através da liberação de fatores neurotróficos que estarão envolvidos no 

processo de brotamento axonal e de migração das células de Schwann do coto distal para o 

proximal, formando uma estrutura conhecida como banda de Büngner 
2
. No entanto este 

processo nem sempre é capaz de promover uma recuperação morfológica e funcional 

completas da estrutura acometida já que axônios e células proximais ao local da injúria não 

são capazes de manter uma resposta promotora de crescimento efetiva por um longo período 

de tempo 
3
. 

 Estratégias de engenharia tecidual tem sido desenvolvidas para auxiliar o tecido 

nervoso periférico no processo de auto-regeneração. A utilização de tubos confeccionados a 

partir de materiais biodegradáveis têm apresentado resultados satisfatórios diante de lesões 

por transecção do nervo periférico
4-6

. Além desses, a baixa citotoxicidade, a estabilidade 

estrutural e a biocompatibilidade se destacam como características importantes para a escolha 

dos materiais que são usados para a confecção dos tubos
7, 8

. Neste contexto, um biopolímero 

sintetizado por via microbiológica, a partir da degradação do melaço da cana-de-açúcar, vem 

apresentando resultados favoráveis quando utilizados em reparo de alguns tecidos corporais
9-

11
. Andrade e colaboradores (2013) (artigo enviado para a revista Journal of Neuroscience 

Research) avaliaram a utilização deste material como tubo guia no reparo de lesões totais do 

nervo periférico, verificando que o biopolímero foi capaz de viabilizar o processo de 

regeneração morfológica do nervo ciático. 

 Muitos estudos têm demonstrado que estímulos químicos (GDNF, NGF)
12

, estímulos 

biológicos (células de Schwann e células mononucleares da medula óssea)
13, 14

 e estímulos 

físicos (eletroestimulação, laser e ultrassom)
8, 15, 16

  têm sido utilizados em associação com a 

técnica de tubulização, com resultados de potencialização da resposta regenerativa do nervo 

periférico. 

 O ultrassom terapêutico pulsado tem sido descrito como um recurso físico que 

promove alteração no metabolismo celular a partir alteração na permeabilidade da membrana 
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celular provocada pelas ondas sonoras
17

. Este mecanismo pode estar relacionado com o efeito 

pró-regenerativo que o ultrassom terapêutico apresenta no tratamento de lesões tendíneas
18

, 

úlceras varicosas
19

, fraturas ósseas
20

 e lesões musculares
21

.   

 Já em relação ao tecido nervoso, os primeiros estudos foram realizados avaliando a 

ação do ultrassom terapêutico em lesões compressivas do nervo periférico
22, 23

. Desde então, a 

terapia com o ultrassom pulsado tem sido associada à regeneração morfológica e funcional do 

nervo periférico neste tipo de lesão. Entretanto, poucos são os estudos que analisaram a ação 

deste recurso terapêutico diante de lesões totais do nervo periférico, os quais apresentam 

limitada avaliação morfológica do tecido nervoso regenerado
4, 8, 13

. Por este motivo, o 

presente estudo teve por objetivo avaliar a associação do tubo de biopolímero da cana-de-

açúcar e do ultrassom terapêutico na regeneração estrutural do nervo periférico, após lesão 

traumática experimental do tipo secção total. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Confecção do tubo de Biopolímero 

 As membranas de biopolímero foram fabricadas por via microbiológicas a partir da 

degradação bacteriana (Zooglea sp) dos componentes do melaço da cana de açúcar, sendo 

então formada uma película, tipo gel, de superfície contínua na interface ar-líquido, sendo 

constituída de glicose 87%, xilose 8,5%, ribose 1,68%, ácido glicurônico 0,83%, manose 

0,82%, arabinose 0,37%, galactose 0,13%, ramnose 0,01% e fucose 0,01%.  Informações mais 

detalhadas sobre o processo de confecção e caracterização bioquímica da membrana de 

biopolímero podem ser encontradas em Paterson-Beedle e colaboradores (2000)
24

. Após este 

processo o material foi esterilizado e seco para a formação da membrana, com espessura de 

0.1mm. Em seguida, a membrana foi arquitetada em formato tubular, sendo cada tubo 

formado por uma monocamada da membrana de biopolímero, com comprimento (8 mm) e 

diâmetro interno (2.3 mm). Após a sua confecção, os tubos foram esterilizados em radiação 

gama para garantir a natureza estéril do material a ser utilizado no procedimento cirúrgico.  
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Procedimento cirúrgico  

 

Para a realização deste estudo foram utilizados 12 ratos machos, albinos, da linhagem 

Wistar, mantidos em temperatura ambiente de 23°C ± 2°C e ciclo invertido de luz (18 às 6h) e 

escuridão (6 às 18h). Após o período de desmame, os animais foram separados aleatoriamente 

e alojados em gaiolas plásticas de propileno (49x34x16cm), com livre acesso à água filtrada e 

à ração (Labina-Purina do Brasil S/A) no Biotério de Experimentação Animal do 

Departamento de Anatomia – CCB/UFPE.  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em experimentação animal da UFPE, estando 

de acordo com as normas internacionais estabelecidas pelo National Intitute of Health Guide 

para cuidados e uso de animais de laboratório. 

Ao completarem a idade de 60 dias, os animais submetidos à lesão total do nervo ciático  

foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina a 2% - 10 mg/Kg (Rompum


 – 

Bayer) e cloridrato de Ketamina -
 
25mg/Kg (Ketalar


) por via intramuscular, em um volume 

de 0,2 ml da solução para cada 100 g de peso do animal, dez minutos após a pré-anestesia 

com solução de atropina (0,044 mg/Kg). Após a tricotomia e assepsia da pata posterior direita 

do animal, uma incisão foi realizada para visualização do nervo ciático. A lesão nervosa foi 

realizada a uma distância de 1 cm anterior a bifurcação do nervo, com o objetivo de 

padronizar o local da injúria nervosa. A lesão foi imediatamente reconstituída, com a 

utilização do tubo de biopolímero de cana-de-açúcar. O epineuro foi suturado a um ponto 

situado a 2 mm de distância da extremidade do tubo. A extremidade do nervo foi 

completamente introduzida no interior do lúmen do tubo produzindo um compartimento 

fechado, com uma distância de 4mm entre os cotos neurais. A luz dos tubos foi preenchida 

com uma solução de Matrigel
TM

 (33%) e salina.  

 

Aplicação do ultrassom terapêutico 

 

Um dia após a lesão nervosa iniciou-se o tratamento com o ultrassom terapêutico 

pulsado, prolongando-se até a segunda semana pós-cirurgia, com o tempo de aplicação diária 

de 5 minutos, por 12 dias consecutivos, sendo aplicação realizada com uma fina camada de 

hidrogel.  

O equipamento de UST portátil utilizado foi o SONOPULSE (Ibramed), com cabeçote 

de aplicação com área efetiva de aplicação com 1cm², programável para uso na modalidade 
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pulsado, com frequência de 1MHz, frequência de pulso de 100Hz, duração de pulso de 2ms -  

razão de 1:5 (20%) e intensidade de 0,5 W/cm². 

 

Grupos experimentais 

 

De acordo com a presença da lesão nervosa traumática experimental e do tratamento 

com o ultrassom terapêutico, os animais foram randomicamente alocados nos seguintes 

grupos: US(-): lesão nervosa associado com ultrassom desligado, sendo o animal submetido 

apenas a massagem cutânea proveniente do deslizamento do cabeçote do equipamento, (n=6); 

US(+) lesão nervosa com emissão sonora efetiva (n=6).  

 

Coleta do Material e Processamento Histológico 

 

 Transcorridas 12 semanas da lesão nervosa inicial e posterior reparo, um novo 

procedimento cirúrgico foi realizado em todos os animais, para coleta do fragmento do nervo 

ciático. O material coletado foi fixado em solução Karnowisky (solução de 2,5% de 

glutaldeído, 4% de paraformaldeído e 0,1M de tampão cacodilato de sódio, pH=7,4) e pós-

fixado em tetróxido de ósmio (1%), 1,5h. Em seguida foi desidratado em concentrações 

crescentes de acetona e emblocado em resina Epon 812. Antes da coleta do material, era 

realizado um gotejamento com a mesma solução de fixação para manter a viabilidade do 

material coletado. Após este processamento, foram realizados cortes transversais semifinos de 

0,5 µm e este material corado com azul de toluidina (1%), para posterior visualização em 

microscópio óptico.  

 

Análise Histomorfométrica 

 

Para quantificação das fibras nervosas mielínicas e dos vasos sanguíneos, utilizou-se o 

microscópio óptico (Olympus – BX50), objetiva de 100x – aumento de 1000X, conectado a 

uma vídeo-câmera (Samsung – SHC-410 NAD) e o software TV Tuner Application. Através 

da análise de todas as imagens capturadas, foi possível realizar a quantificação das fibras 

mielínicas e dos vasos sanguíneos por varredura total de cada um dos campos microscópicos 

fotografados, com o uso do programa Mesurim Pro 08 (disponível gratuitamente na internet).  

A mensuração da área de secção transversa de cada segmento nervoso foi realizada a partir 
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das imagens obtidas com a objetiva de 4x – aumento de 40x, utilizando o programa de 

mensuração ImageJ 1.46 (disponível gratuitamente na internet), utilizando como unidade o 

µm
2
. Outro dado avaliado foi à densidade de fibras mielínicas e de vasos sanguíneos. Os 

valores deste parâmetro foram obtidos através da divisão da quantidade total de fibras 

mielínicas ou de vasos sanguíneos pela área de secção transversa de cada nervo analisado. 

Avaliou-se também o diâmetro da estrutura nervosa regenerada (D), o diâmetro axonal 

(d), a espessura da bainha de mielina (D+d)/2 e a razão G (d/D) de cada uma das fibras 

mielínicas. Para análise destas variáveis foram mensuradas pelo menos 100 fibras por nervo 

ciático, sendo este valor obtido através de cálculo estatístico específico para se determinar o 

número amostral representativo da população de fibras mielínicas. Utilizando intervalo de 

confiança da média dos desvios padrões de cada grupo, admitindo erro amostral de 1% e nível 

de confiança de 95%.  

 

Análise Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa Bioestat 5.0 e aplicado o Teste-t 

Student para amostras independentes. Os Resultados foram expressos em média ± desvio 

padrão, utilizando 95% como nível de confiabilidade. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 Durante o desenvolvimento do estudo, os animais apresentaram boas condições de 

saúde, sem a presença de autotomia nas patas lesionadas. Em relação à presença de 

regeneração nervosa na porção central do tubo de biopolímero, observou-se 100% de sucesso 

de regeneração, tanto no grupo sem ultrassom (6/6) quanto no grupo com ultrassom (6/6).  

 A análise do corte transversal do tubo de biopolímero demonstrou a presença de fibras 

mielínicas dispostas paralelamente entre si, envoltas por bainha de mielina, entremeadas por 

tecido conjuntivo e vasos sanguíneos na região central do tubo (Figura 1). 

 Os dados quantitativos da análise do segmento nervoso regenerado, presente na região 

central do tubo de biopolímero, estão dispostos na tabela 01. A quantidade total de fibras 

mielínicas, a área de secção transversa do nervo regenerado e a densidade de fibras mielínicas 

apresentaram valores semelhantes em ambos os grupos experimentais, enquanto que a 
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quantidade de vasos sanguíneos foi maior no grupo que recebeu a emissão efetiva do 

ultrassom. O diâmetro das fibras mielínicas (3.27 ± 0.29 vs 2.80 ± 0.28, p = 0.01) e o diâmetro 

axonal (2.26 ± 0.1 vs 1.84 ± 0.1, p=0.0005) foram maiores no grupo tratado com o ultrassom 

terapêutico (figura 02).  

