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RESUMO 

Uma investigação experimental sobre a influência da estimulação elétrica 

direta na regeneração do nervo usando uma lesão por esmagamento do nervo ciático 

de ratos como modelo foi realizada. Quarenta e dois ratos foram utilizados e 

divididos em quatro grupos, de acordo com o procedimento: 1) Sem lesão e sem 

estimulação; 2) lesão por esmagamento, sem estimulação; 3) sem lesão, com 

estimulação; 4) lesão por esmagamento, com estimulação. O nervo ciático foi 

exposto através de uma incisão lateral na coxa direita e submetido à lesão por 

esmagamento numa máquina universal de testes com uma carga de 15.000g 

concentrada em um segmento de 5mm por 1 O minutos, nos grupos 2 e 4. Um 

estimulador elétrico foi desenvolvido para liberar uma corrente elétrica contínua de 

baixa intensidade (l~A). O mesmo foi implantado no espaço subcutâneo próximo a 

coluna lombar, o ânodo foi colocado proximalmente e o catôdo distalmente ao 

esmagamento. A recuperação funcional foi avaliada em intervalos semanais até o 21" 

dia pós-operatório, através do Índice Funcional do Ciático (IFC) e calculada por um 

programa específico, apresentando melhora progressiva em ambos os grupos com 

lesão por esmagamento, porém mais acentuada naqueles com estimulação elétrica. 

Os animais foram sacrificados no 21 • dia pós-operatório para análise histológica e 

morfométrica dos nervos, onde os resultados mostraram aumento da densidade das 
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fibras nervosas mas decréscimo do diâmetro das fibras nervosas, assim como um 

aumento no número e diâmetro dos vasos sangüíneos intra e extra~fasciculares no 

grupo estimulado. Similar, mas um menos evidente fenômeno foi observado no 

grupo sem lesão por esmagamento mas com estimulação elétrica. Concluiu-se que a 

estimulação elétrica direta de baixa intensidade provoca a regeneração nervosa após 

lesão por esmagamento em condições controladas e que o IFC é um método 

confiável para avaliar a recuperação nervosa uma vez que seus resultados 

aproximam-se do estudo morfométrico. 

Palavras chave: lesão nervosa periférica, lesão por esmagamento, nervo ciático, 

campo elétrico, microcorrente, eletroterapia 
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ABSTRACT 

An experimental investigation of the influence of direct electrical 

stimulation on nerve regeneration using a crush injury of the sciatic nerve o f rats as 

model was undertaken. Forty two rats were used and divided into four groups 

according to the procedure carried out: 1) no injury, no stimulation; 2) crush injury, 

no stimulation; 3) no injury, stimulation; 4) crush injury, stimulation. The sciatic 

nerve was exposed through a lateral incision on the Iight thigh and submitted to a 

crush injury in an universal testing machine with a 15000 g load concentrated on a 5 

mm-long segment for I O minutes, in groups 2 and 4. An electrical stimulator was 

developed to deliver a continuous direct low intensity electrical current (lJ..lA). The 

device was implanted into the subcutaneous space near the lumbar spine, the anode 

placed proximally and the cathode distally to the crush injury. Functional recovery 

was checked at weekly intervals up to the 21st postoperative day, by means of the 

Sciatic Functional Index (SFI) as calculated by a specific software and showed 

progressive improvement in both groups with crush injury but more marked in that 

with electrical stimulation ( 4 ). The animais were killed on the 21st posto pera tive day 

for morphometric and histological examination of the nerves, whose results showed 

an increased nerve fiber density but decreased nerve fíber diameter, as well as 

increased number and diameter of intra and extrafascicular blood vessels in the 
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stimulated group. Similar but less marked phenomena were observed in the group 

without crush injury but with electrical stimulation. It was concluded that low 

intensity direct electrical stimulation enhances nerve regeneration followíng a crush 

injury in controlled conditions and that the SFI is a reliable method to evaluate the 

nerve recovery since its results closely matched those o f the morphometric study. 

Key words: peripheral nerve lesion, cmsh injury, sciatic nerve, electric field, 

microcurrent, electrotherapy 
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l-INTRODUÇÃO 

1.1 - Mecanismos da regeneração da lesão nervosa 

Inúmeras e profundas alterações nervosas e musculares ocorrem em 

conseqüência da lesão de um nervo periférico. Embora existam amplos relatos de que 

os nervos periféricos se regeneram, restaurando as funções nervosas perdidas, sabe

se que a recuperação funcional raramente é completa e perfeita, as vezes apesar da 

aplicação de técnicas sofisticadas de reconstrução. 