 Nos dois grupos experimentais, as fibras mielínicas apresentaram-se envolvidas por 

uma bainha de mielina mais espessa (0.54 ± 0.06 vs 0.48 ± 0.1, p=0.03), nos animais do 

grupo tratamento com ultrassom (figura 03). Os valores da razão g também foram maiores no 

grupo tratado com o ultrassom (0.67 ± 0.02 vs 0.60 ± 0.02, p=0.0004) (Figura 04). 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 No presente estudo o modelo de lesão total do nervo ciático utilizado para avaliar o 

efeito da estimulação ultrassônica na regeneração nervosa usando um reparo com tubo guia 

confeccionado a partir do biopolímero extraído de componentes da cana-de-açúcar, 

demonstrou ter havido um aumento na quantidade de vasos sanguíneos e nos diâmetros das 

fibras mielínicas e dos axônios.  Este material já tinha sido utilizado  no tratamento de lesões 

vasculares
9, 10

 e lesões de membrana timpânica
11

 e  recentemente, foi avaliado como tubo guia 

no processo de regeneração nervosa periférica, demonstrado ser equivalente à tubos sintéticos 

(Andrade et al., 2013. Artigo enviado para publicação na revista Journal of Neuroscience 

Research). No presente estudo foi observada uma taxa de regeneração nervosa de 100% no 

interior do tubo de biopolímero, independente da aplicação do ultrassom terapêutico sob a 

forma de emissão pulsada, demonstrando que esta estrutura é adequada como suporte 

regenerativo do nervo periférico. 

 Crisci e Ferreira (2002)
25

 descreveram o Ultrassom terapêutico pulsado como efetivo 

para estimular o nervo periférico no processo regenerativo, diminuindo a formação de 

neuroma no coto nervoso proximal, estando o ultrassom associado a uma maior quantidade de 

fibras mielínicas e maior espessura da mielina neste local, após lesão do tipo neurotomia e 

sem reparo tubular. Estes autores concluíram que o ultrassom seria um método não invasivo, 

que poderia ser associado a outros fatores, mostrando ser promotor da regeneração do nervo 

periférico
25

.   

 A interação entre as ondas sonoras e o material constituinte do tubo guia para o 

processo regenerativo é um fator que deve ser considerado. Chang e colaboradores (2004)
4
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comparando a utilização de um material sintético e de outro biodegradável no reparo de lesão 

total do nervo ciático verificaram que a estimulação pelo ultrassom promoveu formação de 

tecido fibroso e reação inflamatória do tipo corpo estranho em animais que receberam o 

material sintético como guia. Segundo os autores, este efeito pode ter ocorrido por uma alta 

impedância acústica que o material sintético apresentava o que promoveu a reflexão das ondas 

sonoras na superfície do material e a formação de ondas estacionárias. Estruturas que 

apresentam grande resistência a passagem da corrente ultrassônica, apresentam uma alta taxa 

de impedância acústica, o que promove uma maior reflexão das ondas incidentes, favorecendo 

assim a formação de ondas estacionárias, que podem promover lesão nos tecidos próximos
4
. 

No presente estudo nenhuma reação do tipo corpo estranho ou formação de cápsula fibrosa 

foram encontrados na parte externa do tubo de biopolímero, o que sugere que este material 

apresenta baixa impedância acústica a onda ultrassônica. 

  A avaliação histomorfométrica da estrutura nervosa presente no interior do conduto 

de biopolímero foi realizada 12 semanas após a lesão nervosa inicial. Este período foi 

escolhido por se tratar de uma fase mais consolidada do processo regenerativo, uma vez que 

inclui eventos primordiais para o sucesso regenerativo, como: (1) resposta neuroinflamatória 

pós-traumática, (2) migração, diferenciação e maturação celular, (3) crescimento axonal, e (4) 

mielinização
26

. 

 A análise quantitativa do filamento nervoso regenerado demonstrou que o ultrassom 

terapêutico não foi capaz de maximizar a resposta regenerativa no que se refere à quantidade 

total de fibras mielínicas, à área de secção transversa do nervo regenerado e a densidade de 

fibras mielínicas. Resultados semelhantes foram encontrados por Chang e colaboradores 

(2004)
4
 e Chang e colaboradores (2005)

13
. Estes autores verificaram que, mesmo em análises 

mais precoces do processo regenerativo (6 semanas e 8 semanas, respectivamente) esta 

condição se mantinha equivalente em ambos os grupos experimentais. Por este motivo, 

acredita-se que o USTP não promova ação diretamente no coto nervo proximal, sendo assim, 

não deve maximizar o brotamento neuronal a partir do coto nervoso proximal.  

 Outro parâmetro avaliado foi a quantidade de vasos sanguíneos presentes na estrutura 

nervosa regenerada. Os dados demonstram que o ultrassom terapêutico estimulou a 

neoformação vascular, com maior quantidade destas estruturas no grupo tratamento, 

proporcionando um maior suporte nutricional e de oxigênio ao tecido nervoso em 

regeneração. Esta resposta vascular pode ter ocorrido pelo efeito estimulador que o ultrassom 

terapêutico exerce nos monócitos que são recrutados para o local da lesão nervosa. A 
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estimulação ultrassônica de macrófagos, in vitro, (frequência de 1MHz e das intensidades e 

0.4w/cm
2
) demonstrou efeito estimulador para a liberação de VEGF (Fator de Crescimento 

Endotelial Vascular), uma citocina relacionada com a migração e proliferação de células 

endoteliais
27

.  

 A avaliação morfométrica do nervo regenerado, presente no interior do conduto de 

biopolímero, demonstrou valores médios maiores  de diâmetro da fibras (axônio + bainha de 

mielina), diâmetro axonal, espessura da mielina e razão g (diâmetro axonal/diâmetro da fibra) 

no grupo tratado com o ultrassom terapêutico corroborando com o estudo de Park e 

colaboradores (2010)
8
. Estes autores verificaram que o ultrassom (pulsado, 1MHz, 0.4w/cm

2
, 

2 min/dia) foi capaz de promover um aumento na velocidade de crescimento axonal (0.71 

mm/dia) em comparação ao grupo não tratado (0.48 mm/dia) assim como, nos valores médios 

de diâmetro axonal e de espessura da bainha de mielína, 8 semanas após a lesão nervosa 

inicial. O diâmetro da fibra mielínica, o diâmetro axonal e a espessura da mielina são 

parâmetros que podem estar diretamente envolvidos com a velocidade de condução do nervo 

regenerado
28

. Desta forma, mesmo não tendo sido foco desse estudo avaliar a velocidade de 

condução nervosa acredita-se que no grupo em que houve o tratamento com o ultrassom 

terapêutico, as fibras nervosas mielínicas poderiam apresentar uma maior velocidade de 

condução do impulso nervoso, em relação as fibras não estimuladas. Já em relação a razão g 

(diâmetro axonal / diâmetro da fibra mielínica) a diferença numérica significativa encontrada 

entre os dois grupos experimentais, pode não demonstrar grande disparidades funcionais, já 

que valores que se encontram entre 0.6 e 0.85 são considerados normais para o nervo 

periférico
26

 . Um mecanismo que pode estar associado a este efeito seria a ação estimuladora 

que o ultrassom exerce nas células de Schwann. Esta interação foi demonstrada, in vitro, sob 

condições laboratoriais específicas, nas quais o ultrassom terapêutico de baixa intensidade 

(1MHz, 0.3w/cm
2
) foi relacionado com maior proliferação e prevenção de apoptose de células 

de Schwann estimuladas, promovendo assim maior viabilidade celular (efeito protetor) e 

aumento na atividade metabólica (efeito estimulante do metabolismo). Este efeito também foi 

confirmado por Crisci e Ferreira (2002)
25

, que através de imagens de eletromicrografias, 

observaram que os nervos de animais que foram tratados com o ultrassom terapêutico 

apresentaram bainhas de mielinas mais íntegras, atividade metabólica acelerada de células de 

Schwann e maior quantidade de fibras de colágeno no epineuro das fibras nervosas, em 

comparação com os nervos não sonificados. 
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 Uma vez que as ondas sonoras penetram nos tecidos, efeitos biofísicos térmicos e 

mecânicos surgem da interação das ondas com os tecidos próximos. A predominância do 

efeito vai depender do tipo de estimulação sonoro, onde na emissão contínua há predomínio 

do efeito térmico, enquanto que na pulsada, o efeito mecânico
29

. Uma vez que no presente 

estudo houve a aplicação do ultrassom terapêutico pulsado, acredita-se que o efeito mecânico 

se sobressaiu em relação ao térmico. Pela presença das regiões de compressão/descompressão, 

na onda sonora, podem existir deformidades na membrana celular de estruturas que se 

encontram no caminho
30

. Estas deformidades podem provocar alterações na permeabilidade 

da membrana celular, permitindo a abertura de Ca
2+

-ATPase, H
+
-ATPase e outros canais 

iônicos, que são relacionados com a ativação de sinalizadores intracelular (segundo 

mensageiros) que controlam a atividade enzimática e estimula a síntese e secreção de 

proteínas específicas, essenciais para a sobrevivência e proliferação celular
13, 31

. Sendo assim, 

o aumento da fluidez da membrana plasmática deve ser o mecanismo pelo qual o ultrassom 

terapêutico exerce seu efeito estimulador nas células de Schwann. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados obtidos neste estudo, sugere-se que o ultrassom terapêutico 

pulsado pode ser uma alternativa terapêutica coadjuvante para acelerar a resposta regenerativa 

do nervo periférico em relação ao suporte vascular e as características estruturais das fibras 

nervosas regeneradas, sendo portanto, um recurso terapêutico a ser melhor explorado no 

tratamento de lesões totais do nervo periférico. 
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Fig. 1 – Fotomicrografia de cortes transversais semifinos do nervo ciático (1000X), 90 dias 

após lesão e reparo com tubo de biopolímero da cana-de-açúcar. US(+) - Grupo estimulado 

com o ultrassom terapêutico; US(-) - Grupos submetido ao ultrassom placebo. Observa-se 

disposição paralela  das fibras e presença de bainha de mielina ao redor das mesmas.  As setas 

demonstram vasos sanguíneos, enquanto que asteriscos (*) fibras nervosas envoltas pela 

bainha de mielina. Coloração: Azul de Toluidina. Escala de barra: 10 µm.  
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Grupos Quantidade 

de fibras 

mielínicas 

Área de secção 

transversa do 

nervo (µm) 

Densidade de 

fibras 

mielínicas 

(µm
2
) 

Quantidade de 

vasos 

sanguíneos 

US (-) 7992 ± 870 345 ± 80 23 ± 3 93 ± 5 

US (+) 8297 ± 596 350 ±50 24 ± 1 121 ± 11 

Abreviações: US(-): nervo ciático lesionado sem o tratamento com ultrassom; US (+): nervo ciático lesionado 

associado ao tratamento efetivo com o ultrassom.  * Diferença significativa de diâmetro de fibra mielínica entre 

US(-) e US(+), p<0.05. Teste-t Student, p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Tabela 1. Análise histomorfométrica 12 semanas após injúria e reparo do nervo ciático 

com tubo de biopolímero, nos grupos submetidos/ou não ao tratamento com o 

ultrassom terapêutico. 
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Figura 02. Diâmetro das fibras mielínicas e do axônio, 12 semanas após lesão e reparo com tubo de biopolímero. 

Valores (µm) expressos em média ± desvio-padrão. US(-): nervo ciático lesionado sem o tratamento com 

ultrassom; US (+): nervo ciático lesionado associado ao tratamento efetivo com o ultrassom.  * Diferença 

significativa de diâmetro de fibra mielínica entre US(-) e US(+), p<0.05; 
#
 Diferença significativa de diâmetro de 

fibra mielínica entre US(-) e US(+), p<0.05. Teste-t Student, p<0.05. 
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Figura 03. Distribuição da espessura da bainha de mielina das fibras mielínicas situadas no segmento nervoso 

regenerado presente no interior do tubo guia, 12 semanas após lesão e reparo com tubo de biopolímero. US(-): 

nervo ciático lesionado sem o tratamento com ultrassom; US (+): nervo ciático lesionado associado ao 

tratamento efetivo com o ultrassom. Teste-t Student, p<0.05. 
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Figura 04. Gráfico representativo da razão g das fibras mielínicas regeneradas nos dois grupos estudados, 12 

semanas após lesão e reparo com tubo de biopolímero. Valores expressos em média ± desvio-padrão.  US(-): 

nervo ciático lesionado sem o tratamento com ultrassom; US (+): nervo ciático lesionado associado ao 

tratamento efetivo com o ultrassom.  * Relação entre US(-) e US (+), p<0.05; Teste-t Student – independente. 
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RESUMO 

 

Este estudo avaliou a utilização do Ultrassom terapêutico (US) em associação com as Células 

Mononucleares da Medula Óssea (CMMO) na regeneração do nervo periférico após 

neurotomia experimental. Um total de 18 ratos machos, adultos, Wistar foram utilizados. 