Sabe-se que, em condições normais, há uma contínua síntese e transpm1e do 

material axoplasmático, ou seja, da substância inh·acelular do neurônio, do corpo 

celular para a periferia e vice-versa, sendo que a função do nervo periférico é 

fortemente afetada pela interrupção desses dois fenômenos. A síntese e o h·ansporte 

do material axoplasmático do sistema nervoso cenh·al (SNC) para a periferia e vice

versa são interrompidos no gânglio da raiz dorsal após a secção do axônio ou o 

esmagamento do nervo. Quais são as substâncias transportadas e os objetivos do 

h·ansporte não estão ainda inteiramente esclarecidos, mas há evidências de que o 

movimento de moléculas no sentido bidirecional é uma forma de intercâmbio de 

informações e que, na presença de lesão axonal, o intercâmbio seria interrompido, 

privando tanto o SNC quanto os tecidos-alvos (periféricos) das informações. 
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Cerca de 4 a 5 dias após a lesão do nervo periférico, o corpo celular 

"registra" sua ocorrência e se prepara para repará-la, sintetizando o material 

axoplasmático, do que é evidência a concentração de corpúsculos de Nissl junto à 

raiz do axônio (SEDDON, 1975; SUNDERLAND, 1985). A regeneração axonal 

ocorre, então, pelo transporte intra-axonal do material sintetizado no corpo celular, e 

que é impulsionado ao longo do axônio por meio de movimentos amebóides, que se 

iniciam na raiz do coto proximal do axônio lesado. Para que ocorra a regeneração, 

além da síntese e transporte do material axoplasmático, deve haver a confluência de 

outros fatores positivos, que incluem alterações físico-químicas e ultra-estruturais no 

meio adjacente, com a proliferação de células de Schwann e fibroblastos e a 

regeneração da bainha de mielina (PARIZOTTO, 1988). 

1.2 - Lesão nervosa por esmagamento 

A lesão nervosa por esmagamento é um dos modelos experimentais mais 

utilizados para o estudo da regeneração dos nervos periféricos. MIRA ( 1979) 

submeteu o nervo ciático de ratos ao esmagamento e observou que as primeiras 

fibras regeneradas eram observadas em torno do 10° ao 15° dia, o retorno à 

normalidade ocorrendo em torno do segundo mês. Observou, ainda, que os nervos 

em regeneração continham cerca de 15% a mais de fibras mielinizadas do que o 

netvo normal, sendo que o diâmetro médio destas fibras não ultrapassava 80% do 

normal nem após dois anos da lesão. O autor dividiu as fibras ne1vosas mielinizadas 

em categorias segundo o diâmetro e encontrou, no 7° mês, 4 7% de fibras de grande 
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diâmetro no nervo regenerado, em comparação aos 61% encontrados no nervo 

normal, concluindo que o processo de regeneração era caracterizado pela fonnação 

de fibras de menor diâmetro, mas em maior número que o normal. 

O método da lesão por esmagamento tem sido utilizado por inúmeros 

autores para o estudo dos processos biológicos envolvidos na regeneração nervosa 

(GRAGG & THOMAS, 1964; DE MEDINACELI, FREED & WYATT, 1982; DE 

MEDINACELI, DERENZO & WY ATT, 1984; BAIN, MACKINNON & HUNTER, 

1989; BRIDGE, BALL, MACKINNON et al., 1994), pois apresenta a vantagem de 

não destruir completamente a estrutura morfológica do nervo, como ocorre com a 

secção e sutura, que introduz variáveis de dificil controle, a começar com a 

habilidade do pesquisador em realizar o reparo, que deve ser microcirúrgico. 

DAHLIN & RYDEVIK (1991) demonstraram lesões estruturais e 

funcionais nas compressões de nervos periféricos, enfatizando que os vasos 

intraneurais (vasa nervorum) são ocluídos à aplicação de pressões elevadas, 

causando isquemia focal. Além disso, ocorrem alterações estruturais das fibras 

nervosas, com desorganização dos envoltórios neurais, inclusive a baínha de 

Schwarm, levando à deterioração da função nervosa. Demonstraram, ainda, que há 

interrupção do transporte axonal bidirecional a pressões iguais ou maiores que 

200mmHg, aplicadas por 8 horas. 

BRIDGE; BALL; MACKINNON et al. (1994) referiram o uso de pinças 

hemostáticas ou pinças de relojoeiro para produzir lesões por esmagamento no nervo 

ciático de ratos, com diferentes tempos de aplicação da pressão. Concluíram que a 

lesão produzida era do tipo axonotmesis, sem diferenças estatisticamente 
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significativas entre os grupos, e que o método era confiável e reprodutível. 

Entretanto, a pressão aplicada não era medida. 