Tubos de biopolímero preenchido ou não com suspensão de CMMO (5 x 10
6
 

cels/20µL)+Matrigel
TM

+meio de cultura(DMEM) foram utilizados para correção do defeito 

nervoso, mantendo um espaço de 4mm entre os cotos. As CMMO foram obtidas através da 

aspiração da medula óssea de fêmures e tíbias de ratos Wistar adultos. O tratamento com o US 

foi realizado durante 12 dias consecutivos, com frequência de 1Mhz, pulsação de 100Hz, duty 

cicle 20%, intensidade de 0.5W/cm
2
 por 5min/dia, naqueles animais que receberam as 

CMMO.A aplicação placebo era realizada com o equipamento desligado. A análise 

histológica foi utilizada para avaliar a regeneração nervosa 12 semanas após a lesão inicial. 

Animais que receberam as CMMO apresentaram maior número de fibras mielínicas e de 

vasos sanguíneos, além de valores médios maiores de diâmetro da fibra e axonal em relação 

ao grupo não tratado com CMMO. A associação do US com as CMMO foi capaz de 

promover maior quantidade de fibras mielínicas e de vasos sanguíneos, além de maior 

espessura da bainha de mielina, em relação ao grupo ultrassom placebo, (P<0.05). Estes 

achados sugerem, sob os aspectos histológicos, o US pode promover um efeito 

potencializador na ação reparadora das células mononucleares da medula óssea durante a 

regeneração do nervo periférico.  

Palavras-chaves: Nervo Ciático, Células Mononucleares da Melula Óssea, Ratos, Lesão 

Nervosa Periférica, Estimulação Ultrassônica 

 

 

ABSTRACT 

This study evaluated the use of Therapeutic Ultrasound (US) in association with Mononuclear 

Bone Marrow Cells (BMMC) in peripheral nerve regeneration after experimental 

neurotomy. A total of 18 male Wistar rats were used. Biopolymer tubes filled or not with 

BMMC suspension (5 x 106 cels/20μL) +Matrigel
TM

 +culture medium (DMEM) were used to 
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correct the defect nervous, maintaining a 4mm gap between the stumps. The BMMC were 

easily obtained through bone marrow aspiration of femurs and tibias of adult rats. Treatment 

with US lasted 12 consecutive days, with 1MHz frequency, pulse 100 Hz, 20% duty cycle, 

strength 0.5W/cm
2
 for 5min/day, in those animals that received the CMMO. The sham 

application was performed with the power off. Histologycal analysis was used to evaluate 

nerve regeneration 12 weeks after the injury. Animals that received BMMC showed the 

highest number of myelin fibers and higher values of fiber diameter and axonal, however, 

found fewer blood vessels compared to the untreated group with BMMC. The association 

between US and BMMC was able to promote values more significant quantity of myelinated 

fibers, amount of blood vessels and myelin sheath thickness, compared to the ultrasound 

placebo group (P <0.05). These findings suggest, on the histological aspects, the US can 

promote a potentiating effect on the action of reparative bone marrow mononuclear cells 

during regeneration of peripheral nerve. 

Keywords: Sciatic Nerve, Mononuclear Bone Marrow Cells, Rats, Peripheral nerve Injury, 

Ultrasonic Stimulation 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 Logo após o tecido nervoso periférico ser submetido à lesão por secção total, uma 

complexa rede de eventos se inicia contando com a presença de várias células do sistema 

imunológico, caracterizando um processo neuroinflamatório e regenerativo que pode durar de 

meses a anos para acontecer por completo (Hobson et al. 2002; Burnett and Zager 2004; 

Lanza et al. 2012).  

 Atualmente, novas estratégias de biotecnologia estão sendo propostas para auxiliar e 

otimizar a capacidade regenerativa do nervo periférico quando submetido à lesão por 

transecção completa. Dentre elas, destaca-se a utilização de tubo guia, com o objetivo de 

proporcionar um ambiente tridimensional adequado para o desenvolvimento de todas as 

etapas do processo regenerativo (Braga-Silva et al. 2006; Chen et al. 2007) e a associação 

desta técnica com terapias celulares tem mostrado resultados bastante promissores, através da 

utilização de células extraídas da medula óssea ou de células de Schwann proliferadas in vitro 

(Chang et al. 2005; Oliveira et al. 2010; Usach et al. 2011; Xue et al. 2012) 

 Concomitante a utilização da terapia celular, outras ferramentas terapêuticas que 

podem potencializar a capacidade regenerativa do nervo periférico têm sido investigadas, 

dentre elas o uso do ultrassom terapêutico (Raimondo et al. 2011). Alguns estudos têm 

destacado o ultrassom como um recurso terapêutico capaz de promover à melhora nas 

características morfológicas e nos padrões funcionais da marcha em animais submetidos a 

lesão nervosa parcial do nervo ciático. Já em relação às lesões por secção total, os dados da 

literatura ainda são inconclusivos a respeito da eficácia deste recurso terapêutico (Crisci and 

Ferreira 2002; Chang et al. 2005; Chen et al. 2007). 

 O uso combinado da terapia celular com o ultrassom terapêutico, in vivo, já foi 

avaliado anteriormente, onde se verificou que o ultrassom foi capaz de potencializar o efeito 

das células de Schwann durante o processo regenerativo do nervo periférico, após lesão do 

tipo secção total (Chang et al. 2005). 

 No entanto, ainda não se tem dados na literatura a respeito da ação conjugada do 

ultrassom terapêutico com outros tipos de terapia celular para o tratamento de lesões nervosas 

periféricas. Diante disso, este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da associação do 

ultrassom terapêutico com a terapia celular, através das células mononucleares da medula 

óssea, no processo de regeneração do nervo periférico após lesão do tipo secção total. 
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METODOLOGIA 

 

 

Animais experimentais 

 

 Para a realização deste estudo foram utilizados 18 ratos machos, albinos, da linhagem 

Wistar, mantidos em temperatura ambiente de 23°C ± 2°C e ciclo invertido de luz (18 às 6h) e 

escuridão (6 às 18h). Após o período de desmame, os animais foram separados aleatoriamente 

e alojados em gaiolas plásticas de propileno (49x34x16cm), com livre acesso à água filtrada e 

à ração (Labina-Purina do Brasil S/A) no Biotério de Experimentação Animal do 

Departamento de Anatomia – CCB/UFPE.  

 O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em experimentação animal da UFPE, 

estando de acordo com as normas internacionais estabelecidas pelo National Intitute of Health 

Guide para cuidados e uso de animais de laboratório. 

 

Confecção do tubo de Biopolímero 

 

 Os tubos de biopolímero foram fabricados a partir de um filme de superfície contínua 

de um exopolissacarídeo, um copolímero bioativo constituído de glicose 87%, xilose 8,5%, 

ribose 1,68%, ácido glicurônico 0,83%, manose 0,82%, arabinose 0,37%, galactose 0,13%, 

ramnose 0,01% e fucose 0,01% obtidos da polimerização de açúcares do melaço da cana de 

açúcar por via biotecnológica, como sugerido por Paterson-Beedle (2000).  A parede do tubo 

de biopolímero era formada de uma monocamada do filme com 0.1 mm de espessura, com 

comprimento (8 mm) e diâmetro interno (2.3 mm). Após a sua confecção, os tubos foram 

esterilizados em radiação gama para garantir a natureza estéril do material a ser utilizado no 

procedimento cirúrgico. 
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Obtenção das células mononucleares da medula óssea 

 

Para a obtenção das células mononucleares da medula óssea foram utilizados 6 ratos 

machos, albinos, da linhagem Wistar. Com a idade entre 60 e 90 dias, os animais doadores 

foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina a 2% - 20 mg/Kg (Rompum


 – 

Bayer) e Cloridrato de Ketamina -
 
50mg/Kg (Ketalarvia intramuscular e eutanasiados com 

injeção de 1mL de cloreto de potássio (KCl) intacardíaca. Sob condições assépticas, os 

fêmures e tíbias foram dissecados, suas epífises foram removidas para posterior aspiração da 

medula óssea. As células momonucleares foram isoladas inicialmente por gradiente de ficoll 

(1200 rpm/30 minutos),  e em seguida nova centrifugação (1800 rpm/10 minutos) Ao 

precipitado foi acrescentado meio de cultura (DMEM suplementado com 20% de soro fetal 

bovino, GIBCO/BRL) adicionado de 100 unidades/mL de penicilina e 100µg/mL de 

estreptomicina. As células foram contadas em câmara de Neaubauer e ajustadas para 5 X 10
6
 

células/mL para serem introduzidas nos animais, em associação ao meio de cultura e matrigel 

(Matrigel
TM

 BD Biosiensce) (33%), utilizando um volume total de 20µL no interior do tubo 

de biopolímero.  

 

Procedimento cirúrgico  

 

Ao completarem a idade de 60 dias, os animais submetidos à lesão total do nervo ciático  

foram anestesiados com uma solução de cloridrato de xilazina a 2% - 10 mg/Kg (Rompum


 – 

Bayer) e cloridrato de Ketamina -
 
25mg/Kg (Ketalar


) por via intramuscular, em um volume 

de 0,2 ml da solução para cada 100 g de peso do animal, dez minutos após a pré-anestesia 

com solução de atropina (0,044 mg/Kg). Após a tricotomia e assepsia da pata posterior direita 

do animal, uma incisão foi realizada para visualização do nervo ciático. A lesão nervosa foi 
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realizada a uma distância de 1 cm anterior a bifurcação do nervo, com o objetivo de 

padronizar o local da injúria nervosa. A lesão foi imediatamente reconstituída, com a 

utilização do tubo de biopolímero de cana-de-açúcar. O epineuro foi suturado a um ponto 

situado a 2 mm de distância da extremidade do tubo. A extremidade do nervo foi 

completamente introduzida no interior do lúmen do tubo produzindo um compartimento 

fechado, com uma distância de 4mm entre os cotos neurais. A luz dos tubos foi preenchida 

com uma suspensão de células mononucleares da medula óssea, meio de cultura e Matrigel
TM

 

como descrito anteriomente.  

 

Aplicação do ultrassom terapêutico 

 

Um dia após a lesão nervosa iniciou-se o tratamento com o ultrassom terapêutico 

pulsado, prolongando-se até a segunda semana pós-cirurgia, com o tempo de aplicação diária 

de 5 minutos, por 12 dias consecutivos, sendo aplicação realizada com uma fina camada de 

hidrogel.  

O equipamento de UST portátil utilizado foi o SONOPULSE (Ibramed), com cabeçote 

de aplicação com área efetiva de aplicação com 1cm², programável para uso na modalidade 

pulsado, com frequência de 1MHz, frequência de pulso de 100Hz, duração de pulso de 2ms -  

razão de 1:5 (20%) e intensidade de 0,5 W/cm². 

 

Grupos experimentais 

 

Foram utilizados um total de 8 animais doadores, com idade semelhante, de mesma 

raça e mantidos sob mesmas condições ambientais em relação aos animais receptores da 

terapia celular. Dos doadores, as células mononucleares foram aspiradas da medula óssea para 
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serem transplantadas no local da lesão nervosa, apresentando uma quantidade média de 11 x 

10
6
 células mononucleares por animal doador. De acordo com a presença de células 

mononucleares da medula óssea e da associação com o ultrassom terapêutico, formaram-se 

randomicamente os grupos experimentais. Os animais que não receberam nem o tratamento 

com células mononucleares da medula óssea e nem o ultrassom terapêutico formaram o grupo      

CMMO(-)/US(-); aqueles que receberam o tratamento com a terapia celular apenas formaram 

o grupo CMMO(+)/US(-); enquanto que os que receberam a terapia combinada formaram o 

grupo CMMO(+)/US(+). Os grupos eram compostos por 6 animais cada e naqueles em que 

não houve a aplicação efetiva das ondas sonoras, o cabeçote do ultrassom foi movimentado 

lentamente no local da lesão, para que, assim como o grupo CMMO(+)/US(+), eles fossem 

submetidos a massagem cutânea promovida pelo deslizamento do cabeçote na pele do animal. 

 

 Coleta do Material e Processamento Histológico 

 

 Transcorridas 12 semanas da lesão nervosa inicial e posterior reparo, um novo 

procedimento cirúrgico foi realizado em todos os animais, para coleta do fragmento do nervo 

ciático. O material coletado foi pré-fixado em solução Karnowisky (solução de 2,5% de 

glutaldeído, 4% de paraformaldeído e 0,1M de tampão cacodilato de sódio, pH=7,4) e 

processados para realização de cortes transversais semifinos de 0,5 µm corados com azul de 

toluidina (1%).  

 

 

 

 

Análise Histomorfométrica 
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Para quantificação das fibras nervosas mielínicas e dos vasos sanguíneos, utilizou-se o 

microscópio óptico (Olympus – BX50), objetiva de 100x – aumento de 1000X, conectado a 

uma vídeo-câmera (Samsung – SHC-410 NAD) e o software TV Tuner Application. Através 

da análise de todas as imagens capturadas, foi possível realizar a quantificação das fibras 

mielínicas e dos vasos sanguíneos por varredura total de cada um dos campos microscópicos 

fotografados, com o uso do programa Mesurim Pro 08.  A mensuração da área de secção 

transversa de cada segmento nervoso foi realizada a partir das imagens obtidas com a objetiva 

de 4x – aumento de 40x, utilizando o programa de mensuração ImageJ 1.46, utilizando como 

unidade o µm
2
. Outro dado avaliado foi à densidade de fibras mielínicas e de vasos 

sanguíneos. Os valores deste parâmetro foram obtidos através da divisão da quantidade total 

de fibras mielínicas ou de vasos sanguíneos pela área de secção transversa de cada nervo 

analisado. 

Avaliou-se também o diâmetro da estrutura nervosa regenerada (D), o diâmetro axonal 

(d), a espessura da bainha de mielina (D+d)/2 e a razão G (d/D) de cada uma das fibras 

mielínicas. Para análise destas variáveis foram mensuradas pelo menos 100 fibras por nervo 

ciático, sendo este valor obtido através de cálculo estatístico específico para se determinal o 

número amostral representativo da população de fibras mielínicas. Utilizando intervalo de 

confiança da média dos desvios padrões de cada grupo, admitindo erro amostral de 1% e nível 

de confiança de 95%.  

 

Análise Estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa Bioestat 5.0 e aplicado o Teste 

Anova one-way seguido do teste de Tukey. Os Resultados foram expressos em média ± 

desvio padrão, utilizando 95% como nível de confiabilidade. 
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RESULTADOS 

 

Através da análise macroscópica observou-se que houve a presença do axônio 

regenerado no interior do tubo em todos os animais, indicando sucesso na regeneração 

nervosa nos três grupos experimentais submetidos a lesão do tipo neurotomia. 

Uma análise representativa do corte transversal do nervo ciático regenerado no interior 

dos condutos de biopolímero dos grupos: CMMO(-)/US(-), CMMO(+)/UST(-) e  

CMMO(+)/UST(+), pode ser realizada na figura 01. As fotomicrografias dos 3 grupos 

apresentam vasos sanguíneos e numerosas fibras nervosas que se apresentam com pequenos 

diâmetros e envolvidas por diferentes espessuras de bainha de mielina. Também podem ser 

visualizadas células de Schwann diretamente associadas às fibras nervosas ou dispostas entre 

fibroblastos e tecido conectivo.  

A avaliação quantitativa do nervo regenerado nos três grupos experimentais 

demonstrou maior quantidade de fibras mielínicas no interior do tubo dos animais que 

receberam a associação da terapia celular com o ultrassom CMMO(-)/US(-): 7992 ± 870 e 

CMMO(+)/US(-): 10325 ± 397, p<0.05; CMMO(+)/US(-) e CMMO(+)/US(+): 14911 ± 1700, 

p<0.01 (figura 02). Em relação aos vasos sanguíneos, o grupo terapia combinada mais uma 

vez apresentou resultados mais significativos (CMMO(-)/US(-): 93 ± 5 e CMMO/US(-): 117 

± 4, p<0.05; CMMO/US(-) e CMMO/US(+): 154 ± 19, p<0.01) (Figura 3). 

No entanto, não foram encontradas diferenças estatísticas tanto em relação à área de 

secção transversa do nervo regenerado, expressa em micrômetros quadrados:             

CMMO(-)/US(-): 345 ± 80, CMMO/US(-): 490 ± 40 e CMMO/US(+): 560 ± 170, p>0.05) 

quanto a densidade de fibras mielínicas por micrômetro quadrado CMMO(-)/US(-): 23 ± 4, 

CMMO/US(-): 19 ± 3 e CMMO/US(+): 28 ± 11, p>0.05). Estes resultados estão dispostos nas 

figuras 4 e 5, respectivamente. 
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Dados a respeito das características histológicas das fibras nervosas regeneradas estão 

dispostos na tabela 1, que incluem diâmetro das fibras mielínicas, diâmetros dos axônios, 

espessura da bainha de mielina e razão g. Analisando as características mais específicas das 

fibras nervosas regeneradas foi possível observar que o grupo CMMO(+)/US(-) apresentou 

valores médios maiores de diâmetro da fibra mielínicas e do diâmetro axonal em relação ao 

grupo CMMO(-)/US(-):, p<0.05. No que se refere a espessura da bainha de mielina, valores 

maiores foram encontrados no grupo CMMO(+)/US(+). Já os valores relacionados com a 

razão g, demonstraram haver diferença significativa do grupo CMMO(+)/US(-) tanto em 

relação ao grupo CMMO(-)/US(-): quanto ao grupo CMMO(+)/US(+), com valores de p< 

0.01. 

 

DISCUSSÃO  

 

 No presente estudo avaliamos a associação do ultrassom terapêutico com as células 

mononucleares da medula óssea na resposta regenerativa do nervo ciático após lesão 

experimental total do nervo periférico. 

 Após a injúria traumática no nervo periférico, uma sequência de eventos ocorre no 

locais objetivando o re-estabelecimento funcional da conexão entre nervo e estrutura alvo. 

Este processo se desenvolve através de uma complexa reação neuroinflamatória, que depende 

diretamente da ação das Células de Schwann e de macrófagos (Flores et al. 2000; Küry et al. 

2001; Magill et al. 2007). Durante este processo as células de Schwann assumem a função 

inicial de fagocitar mielina e proteínas neurofilamentares degradadas durante o evento 

conhecido por degeneração Walleriana (Schmidt and Leach 2003; Moldovan et al. 2009). Em 

seguida, os macrófagos assumem esta ação e juntamente com as Células de Schwann 

promovem a liberação de fatores tróficos e quimiocinas, que acelerarão o processo de 

regeneração nervosa periférica (Shim and Ming 2010).  
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 Nas primeiras 12 semanas após a lesão nervosa, há uma série de eventos primordiais 

para que completo desenvolvimento do processo regenerativo, incluído: (1) resposta 

neuroinflamatória pós-traumática, (2) migração, diferenciação e maturação celular, (3) 

crescimento axonal, e (4) mielinização (Fields et al. 1989). 

 Embora o nervo periférico apresente esta capacidade intrínseca de auto-regeneração, 

este evento nem sempre ocorre de forma completa, visto que a fibra nervosa e as células 

próximas ao axônio lesionado são incapazes de manter uma resposta promotora de 

crescimento neural por um longo período de tempo (Gaudet et al. 2011).  Neste contexto o 

enxerto autólogo apresenta-se como uma alternativa padrão para correção cirúrgica de lesões 

de transecção do nervo periférico, em virtude da presença de células de Schwann e da lâmina 

basal no enxerto nervoso (Belkas et al. 2004). No entanto, apresentam a desvantagem de um 

novo procedimento cirúrgico para coleta do enxerto, favorecendo assim co-morbidades no 

local doador como a dor neuropática e déficits sensoriais locais (Mackinnon and Hudson 

1992; Battiston et al. 2005). 

 Como forma de auxiliar o processo de regeneração do nervo periférico, a terapia 

celular tem apresentado resultados promissores. Guenard e colaboradores (1992) observaram 

que células de Schwann isoladas de nervo ciático de ratos adultos e expandida in vitro, 

quando utilizados como preenchimento interno de tubo guia, são capazes de melhorar a 

resposta regenerativa após transecção do nervo periférico.  

 No entanto, a coleta de Células de Schwann autólogas requer sacrifício de um nervo 

doador, predispondo o indivíduo a co-morbidades semelhantes ás encontradas para a coleta do 

enxerto autólogo, além da dificuldade em se obter uma número suficiente destas células para 

serem utilizados nos transplantes (Chen et al. 2007; Ladak et al. 2011). Estas limitações 

incentivaram novas buscas por terapias celulares diferentes que promovessem um suporte 

trófico ao processo regenerativo do nervo periférico. 
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  Diante disto, este trabalho avaliou a efetividade das Células Mononucleares da 

Medula Óssea (CMMO), obtidas por aspiração da medula óssea e sem nenhum processo de 

manipulação laboratorial, no reparo de lesões por transecção do nervo periférico.  

 A medula óssea tem sido bastante utilizada como fonte de obtenção de células a serem 

utilizadas nos reparos nervosos experimentais em virtude de sua fácil obtenção (aspiração da 

diáfise de ossos longos) e pela sua constituição: células-tronco mesenquimais, células-tronco 

hematopoiéticas e não-hematopoiéticas e células precursoras endoteliais (Herzog et al. 2003; 

Goel et al. 2009; Usach et al. 2011).   

 Estudos tem demonstrado que as células-tronco provenientes da medula óssea podem 

apresentar a habilidade de diferenciação em células de fenótipo semelhante às células de 

Schwann, sob condições experimentais específicas, aumentando sua potencialidade para 

suportar o crescimento da fibra nervosa e então serem aplicadas para induzir a regeneração 

nervosa (Dezawa et al. 2001; Long et al. 2005). Neste contexto, Mimura e colaboradores 

(2004), utilizando células de Schwann previamente diferenciadas a partir de células-tronco da 

medula óssea, encontraram maior quantidade de fibras mielínicas e resultados mais 

expressivos para parâmetros eletrofisiológicos e Índice de Função do Ciático, 6 meses após a 

lesão e reparo nervoso, no grupo tratamento. 

 Os resultados obtidos neste estudo demonstram que as células mononucleares da 

medula óssea estimularam a regeneração do nervo periférico nos animais que receberam o 

tratamento com a terapia celular, já que estes apresentaram maior número de fibras mielínicas 

e maiores valores médios para os diâmetros da fibra mielínica e axonal, em comparação aos 

que não receberam este tipo de tratamento. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Lopes e colaboradores (2006) que também encontraram maior quantidade de fibras mielínicas 

no grupo que recebeu as células da medula óssea, além de valores mais expressivos de área da 

bainha de mielina, provavelmente devido à presença das células implantadas. Para estes 
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autores, o número de fibras mielínicas, o diâmetro das fibras e a área da bainha de mielina são 

parâmetros confiáveis para avaliar a regeneração nervosa. Desta forma, pode-se considerar 

que as células mononucleares exerceram ação estimuladora para o processo de brotamento 

axonal, o que poderia explicar a maior quantidade de fibras mielínicas na região central do 

tubo de biopolímero.  

Os principais mecanismos envolvidos na ação das células-tronco, no que se refere a 

regeneração tecidual, estão relacionados às capacidades de renovação celular, diferenciação e 

liberação de fatores locais, que atuarão nas próprias células (efeito autócrino) ou em células 

vizinhas, também conhecidos como efeito parácrino (Spencer et al. 2011). 