OLIVEIRA ( 1995) realizou um estudo de correlação morfo-funcional da 

regeneração do nervo ciático de ratos submetidos ao esmagamento com cargas 

controladas de três magnitudes ( 100 g, 500 g e 15.000g). Demonstrou que as 

alterações morfológicas produzidas eram diretamente proporcionais à magnitude da 

carga e que a recuperação funcional era diretamente proporcional aos índices 

morfométricos de regeneração. 

1.3 - Avaliação funcional da regeneração nervosa 

A avaliação da regeneração de nervos periféricos lesados em condições 

experimentais, em animais, fica restrita quase que exclusivamente aos métodos 

morfológicos, morfométricos e eletrofisiológicos, contemplando ora um, ora outro 

aspecto do fenômeno. Poucos métodos são voltados à avaliação da recuperação 

funcional, por motivos óbvios, e menos ainda à correlação com os achados dos 

métodos convencionais, como a histologia, microscopia eletrônica e a 

eletroneuromiografia (ENMG), os quais, por sua vez, são muito utilizados, 

isoladamente ou em associação. 

GRAGG & THOMAS (1964) submeteram o nervo fibular de coelhos a 

lesão por esmagamento e, um ano após a lesão, encontraram tuna velocidade de 

condução no seguimento distai de cerca de 75% daquela obtida no lado normal, 

situação que pennaneceu ainda depois de 16 meses. Demonstraram também que a 
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velocidade de condução ficou em torno de 90% do normal para as fibras de maior 

diâmetro e maior espessura da bainha de mielina, mesmo que apresentando um 

comprimento inter-nodal menor que 50% do normal no segmento regenerado. 

STEIN; NICHOLS; JHAMANDAS et al. (1977) analisaram a recuperação 

funcional de lesões de nervo periférico através de eletroneuromiografia (ENMG) em 

gatos, e GORDON & STEIN ( 1982) correlacionaram os achados da análise 

histológica com os da ENMG, observando as unidades motoras do músculo tríceps 

sural após reinervação, também em gatos. DEVOR; SCHONFELD; SELTZER et al. 

( 1979) analisaram a velocidade de regeneração e o comprometimento sensitivo nas 

lesões por esmagamento no nervo ciático de rato, encontrando indícios de retorno da 

sensibilidade na área afetada já em torno do vigésimo dia após a lesão. 

No que se refere à avaliação funcional da regeneração nervosa, GUTMANN 

& GUTMANN ( 1942) demonstraram que a perda da habilidade de "espalhar os 

dedos" durante a marcha era um critério confiável para avaliar o grau de lesão do 

nervo fibular em coelhos. 

DE MEDINACELI; FREED; WY ATT ( 1982) descreveram um novo 

método de avaliação funcional, chamado de Índice Funcional do Ciático (IFC) 

(Sciatic Functional Index, ou SFI) através da análise das pegadas de ratos submetidos 

a diferentes tipos de lesão do nervo ciático. Nas pegadas das patas traseiras dos 

animais, analisavam quatro parâmetros: TOF (distância de uma pata à outra), PL 

(comprimento da pata), TS (espalhar total dos dedos) e IT (espalhar intermediário 

dos dedos). Os autores realizaram este experimento com ratos intactos e ratos 

submetidos a esmagamento do nervo ciático. As pegadas foram registradas fazendo o 

rato caminhar sobre uma tira de filme radiográfico não exposto, sendo suas patas 
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traseiras embebidas com solução reveladora, que marcava o filme. De posse dos 

registros das pegadas, os autores introduziram a seguinte equação: 

SFI= [ ( ETOF - NTOF) +~L- EPL) + (ETS - NTS) + (EIT - NIT)] x 220 

NTOF 

Onde: 

E: Experimental 

N: Normal 

EPL 

TOF: Distância de uma pata à outra 

PL: Comprimento da pata 

TS: Espalhar total dos dedos 

IT: Espalhar dos dedos intermediários 

NTS NIT 4 

Os resultados obtidos com esta equação foram expressados como um 

percentual quantitativo da função normal, em que O (zero) corresponde à função 

normal e -100 (menos cem) corresponde à disfunção completa. De acordo com DE 

MEDINACELI; FREED; WYATT (1982), este método permitiu uma avaliação mais 

fácil da recuperação ftmcional do nervo ciático, bem como uma correlação com os 

indicadores morfológicos de recuperação, embora tenha envolvido complicadas 

medidas e cálculos matemáticos. 