Destacadas por sua capacidade multipotente de diferenciação celular, as células-tronco 

mesenquimais da medula óssea (CTM-MO) podem dar origem a diferentes tipos de células 

com características endodérmicas, mesodérmicas ou neuroectodérmicas, sob condições 

experimentais específicas (Jiang et al. 2002; Chen et al. 2008). Por este motivo, alguns 

estudos tem demonstrado que CTM-MO são capazes de se diferenciar em células com 

fenótipo semelhante à células de Schwann, in vitro, sendo assim capazes de suportar o 

recrescimento da fibra nervosa e podendo então serem aplicadas para induzir a regeneração 

nervosa (Sanchez-Ramos et al. 2000; Dezawa et al. 2001; Ao et al. 2011). A manipulação 

destas células em laboratório permite um maior controle a respeito de condições ideais para 

diferenciação e proliferação celular. Já in vivo, ainda não estão claros os mecanismos e a 

magnitude pelo qual este processo de diferenciação se desenvolve (Kallis et al. 2007). Chen e 

colaboradores (2007) verificaram que células tronco mesenquimais, quando implantadas 

juntamente com o conduto de silicone no reparo de defeito nervoso, apresentavam marcadores 

celulares específicos para células de Schwann (proteína S-100), concluído que as células 

mesenquimais da medula óssea apresentam a capacidade de se diferenciar em células 

semelhantes as células de Schwann, in vivo. No entanto, Cuervas e colaboradores (2002; 
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2004) encontraram limitação neste processo de diferenciação celular, uma vez que 

verificaram que apenas uma pequena proporção das células-tronco mesequimais (5% delas), 

apresentaram a capacidade de diferenciação em células de Schwann diante de lesões do nervo 

periférico.      

 Outro mecanismo envolvido na ação reparadora das células-tronco refere-se à secreção 

de moléculas ativas biologicamente que exercem efeitos benéficos em outras células, 

conhecido como efeito parácrino, que incluem as ações tróficas, imunomodulatórias, anti-

fibróticas e quimioatraentes (Preston et al. 2003; Oliveira et al. 2010). Uma vez que as 

células-tronco recebem informações provenientes do microambiente em que estejam 

inseridas, elas são ativadas e promovem a liberação de moléculas bioativas que atuarão nas 

proximidades da lesão, sem sofrer diretamente o processo de diferenciação celular(Caplan and 

Dennis 2006).  

 O efeito trófico que estas células apresentam se encontra relacionado com a liberação 

de moléculas bioativas anti-apoptóticas (Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF) e 

o Fator de Crescimento de Fibroblasto (FGF)), moléculas estimuladoras de angiogênese 

(VEGF e Fator de Crescimento Associado à Insulina (IGF)) e fatores estimuladores de 

proliferação e diferenciação celular (Fator de Crescimento Neural (NGF), Interleucina – 6 

(IL6) e Fator Inibidor de Leucemia (LIF)), além de moléculas quimioatraentes de células 

imunológicas (Proteina-1 Quimioatraente de Monócito – MCP-1), entre outras (Meirelles et 

al. 2009). Grande parte destas moléculas são liberadas pelas células de Schwann e por 

macrófagos durante a resposta intrínseca do nervo periférico, após lesões traumáticas do tipo 

neurotomia (Boyd and Gordon 2003; Pfister et al. 2007). A administração exógena desses 

fatores neurotróficos tem sido avaliadas em estudos experimentais. Fine e colaboradores 

(2002) verificaram que a utilização de um tubo sintético preenchido com BDNF e NGF, em 

lesão total do nervo periférico, promoveu a regeneração de neurônios sensitivos e motores de 
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forma mais expressiva, o que se refletiu em uma maior quantidade de fibras nervosas 

mielínicas e não mielínicas nos animais do grupo tratamento em relação aos animais que não 

receberam estes fatores.  

 Sendo assim, acredita-se que as células-tronco, quando presentes em uma região de 

injúria neuronal, potencializam a ação das células de Schwann e dos macrófagos na liberação 

dos fatores tróficos, estimulando assim a formação de neurites de crescimento e por sua vez, a 

resposta regenerativa do nervo periférico. Este fato pode justificar a maior quantidade de 

fibras mielínicas encontradas no grupo que recebeu as células mononucleares da medula 

óssea, no presente estudo, uma vez que os fatores neurotróficos podem promover estímulo ao 

brotamento axonal colateral durante a formação do cone de crescimento neural (Gallo and 

Letourneau 1998). 

 Para que o crescimento axonal e o processo de mielinização possam acontecer de 

forma correta, há a necessidade de um reestabelecimento do suprimento sanguíneo no tecido 

lesionado, uma vez que a função tecidual normal depende de um suprimento adequado de 

oxigênio através de vasos sanguíneos (Carmeliet 2000; Meirelles et al. 2009). No presente 

estudo observou-se uma distribuição paralela dos vasos sanguíneos em relação às demais 

estruturas nervosas, com a presença de hemácias no interior dos vasos, o que sugere uma 

organização estrutural funcional dos componentes vasculares. Além disso, observou-se 

também uma maior quantidade de vasos na estrutura nervosa regenerada, presente no lúmen 

do tubo de biopolímero, naqueles animais que receberam o tratamento com a terapia celular. 

Este fato pode ser justificado pela liberação de fatores neurotróficos, pelas células 

mononucleares da medula óssea, que por sua vez podem estimular as células de Schwann a 

liberarem fatores envolvidos com a formação de novos vasos, dentre eles o Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular (VEGF)(Meirelles et al. 2009). Este achado foi demonstrado 

por Hobson e colaboradores (2002), que verificaram a ação do VEGF+matrigel (gel de matriz 
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extracelular) como preenchimento interno de tubos de silicone, durante o tratamento de lesões 

totais do nervo periférico. Estes autores verificaram uma relação direta entre quantidade de 

VEGF administrada e quantidade de vasos sanguíneos encontrados, refletindo no aumento do 

crescimento axonal e na proliferação de células de Schwann. 

Outra investigação proposta por este estudo foi avaliar qual o efeito que a associação 

das CMMO com o ultrassom terapêutico (UST) exerceria na resposta regenerativa do nervo 

periférico após lesão por secção total.  

O ultrassom terapêutico é um recurso físico bastante utilizado em estudos 

experimentais para o tratamento de lesões neuronais totais ou parciais do nervo periférico 

(Paik et al. 2002; Chang et al. 2005; Chen et al. 2007; Park et al. 2010).  

 De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, a associação entre a terapia 

celular e o UST promoveu aumento no número de fibras mielínicas e na espessura da bainha 

de mielina nos animais que receberam a sonificação, em comparação ao grupo de animais que 

receberam apenas as CMMO.  

 O diâmetro da fibra mielínica, o diâmetro axonal e a espessura da mielina são 

parâmetros que podem estar diretamente envolvidos com a velocidade de condução do nervo 

regenerado (Cragg and Thomas 1964). Desta forma, uma vez que os diâmetros das fibras e 

axonais não apresentaram valores médios diferentes estatísticamente, a espessura da mielínia 

se sobressai como a variável que pode promover um aumento na velocidade da condução nas 

fibras nervosas mielinizadas no grupo em que houve o tratamento com o ultrassom 

terapêutico. No entanto, para uma avaliação mais específica desta propriedade das fibras 

mielínicas, estudos de parâmetros eletrofisiológicos devem ser realizados. Já em relação a 

razão g (diâmetro axonal / diâmetro da fibra mielínica) a diferença numérica significativa 

encontrada entre os dois grupos experimentais, pode não demonstrar grande disparidades 
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funcionais, já que valores que se encontram entre 0.6 e 0.85 são considerados normais para o 

nervo periférico (Fields et al. 1989). 

A maior espessura da bainha de mielina encontrada no grupo US(+) pode ser 

justificada por um possível efeito estimulador que o ultrassom terapêutico tenha exercido 

tanto nas células mononucleares da medula óssea, quanto nas células de Schwann. 

Através de uma análise in vivo, utilizando tubo de PLGA (polylactide-co-glycolide) 

preenchido com células de Schwann, Chang e colaboradores (2004) verificaram a ação 

estimuladora do UST (1MHz, 0.2w/cm
2
, 5min/dia) na proteção contra apoptose, através da 

avaliação de níveis de LDH (lactato dehidrogenase) e na promoção da regeneração nervosa 

uma vez que aumentou o número e a área dos axônios regenerados.  

Alguns estudos tem avaliado o efeito da aplicação in vitro do UST no metabolismo de 

diferentes tipos celulares (Zhou et al. 2004; Hill et al. 2005; Sena et al. 2005). Doan e 

colaboradores (1999) estimularam culturas de células fibroblásticas, osteócitos e monócitos, 

com o ultrassom terapêutico pulsado e verificaram que a sonificação era capaz de promover a 

proliferação celular e síntese de colágeno. 

No que se refere às células com características neurais, Zhang e colaboradores (2009) 

e Tsuang e colaboradores (2011) avaliaram a estimulação de culturas de células de Schwann, 

com ultrassom terapêutico pulsado de baixa intensidade. Os autores verificaram que a 

estimulação sonora promoveu aumento na proliferação celular, sem alterar o fenótipo destas 

células, diminuição nos níveis de apoptose, estando estes achados associados ao aumento na 

expressão de neurotrofina-3 (NT-3), que é um fator neurotrófico relacionando com neurite de 

crescimento. Este fato pode explicar o maior número de fibras mielínicas e a maior espessura 

da bainha de mielína encontrados nos animais que receberam a associação do UST com 

CMMO. 
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Outra possível via de ação que o ultrassom terapêutico atua, seria através do estímulo 

direto nos macrófagos ou indireto, através da liberação de citocinas quimioatraentes de 

monócitos por parte das CMMO ou células de Schwann. Estudos demonstram que a aplicação 

do ultrassom terapêutico sob a forma de emissão pulsada, in vitro, exerce efeito estimulante, 

em monócitos, no que se refere à produção de fatores pró-inflamatórios como citocinas que 

estão envolvidas na proliferação de vasos sanguíneos como a interleucina 8 (IL-8) e o Fator 

de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF), durante a regeneração de tecido ósseo de 

animais (Doan et al. 1999). Este fato poderia justificar a maior quantidade de vasos 

sanguíneos encontrados no grupo que recebeu a associação do ultrassom com a terapia 

celular. 

 Uma vez que as ondas sonoras penetram nos tecidos, efeitos biofísicos térmicos e 

mecânicos surgem pela interação das ondas com os tecidos próximos. O mecanismo de ação 

vai depender da forma em que a onda sonora será emitida, onde na emissão contínua há 

predomínio do efeito térmico, enquanto que na pulsada, o efeito mecânico (Baker et al. 2001). 

Uma vez que no presente estudo houve a aplicação do ultrassom terapêutico pulsado, 

acredita-se que o efeito mecânico foi mais eficaz em relação ao térmico. Pela presença das 

regiões de compressão/descompressão, na onda sonora, podem existir deformidades na 

membrana celular de estruturas que se encontram no caminho (Cui et al. 2006). Estas 

deformidades podem provocar alterações na permeabilidade da membrana celular, permitindo 

a abertura de Ca
2+

-ATPase, H
+
-ATPase e outros canais iônicos, que são relacionados com a 

ativação de sinalizadores intracelulares (segundo mensageiros) que controlam a atividade 

enzimática e estimulam a síntese e secreção de proteínas específicas, essenciais para a 

sobrevivência e proliferação celular (Young and Dyson 1990; Chang et al. 2005). Sendo 

assim, o aumento da fluidez da membrana plasmática deve ser o mecanismo pelo qual o 

ultrassom terapêutico exerce seu efeito estimulador nas células de Schwann. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados encontrados e considerando-se as vantagens para o uso de 

CMMO pode-se concluir que este tipo de terapia celular pode ser indicada para o reparo 

estrutural de lesões agudas por transecção do nervo periférico, de origem traumática. Assim 

como, a associação do ultrassom terapêutico com as CMMO promove uma possível 

maximização na ação reparadora destas células, pelo menos no que se refere a avaliação dos 

parâmetros estruturais do nervo periférico regenerado 

Para a compreensão mais completa da interação entre o ultrassom terapêutico e as 

células mononucleares da medula óssea, sugere-se a realização de estudos que avaliem o 

efeito in vitro desta interação, assim como estudos que avaliem os aspectos eletrofisiológicos 

e funcionais do tecido nervoso regenerado. 
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Fig. 1 – Fotomicrografia óptica de cortes transversais do nervo ciático dos três grupos, 120 dias após a lesão e 

reparo nervoso: Grupo Controle – animais contendo preenchimento interno do tubo com solução de Matrigel
TM

 e 

DMEM; CMMO/US(-) – Conduto de biopolímero preenchido com Células Mononucleares da Medula Óssea e 

ultrassom terapêutico desligado; CMMO/US(+) – Conduto de biopolímero preenchido com Células 

Mononucleares da Medula Óssea e emissão efetiva de ultrassom terapêutico. Notar a disposição paralela das 

fibras e vasos sanguíneos, além do processo de mielinização de forma adequada nos 3 grupos experimentais. 
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Coloração: Azul de Toluidina e Escala de barra: 10 µm. Abreviações: CS – Células de Schwann; BM – Bainha 

de Mielína; V – Vasos Sanguíneos; NF – Núcleo de Fibroblastos. 
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Figura 2. Valores expressos em média ± desvio-padrão, relacionados a quantidade total de 

fibras mielínicas presentes na região central do tubo de biopolímero, 12 dias após lesão e 

reparo do nervo periférico. CMMO(-)/US(+): tubo de biopolímero preenchido de solução de 

Matrigel
TM

 e DMEM; CMMO(+)/US(-): células mononucleares da medula óssea + ultrassom 

terapêutico desligado; CMMO(+)/US(+): células mononucleares da medula óssea + ultrassom 

terapêutico efetivo. *Diferença significativa entre CMMO(-)/US(-) e CMMO(+)/US(-), 

p<0.05; # Diferença significativa entre CMMO(+)/US(-) e CMMO(+)/UST(+), p<0.01. 

Anova, post-hoc Tukey. 
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Figura 3. Valores expressos em média ± desvio-padrão, relacionados ao número total de vasos 

sanguíneos presentes na região central do tubo de biopolímero, 12 semanas após lesão e reparo 

do nervo periférico. CMMO(-)/US(+): tubo de biopolímero preenchido de solução de 

Matrigel
TM

 e DMEM; CMMO(+)/US(-): células mononucleares da medula óssea + ultrassom 

terapêutico desligado; CMMO(+)/US(+): células mononucleares da medula óssea + ultrassom 

terapêutico efetivo. *Diferença significativa entre CMMO(-)/US(-) e CMMO(+)/US(-), 

p<0.05; # Diferença significativa entre CMMO(+)/US(-) e CMMO(+)/UST(+), p<0.01. 

Anova, post-hoc Tukey. 
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Figura 4. Valores expressos em média ± desvio-padrão, relacionados a quantidade total de 

fibras mielínicas presentes na região central do tubo de biopolímero, 12 dias após lesão e 

reparo do nervo periférico. CMMO(-)/US(+): tubo de biopolímero preenchido de solução de 

Matrigel
TM

 e DMEM; CMMO(+)/UST(-): células mononucleares da medula óssea + ultrassom 

terapêutico desligado; CMMO(+)/UST(+): células mononucleares da medula óssea + 

ultrassom terapêutico efetivo. Anova, post-hoc Tukey, p<0.05. 
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Figura 5. Valores expressos em média ± desvio-padrão, relacionados a densidade de fibras 

mielínicas por micrômetro quadrado presentes na região central do tubo de biopolímero, 12 

dias após lesão e reparo do nervo periférico. CMMO(-)/US(+): tubo de biopolímero 

preenchido de solução de Matrigel
TM

 e DMEM; CMMO(+)/UST(-): células mononucleares da 

medula óssea + ultrassom terapêutico desligado; CMMO(+)/UST(+): células mononucleares 

da medula óssea + ultrassom terapêutico efetivo. Anova, post-hoc Tukey, p<0.05. 
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Tabela 1. Dados das características das fibras mielínicas 12 semanas após injúria e reparo do 

nervo ciático, com associação de terapia celular e ultrassom terapêutico. 

Grupos Diâmetro das 

fibras 

mielínicas 

Diâmetro  

axonal 

(µm) 

Espessura da 

mielina 

(µm) 

Razão g 

Controle 2.80 ± 0.28 1.84 ± 0.1 0.48 ± 0.1 0.60 

CMMO/US(-) 3.32 ± 1 2.38 ± 0.9 0.47 ± 0.1 0.70 

CMMO/US(+) 3.32 ± 0.9 2.29 ± 0.8 0.51 ± 0.1 0.67 

Abreviações: CMMO, Células Mononucleares da Medula Óssea; CMMO/US(-),Células Mononucleares da 

Medula Óssea sem estimulação do Ultrassom Terapêutico; CMMO/US(+),Células Mononucleares da Medula 

Óssea com estimulação do Ultrassom Terapêutico. 
a
 p < 0.05 entre grupo CMMO/US(-) e grupo controle; 

b
 p < 

0.01 entre grupos CMMO/US(+) e CMMO/US(-). Anova, post-hoc Tukey. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da avaliação da literatura pré-existente, o ultrassom terapêutico demonstrou 

ação limitada como agente pró-regenerativo diante de lesões do tipo neurotomia, de acordo 

com os níveis de evidência disponíveis, atuando apenas no diâmetro das fibras mielínicas e na 

espessura da mielínia, no entanto, esses dados devem ser avaliados com ressalva em virtude 

do alto risco de viés dos estudos e da falta de uma avaliação estrutural mais completa do 

nervo regenerado. 

 O biopolímero sintetizado a partir do melaço da cana-de-açúcar pode ser considerado 

como um material viável a ser utilizado em reparo cirúrgico de lesões do tipo seção total do 

nervo periférico, sendo uma alternativa viável para substituir tubos guias sintéticos, já que 

permitiu o crescimento do filamento nervoso no interior do conduto, em animais 

experimentais.  

 No presente estudo, sob condições ambientais e metodológicas bem controladas, 

observou-se que o ultrassom é um recurso físico capaz de aumentar a quantidade de vasos e 

dos diâmetros da fibra e do axônio, atuando positivamente na resposta regenerativa do nervo 

periférico em lesões completas desta estrutura. 

 As células mononucleares da medula óssea apresentaram boa ação terapêutica diante 

da lesão no nervo periférico, uma vez que promoveram maior número de fibras mielínicas e 

maior diâmetro axonal e das fibras mielínicas. 

 Por fim, a associação entre ultrassom terapêutico e células mononucleares da medula 

óssea demonstrou efeito satisfatório como potencializador da resposta regenerativa do nervo 

periférico, no que se refere aos parâmetros histomorfométricos.  

 Desta forma, estudos futuros devem ser desenvolvidos para um maior esclarecimento a 

respeito da ação do ultrassom sobre estas células, assim como estudos que envolvam testes 

eletrofisiológicos e funcionais da estrutura acometida devem ser encorajados. 
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ANEXO A – Instruções para autores (European Journal of Neuroscience) 

Preparação do manuscrito 

Artigos de Revisão 

Artigos de Revisão em RJE são full-length artigos sobre temas de interesse atual particular. Súmulas 

extensa da literatura são desencorajados. Pelo contrário, os artigos de revisão devem procurar avaliar 

criticamente uma questão pontual de interesse para o público grande de RJE. Enquanto seu 

comprimento não é limitado, a escrita deve ser conciso e preciso. As ilustrações, que efetivamente 

transmitem temas-chave da revisão, são incentivados. As propostas de artigos de revisão são 

recebidos pelos editores-chefe e os Editores Associados. 

A formatação do manuscrito 

 Geral 

O formato do seu manuscrito deve ser a seguinte: página de título, resumo, introdução, materiais e 

métodos, resultados, discussão, agradecimentos, abreviações, as referências, tabelas, legendas de 

figuras e figuras. Artigos de revisão e artigos de destaque técnicos não são obrigados a seguir este 

esquema. Primeiro (principal) menciona de figuras e tabelas no texto devem estar em ordem 

numérica. Títulos e sub-títulos não deve terminar com um ponto ".". O manuscrito deve ser formatado 

em espaço duplo e as linhas não devem ser numeradas. Por favor, não use um tamanho de fonte 

menor do que 12 pontos. O texto deve ser escrito em Inglês com um software de processamento de 

texto e salva como doc. Ou. Docx. Ao fazer upload de seus arquivos, por favor use nomes simples e 

não utilizar caracteres especiais e espaços. Para submissões originais apenas (e não para revisões, 

nem reenvios), você pode enviar seu documento principal e figuras como um único arquivo PDF. As 

figuras devem ser no final da PDFdocument e o seu número e legenda deve ser indicado na mesma 

página como a figura. Sua carta de apresentação não deve ser parte do PDF. Para revisões e 

reenvios, você deve enviar um arquivo de documento de texto e figuras em separado, de acordo com 

os requisitos listados acima. Para manuscritos que contêm equações complexas ou conteúdo 

matemático outro, é possível enviar arquivos de látex. Se você, por favor, envie a versão PostScript 

ou PDF do seu arquivo compilado. 

Pagina título: A página titulo deve incluir: 

• A seção Jornal proposta 
• Um título claro e conciso 
• O nome do autor do primeiro (s) e sobrenomes 
Nota: Autores que normalmente escrever seus nomes em caracteres não latinos podem incluir tanto 
uma versão transliterada de seus nomes, seguido, entre parêntesis, os seus nomes em seu sistema 
de escrita nativa. Os idiomas não latinos que podem ser representados em caracteres Unicode serão 
aceitos. 
• O endereço (s) a partir do qual se originou o trabalho 
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• O nome, filiação institucional, endereço, número de fax e e-mail da pessoa que vai lidar com a 
correspondência, inclusive provas (que são enviados eletronicamente) 
• Um título em execução não superior a 50 caracteres e espaços 
• O número total de páginas, figuras, tabelas e equações 
• O número total de palavras em: (i) todo o manuscrito, (ii) o resumo, e (iii) a introdução. 
• Uma lista de quatro ou cinco palavras-chave que não aparecem no título 
 

Abstract : Relatórios de pesquisa e artigos de revisão deve começar com um resumo, que aparece 

antes do corpo principal do texto para uso em serviços de abstração de banco de dados. O resumo 

deve ser escrito em frases completas, sem títulos e deve fornecer um resumo que não exceda 250 

palavras, de uma forma compreensível para qualquer neurocientista e adequado para publicação sem 

o texto artigo completo. O objectivo do estudo e hipótese de trabalho deve ser mencionado no 

sumário, e as espécies de animais utilizados indicadas, se não for dada no título. O resumo deve 

fornecer uma declaração final destacando a importância eo impacto dos resultados para as 

neurociências. Se as referências devem ser citadas no resumo que deve incluir o (s) autor, título da 

revista, volume, número extensão de página, e ano. O uso de abreviaturas no resumo deve ser 

evitado. Os resultados estatísticos, normalmente, não são descritas no Abstract. 

Introdução: A parte principal de um relatório de pesquisa deve começar com uma breve introdução 

não superior a 500 palavras, que descreve as origens históricas ou lógica do estudo e afirma 

claramente o objetivo do estudo e / ou hipótese a ser testada, sem repetir o resumo ou resumindo os 

resultados. 

 Materiais e métodos: Os Materiais e Métodos deve fornecer uma descrição suficientemente 

detalhada dos métodos para permitir que um pesquisador para reproduzir o seu trabalho. Importantes 

aspectos metodológicos do seu trabalho, como a geração de animais mutantes ou o método de 

preparação da amostra, deve ser descrito, mesmo que tais descrições também podem ser 

encontrados em publicações anteriores. 

 As normas éticas: Estudos usando seres humanos ou animais devem incluir uma declaração 

explícita identificação da Instituição ou Comitê de Revisão, que aprovou o estudo. Editores se 

reservam o direito de recusar papéis se houver dúvida se procedimentos adequados foram seguidos. 

Os Materiais e métodos devem brevemente, mas medidas explicitamente estaduais que foram 

tomadas para minimizar a dor ou desconforto, por exemplo, tipo e dose de anestésico 

utilizado. Experimentos devem ser realizados de acordo com a Directiva Europeia Conselho 

Comunidades, de 24 de Novembro de 1986 (86/609/CEE) ou com as orientações 

estabelecidas pelo NIH em os EUA a respeito do cuidado e uso de animais para os 

procedimentos experimentais. Além disso, o nome do Uso de Animais e do Comitê Care ou 

Instituição que aprovou o estudo deve ser dado e sua aprovação deve ser explicitamente 

indicado. 

Animais experimentais: Quando os animais experimentais são utilizados, especificar espécie, 

estirpe, sexo, idade, do fornecedor, eo número de animais utilizados no total e para cada 

condições experimentais. As espécies devem ser identificadas no título ou resumo.Se os ratos 

geneticamente modificados foram usados, as Normas para a publicação de estudos com ratos 
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mutantes (ver Crusio et al., Genes, Brain and Behavior (2009) 8:1-4) devem ser seguidas. 

Fornecer tensão completa e pormenorizada e subestirpe informações e utilizar a nomenclatura 

correta para as estirpes de identificação (ver Crusio et al. 2009). 

 

Os métodos estatísticos: Uma descrição completa dos métodos estatísticos é necessária. As 

recomendações descritas no Editorial RJE em Reportagem Métodos Estatísticos e Resultados 

(EJN 2008, 28, 2363-2364) são um componente destas Diretrizes para Autores. 

 

Resultados e análises estatísticas: As observações devem ser apresentadas com referência 

mínima para literatura anterior ou para interpretações possíveis. Os principais resultados 

estatísticos devem ser relatados na seção Resultados. A descrição dos resultados estatísticos 

deve incluir o termo apropriado, bem como os graus de liberdade e o valor de P. A descrição 

dos resultados estatísticos as legendas das figuras deve ser limitado a importantes 

comparações post hoc. As recomendações descritas no Editorial RJE em Reportagem 

Métodos Estatísticos e Resultados (EJN 2008, 28, 2363-2364; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-9568.2008.06581.x/pdf) são um 

componente destas Diretrizes de autor e deve ser seguido em detalhe. 

 

Discussão: A discussão deve começar resumindo as principais descobertas, evitando a 

repetição de demonstrações previstas no Resumo ou a seção de Resultados. Para maior 

clareza, o uso de subtítulos é recomendado. 

 

Agradecimentos: Uma breve declaração sobre a concessão de apoio financeiro e outro deve 

ser dado, juntamente com uma lista de contribuições de colaboradores que não são co-autores 

(está implícito que eles concordam com esta menção), e uma declaração de interesses 

conflitantes. Ver acima em Política Editorial para itens adicionais a serem abordados nos 

Agradecimentos. 

 

Referências: Todas as referências devem ser listadas, e todas as referências listadas devem ser 

citadas pelo menos uma vez no texto principal (é necessário especial cuidado de verificar isso 

após qualquer modificação ou revisão do texto). As citações no texto deve ser dada entre 

parênteses, por exemplo, (Blanc & White, 1985;. Weiss et al, 1986), exceto quando o nome 

do autor faz parte de uma frase, por exemplo, "White (1985) relataram que a ...". Onde houver 

dois autores, ambos devem ser nomeados, mas com três ou mais, apenas o nome do primeiro 

autor, além de "et al" deve ser dado. Note-se que, quando mais do que um papel refere-se os 

mesmos autores em primeiro lugar no mesmo ano, a, b, c sufixos devem ser utilizadas no 

texto e uma lista de referência, para evitar ambiguidades, escrita como (Weiss et al, 1986a;. 

White, 1986a , c). 

 

Lista de referência: Deve haver uma lista de referências em ordem alfabética de acordo com o 

nome do primeiro autor e em seguida, em ordem cronológica, onde vários trabalhos de um 

mesmo autor são citados. Nenhum caractere (número ou guias, por exemplo) deve aparecer 

antes do nome do primeiro autor. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo 

com a Lista Mundial de Periódicos Científicos, 4 ª edição. Única palavra-título, por exemplo, 

Psychoneuroendocrinology, não devem ser abreviados. Todos os autores deve ser incluído em 

cada uma referência que aparece na lista de referência, as quais não devem ser abreviado para 

et al.  
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Artigos de periódicos devem ser formatados da seguinte forma: 

Lancaster, B. & Boxall, AR (1998) e as tirosina-quinases de transmissão sináptica. Eur. J. 

Neurosci., 10, 2-7. 

Observe o negrito do número de volume. 

Tabelas: Estes devem ser fornecidos como texto editável e não figuras como embutidos / 

objetos. 

Eles devem ser numeradas, e tem um título em negrito e aparecem no texto após as 

referências. 

Todas as colunas devem ter um título. 

 

Figuras: Todas as figuras e tabelas devem ser enviados separadamente e devem ser rotulados 

com uma figura ou número da tabela. Para garantir a conversão exata de caracteres, fontes 

padrão, como Times, Times New Roman, Ariel ou Helvetica deve ser usado para preparar o 

texto e figuras. Fonte de símbolo deve ser usado para converter caracteres gregos e outros 

caracteres não-padrão, tais como o símbolo de grau. 

 

Não há nenhum limite para o número de valores por manuscrito, mas os autores devem usar-

los com moderação, certificando-se de que cada valor é relevante para o texto, e que as 

figuras são apresentados e numeradas na ordem em que são mencionadas no texto. Quando há 

um grande número de figuras, os problemas de distribuição é menos provável de ocorrer se os 

valores são de formas e tamanhos semelhantes. Os arquivos de apresentação não deve exceder 

100 MB no total. 

 

As legendas das figuras: As legendas das figuras devem ser listados como parte do arquivo 

principal manuscrito texto no final do documento. Estes devem explicar cada figura, tanto 

quanto possível, referindo-se o leitor para o texto só em raras ocasiões, a fim de evitar a 

repetição no material de lendas que deve ser incluído no texto. Todas as abreviações usadas 

nas figuras devem ser explicadas em cada legenda quando há menos de cinco abreviaturas 

utilizadas, por lendas com grande número de abreviaturas, os autores deverão incluir estes na 

lista de abreviaturas (ver acima). Barras de escala são necessários para todas as fotografias e 

fotomicrografias. Principais resultados estatísticos devem ser descritos na seção de resultados. 

As lendas podem descrever os resultados de importantes comparações post-hoc (geralmente 

também simbolizado em gráficos que descrevem dados). 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO C –  Instruções para autores (Journal of Neurosciente Research).  

Apresentação do texto 

O texto deve ser apresentado na seguinte ordem: Resumo, Palavras-chave, Introdução, 

Material e Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos, Referências.Presentation of 

Text 

 

Organização do Manuscrito 

Os originais devem ser apresentados em Inglês, e ser do tipo escrito, paginado, e em espaço 

duplo. O material deve ser dividido em seções logicamente organizadas com todos os títulos e 

sub-títulos claramente delineados. Full-length manuscritos de mais de 30 páginas do 

manuscrito (incluindo tabelas e figuras) são desencorajados. 

Os trabalhos que não seguirem o formato indicado podem ser devolvido. 

O texto deve ser apresentado na seguinte ordem: 

1) Título Página 

2) Resumo 

3) palavras-chave 

4 Introdução 

5) Materiais e Métodos 

6) Resultados 

7 Discussão 

8) Agradecimentos 

9) Referências 

10) Tabelas 

11) As legendas das figurasTitle Page 

Página Título 

A página título deve incluir o seguinte: 

1) Título completo 

2) Os nomes de todos os autores com afiliações 

3) O título acabando (para não exceder 40 caracteres e espaços) 

4) informações de contato autor correspondente, incluindo nome, endereço completo, número 

de telefone, número de fax e E-mail. 

Abstract 

Um resumo deve ser incluído em cada papel, e não deve exceder 250 palavras.. 
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Palavras-chave 

Segue o abstract com 3-5 palavras-chave. Para indexação; termos não constantes no título são 

os preferidos 

Introdução 

A introdução não deve exceder as 600 palavras. 

Discussão 

A sessão de discussão deve ser tão concisa quanto possível, de preferência menos de 1600 

palavras. Ampla cobertura da literatura é desencorajada. 

Tabelas 

Mantenha tabelas como poucos e tão simples quanto possível. Cada tabela deve ser escrita em 

um arquivo Word em separado e incluído no final do texto. O título da tabela deve aparecer 

acima e a explicação detalhada do seu conteúdo (se necessário) por baixo do corpo da mesma. 

Usar linhas horizontais apenas acima e abaixo cabeçalhos das colunas e, na parte inferior de 

uma tabela: não utilizar regras verticais ou regras horizontais dentro do corpo da tabela. 

Tabelas de números consecutivamente com algarismos romanos. Certifique-se de todas as 

tabelas devem ser citadas no texto, e que todas as abreviaturas utilizadas são claramente 

enunciados. Notas de rodapé devem ser designadas pelos sobrescritos, letras minúsculas (a, b, 

etc.) 

Ilustrações 

Todas as ilustrações devem ser projetados para a reprodução na largura do texto completo (6 

3/4 polegadas) ou de coluna única largura (35/16inches) com um comprimento máximo de 9 

polegadas. Ampliação deve ser indicada por uma barra mícron ou na legenda. Se as 

ilustrações são multi-painéis, número e letrá-los da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. 

Todas as legendas das figuras devem ser digitadas (espaço duplo) em uma página separada no 

final do arquivo de texto. Todas as abreviaturas e símbolos que figuram em qualquer figura 

deve ser explicada na legenda. Uma linha de crédito deve ser incluída para qualquer material 

reproduzido a partir de uma publicação prévia e por escrito do editor anterior deve ser obtida 

e incluído com o manuscrito. 

Referências 

No texto, citar referências por nome e data. Por mais de dois autores, usar o sobrenome 

paterno e et al. Na lista final, eles devem estar em ordem alfabética, incluindo o título 

completo do artigo citado, e os nomes de todos os autores. Abreviações das revistas devem 

seguir o estilo Index Medicus. Nos exemplos a seguir observe a pontuação, não use todas as 

capitais, não sublinhado. 

Artigos de revistas: 

Sinoway MP, Kitagawa K, S Timsit, Hashim GA, Colman DR. 1994. Interações proteína 

Proteolipídica em transfectantes: implicações para a montagem de mielina. J Neurosci Res 

37:551-562. 
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Livros: 

Ausbel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Smith JA, Struhl K. 1987. Os 

protocolos atuais em biologia molecular. New York: John Wiley & Sons. 1223 p. 

Capítulos de Livros: 

Hayes TE, McKay RDG. 1993. A diferenciação de tipos de células no sistema nervoso 

central. Em: Levine AJ, Schmidek HH, editores. Genética molecular de tumores do sistema 

nervoso. New York: Wiley-Liss, Inc. p 37-48. 

 

Abreviaturas 

Magnitudes das variáveis que estão sendo relatados deve ser expresso em números. A maioria 

das abreviaturas são usadas sem pontuação. Exemplos: 1 mg, 25 mg, 50 mseg. Abreviações 

de substâncias comumente utilizados devem ser os recomendados pelo Conselho de Biologia 

Manual de Estilo Editores: Um Guia para Autores, editores e editores em Ciências Biológicas, 

Quinta Edição (disponível em: O Conselho de Editores de Biologia, 11 South LaSalle Street, 

Chicago , IL60603-1210). 
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ANEXO D - Instruções para autores (Brazilian Journal of physical tehrapy) 

Forma e apresentação do manuscrito 

 

A BJPTconsidera a submissão de manuscritos com até 3.500 palavras (excluindo-se página 

de título, resumo, referências, tabelas, figuras e legendas). Informações contidas em anexo(s) serão 

computadas no número de palavras permitidas. 

O manuscrito deve ser escrito preferencialmente em inglês. Quando a qualidade da redação 

em inglês comprometer a análise e avaliação do conteúdo do manuscrito, os autores serão 

informados. 

Recomenda-se que os manuscritos submetidos em inglês venham acompanhados de 

certificação de revisão por serviço profissional de editing and proofreading. Tal certificação 

deverá ser anexada à submissão. Sugerimos os seguintes serviços abaixo, não excluindo 

outros: 

 American Journal Experts (http://www.journalexperts.com); 

 Scribendi (www.scribendi.com); 

 Nature Publishing Groups Language Editing 

(https://languageediting.nature.com/login). 

Antes do corpo do texto do manuscrito deve-se incluir uma página de título e identificação, 

palavras-chave e oabstract/resumo. No final do manuscrito inserir as referências, tabelas, 

figuras e anexos. 

Título e identificação 

O título do manuscrito não deve ultrapassar 25 palavras e deve apresentar o máximo de 

informações sobre o trabalho. Preferencialmente, os termos utilizados no título não devem 

constar na lista de palavras-chave. 

A página de identificação do manuscrito deve conter os seguintes dados: 

Título completo e título resumido com até 45 caracteres, para fins de legenda nas páginas 

impressas; 

Autores: nome e sobrenome de cada autor em letras maiúsculas, sem titulação, seguidos por 

número sobrescrito (expoente), identificando a afiliação institucional/vínculo 

(unidade/instituição/cidade/estado/país). Para mais de um autor, separar por vírgula; 

Autor de correspondência: indicar o nome, endereço completo, e-mail e telefone do autor 

de correspondência, o qual está autorizado a aprovar as revisões editoriais e complementar 

demais informações necessárias ao processo; 

Palavras-chaves: termos de indexação ou palavras-chave (máximo seis) em português e em 

inglês. 

http://www.journalexperts.com/
http://www.scribendi.com/
https://languageediting.nature.com/login
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Abstract/Resumo 

Uma exposição concisa, que não exceda 250 palavras em um único parágrafo, em português 

(Resumo) e em inglês (Abstract), deve ser escrita e colocada logo após a página de título. 

Referências, notas de rodapé e abreviações não definidas não devem ser usadas no 

Resumo/Abstract. O Resumo e o Abstractdevem ser apresentados em formato estruturado. 

Introdução 

Deve-se informar sobre o objeto investigado devidamente problematizado, explicitar as 

relações com outros estudos da área e apresentar justificativa que sustente a necessidade do 

desenvolvimento do estudo, além de especificar o(s) objetivo(s) do estudo e hipótese(s), caso 

se aplique. 

Método 

Descrição clara e detalhada dos participantes do estudo, dos procedimentos de coleta, 

transformação/redução e análise dos dados de forma a possibilitar reprodutibilidade do 

estudo. O processo de seleção e alocação dos participantes do estudo deverá estar organizado 

em fluxograma, contendo o número de participantes em cada etapa, bem como as 

características principais (ver modelo fluxograma CONSORT). 

Quando pertinente ao tipo de estudo deve-se apresentar cálculo que justifique 

adequadamente o tamanho do grupo amostral utilizado no estudo para investigação do(s) 

efeito(s). Todas as informações necessárias para estimativa e justificativa do tamanho 

amostral utilizado no estudo devem constar no texto de forma clara. 

Resultados 

Devem ser apresentados de forma breve e concisa. Resultados pertinentes devem ser 

reportados utilizando texto e/ou tabelas e/ou figuras. Não se devem duplicar os dados 

constantes em tabelas e figuras no texto do manuscrito. 

Discussão 

O objetivo da discussão é interpretar os resultados e relacioná-los aos conhecimentos já 

existentes e disponíveis na literatura, principalmente àqueles que foram indicados na 

Introdução. Novas descobertas devem ser enfatizadas com a devida cautela. Os dados 

apresentados nos métodos e/ou nos resultados não devem ser repetidos. Limitações do 

estudo, implicações e aplicação clínica para as áreas de Fisioterapia e Reabilitação deverão 

ser explicitadas. 

Referências 

O número recomendado é de 30 referências, exceto para estudos de revisão da literatura. 

Deve-se evitar que sejam utilizadas referências que não sejam acessíveis internacionalmente, 

como teses e monografias, resultados e trabalhos não publicados e comunicação pessoal. As 

referências devem ser organizadas em sequência numérica de acordo com a ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos Uniformizados para 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
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Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas â€“ ICMJE. 

Os títulos de periódicos devem ser escritos de forma abreviada, de acordo com a List of 

Journals do Index Medicus. As citações das referências devem ser mencionadas no texto em 

números sobrescritos (expoente), sem datas. A exatidão das informações das referências 

constantes no manuscrito e sua correta citação no texto são de responsabilidade do(s) 

autor(es). 

Exemplos:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 

Tabelas, Figuras e Anexos 

As tabelas e figuras são limitadas a cinco (5) no total. Os anexos serão computados no 

número de palavras permitidas no manuscrito. Em caso de tabelas, figuras e anexos já 

publicados, os autores deverão apresentar documento de permissão assinado pelo autor ou 

editores no momento da submissão. 

Para artigos submetidos em língua portuguesa, a(s) versão(ões) em inglês da(s) tabela(s), 

figura(s) e anexo(s) e suas respectivas legendas deverão ser anexados no sistema como 

documento suplementar. 

Tabelas: devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas 

(máximo permitido: uma página, tamanho A4, em espaçamento duplo), devem ser 

numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos e apresentadas no final do texto. 

Não se recomendam tabelas pequenas que possam ser descritas no texto. Alguns resultados 

simples são mais bem apresentados em uma frase e não em uma tabela. 

Figuras: devem ser citadas e numeradas, consecutivamente, em arábico, na ordem em que 

aparecem no texto. Informações constantes nas figuras não devem repetir dados descritos em 

tabela(s) ou no texto do manuscrito. O título e a(s) legenda(s) devem tornar as tabelas e 

figuras compreensíveis, sem necessidade de consulta ao texto. 

Todas as legendas devem ser digitadas em espaço duplo, e todos os símbolos e abreviações 

devem ser explicados. Letras em caixa-alta (A, B, C, etc.) devem ser usadas para identificar 

as partes individuais de figuras múltiplas. 

Se possível, todos os símbolos devem aparecer nas legendas; entretanto, símbolos para 

identificação de curvas em um gráfico podem ser incluídos no corpo de uma figura, desde 

que não dificulte a análise dos dados. As figuras coloridas serão publicadas apenas na versão 

online. Em relação à arte final, todas as figuras devem estar em alta resolução ou em sua 

versão original. Figuras de baixa qualidade não serão aceitas e podem resultar em atrasos 

no processo de revisão e publicação. 

Agradecimentos: devem incluir declarações de contribuições importantes, especificando 

sua natureza. Os autores são responsáveis pela obtenção da autorização das 

pessoas/instituições nomeadas nos agradecimentos. 

 

 

http://www.icmje.org/index.html
http://www.icmje.org/index.html
http://www.index-medicus.com/
http://www.index-medicus.com/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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ANEXO E – Instruções para autores (Ultrasound in Medicine & Biology) 

Instruções de autor 

Preparação do manuscrito 

 

Contribuições originais, comentários, e Notas Técnicas e clínica deve ser organizado no 

seguinte formato (sem números de secção): Introdução, Material e Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Referências, Anexos (se necessário) e tabelas. Em 

alguns casos, os resultados, discussão, conclusões e seções podem ser mais apropriadamente 

combinado que separado (a critério do autor). Todo esforço deve ser feito para evitar o jargão, 

para escrever na íntegra todas as siglas, na primeira vez em que são mencionadas, e apresentar 

o conteúdo do estudo tão clara e concisa possível. 

Página de Título (Página 1): Esta primeira página deve incluir o título do artigo, os nomes 

dos autores e afiliações institucionais, e o nome do autor correspondente e informações de 

contato (endereço, número de telefone, número de fax, e-mail). 

Resumo e Palavras-chave (página 2): O resumo deverá ser escrito como um parágrafo (sem 

títulos da seção) e não deve ter mais do que 150 palavras. O resumo deve conter o propósito 

do estudo, procedimentos básicos, resultados mais importantes e principais conclusões, com 

ênfase sobre os novos aspectos do estudo. Após o resumo, listar até 10 palavras-chave ou 

frases para a indexação. Para submissões LaTeX, a página de resumo pode ser combinado 

com a página título. 

Nomenclatura e abreviaturas: em todos os manuscritos devem estar de acordo com o Sistema 

Internacional de Unidades e todos os autores são incentivados a obter um guia para as 

unidades SI direito, símbolos e abreviaturas emhttp :/ / physics.nist.gov / CUU / Unidades /. 

As figuras não devem ser incorporados no texto, mas carregado como arquivos separados. 

Todos os valores devem ser alta resolução. Figuras TIFF, EPS, PDF e deve estar em 

conformidade com as especificações resultion seguintes mimum: tons de cinza e imagens 

coloridas: 300 dpi; combinação em tons de cinza e imagens coloridas: 500-900 dpi. Linha de 

arte (bitmap) figuras deve ser 900-1200 dpi. 

Referências.: As referências devem ser citadas no texto que indica, entre parênteses, o 

sobrenome do primeiro autor eo ano de publicação, por exemplo, (Smith, 1965). No entanto, 

se o nome é usado como parte da frase, apenas o ano de publicação deve ser dado entre 

parênteses. Exemplo: ". ... O trabalho de Smith (1965) mostraram resultados significativos" 

Se uma referência tem dois autores, a citação deve incluir os sobrenomes dos dois autores. 

Exemplo: (Smith e Jones 1965) ou Smith e Jones (1965). 

Se uma referência tem mais de dois autores, a citação deve incluir apenas o sobrenome do 

primeiro autor e da abreviatura et al. Exemplo: (Smith et al 1965.) Ou Smith et al. (1965). 

Citações devem ser separados por ponto-evírgula e listados em ordem alfabética. Exemplo: 

(Brown, 1965; Cinza 1986; Jones, 1988; Smith 1978). Se o autor (es) eo ano são idênticos 

para mais de uma referência, uma letra minúscula deve ser inserido após o ano. Exemplo:. 

(Smith e Jones 1965a, 1965b) ou Smith e Jones (1965a, 1965b) "comunicações pessoais" não 

podem ser utilizados como referências, embora referências a escrita não, oral, as 
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comunicações podem ser inseridos (entre parênteses) no texto . Informações de manuscritos 

submetidos, mas ainda não aceitos devem ser citadas no texto como "observações não 

publicadas" (entre parênteses). Uniform Resource Locator (URL) não pode ser utilizado para 

referências. 

Lista de referência: A lista de referência deve começar em uma página separada no final do 

manuscrito, e devem ser digitados em espaço duplo, como o texto, com as segunda e terceira 

linhas recuadas. Esta lista está em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor ", não 

numerados. Todas as referências devem ser citadas no texto, e deverá ser verificada pelo autor 

(s) com os documentos originais. Para cada referência, todos os autores devem ser listados. 

Citações para o mesmo primeiro autor (s) devem ser listados com a data mais antiga. Para 

facilitar a organização adequada de referências e citações, modelos de estilo UMB para 

Endnote ®, Refworks, e Reference Manager ® estão disponíveis para download 

(http://ees.elsevier.com/umb/img/references.html). 

O título completo de artigos, capítulos e livros, e os números de página inicial e final deve ser 

dado. Referências de livros deve incluir a localização eo nome do editor. Documentos que são 

aceitos mas ainda não publicados podem ser incluídos entre as referências designando a 

revista e adicionando "no prelo" (entre parênteses). 

Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o estilo usado na Lista de 

revistas indexadas no Index Medicus, publicada anualmente como uma publicação separada 

pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA e como uma lista dos Medicus of Index 

edição de janeiro. Exemplos de formas corretas das referências são dadas a seguir: 

Journal: 

Fleming AD, McDicken WN, Sutherland GR, Hoskins PR. Avaliação da cor tissular Doppler 

usando teste-fantasmas. Ultrasound Med. Biol 1994; 20:937-41. 

 

livro: 

Williams AR. Ultra-som: efeitos biológicos e os riscos potenciais. New York: Academic 

Press, 1983. 

 

livro editado 

Haney MJ, O'Brien WD. Dependência da temperatura das propriedades de propagação de 

ultra-sons em materiais biológicos. Em: Greenleaf JF, ed. Caracterização tecidual com ultra-

som. Boca Raton, FL: CRC Press, 1986. pp 15-55. 

 

Notas de rodapé. Notas de rodapé, como distinto de referências na literatura, deve ser 

evitada. Onde eles são essenciais, a ordem seguinte símbolo deve ser usado: *, †, ‡, §, ∥. 

 

Tabelas. As tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.) Autores são 

convidados a manter cada tabela com um tamanho razoável; tabelas muito grandes, repletos 

de dados, simplesmente confundir o leitor. Cada tabela e cada coluna deve ser fornecido com 

um título explicativo, com unidades de medida claramente indicadas. Os mesmos dados não 

deve ser reproduzido na tabela e tanto a figura formato. Notas de rodapé de uma tabela deve 

ser indicada por símbolos, na seguinte ordem: *, †, ‡, §, ∥. 

 

 