DE MEDINACELI; DERENZO; WYATT (1984) aperfeiçoaram o método, 

descrevendo a primeira avaliação do IFC por computador, através de um sistema 

gerenciador do Índice do Ciático (SIMS). Eles testaram o novo método analisando as 

pegadas de sete ratos Sprague-Dawley submetidos a esmagamento do nervo ciático, 

a intervalos regulares, até o 53° dia. Como no trabalho anterior, o registro das 

pegadas foi realizado utilizando-se tiras de fílme radiográfico, sendo as patas 
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traseiras molhadas previamente em uma solução reveladora. As imagens das pegadas 

foram digitalizadas e os parâmetros previamente estabelecidos foram medidos, 

armazenados e manipulados através do sistema gerenciador. Os autores compararam 

os dados obtidos com este método àqueles obtidos com o cálculo manual descrito 

anterionnente e concluíram que o SIMS permitiu uma avaliação funcional do nervo 

ciático mais homogênea, rápida e precisa. Entretanto, a aplicação do método 

envolveu o uso de equipamento complexo e dispendioso. 

Baseados em análises de regressão linear múltipla dos parâmetros 

calculados nas pegadas dos ratos com lesão completa do nervo ciático e lesões 

isoladas dos nervos tibial e fibular, respectivamente, BAIN; MACKINNON; 

HUNTER (1989) modificaram o IFC descrito anterionnente e introduziram o Índice 

Funcional Tibial (TFI) e o Índice Funcional Fibular ou Peroneal (PFI). As pegadas 

dos animais foram obtidas do mesmo modo que nos trabalhos anteriores de DE 

MEDINACELI; FREED; WYATT (1982) e DE MEDINACELI; DERENZO; 

WYATT (1984), e os parâmetros avaliados foram: PL (comprimento da pata), TS 

(espalhar total dos dedos) e IT (espalhar dos dedos intermediários). Fatores de 

correção individualizados foram determinados para cada um dos índices e aplicados 

ao cálculo final , como mostram as fórmulas desenvolvidas: 

SFI = -38,3 x EPL - NPL + 109,5 x ETS - NTS + 13,3 x EIT - NIT - 8,8 

NPL NTS NIT 

TFI = -37,2 x EPL - NPL + 104,4 x ETS - NTS + 45,6 x EIT - NIT - 8,8 

NPL NTS NIT 

PFI = 174,9 x EPL - NPL + 80,3 x ETS- NTS - 13,4 

NPL NTS 



Onde: 

N= Nonnal 

E = Experimental 

PL = Comprimento da pata 

TS= Espalhar total dos dedos 

IT = Espalhar dos dedos intennediários 

8 

O parâmetro TOF (distância de uma pegada à outra) foi excluído dos 

cálculos, por ter sido considerado pouco confiável e cada parâmetro foi avaliado 

independentemente através de regressão linear. Para os três índices avaliados, o valor 

-100 (menos cem) correspondeu à lesão completa do nervo, e o valor O (zero) 

correspondeu ao nervo normal, ou com 100% da função, valor observado apenas no 

grupo intacto (sem lesão). 

LOWDON; SEABER; URBANIAK (1988) propuseram o uso de tiras de 

papel impregnado com solução de azul de bromofenol ao invés de filme radiográfico, 

como utilizado até então, para o registro das pegadas dos animais. O papel tratado 

com essa substância apresenta a cor amarela, adquirindo a cor azul quando molhado. 

Sendo as patas traseiras dos animais embebidas com água, suas pegadas apareciam, 

então, impressas em azul. Dentre as vantagens deste método estão o baixo custo, de 

aproximadamente um terço em relação ao filme radiográfico, menor risco de 

escorregões dos animais ao caminharem sobre o papel e melhor qualidade de 

impressão das pegadas, que se tornam mais nitidas, facilitando sua identificação e 

mensuração. Entretanto, na preparação do papel impregnado com o azul de 

bromofenol deve-se tomar o cuidado de annazená-lo em local seco e protegido por 

embalagem plástica, para que não absorva umidade. 
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SELLI (1998) aperfeiçoou o método de análise da impressão das pegadas 

dos ratos, desenvolvendo um programa de computador (software) específico para a 

medida dos parâmetros propostos por DE MEDINACELI; FREED; WYATT (1982), 

DE MEDINACELI; DERENZO; WYATT (1984) e por BAIN; MACKINNON; 

HUNTER (1989). Segundo esse método, as impressões das pegadas contidas nas 

tiras de papel são digitalizadas por meio de um scanner e os parâmetros propostos 

são medidos, simplesmente marcando-os com o cursor do rnouse numa seqüência 

pré-estabelecida. O programa, então, realiza todos os cálculos, fornecendo 

rapidamente o valor de todos os índices funcionais. 

OLIVEIRA (1995) empregou o método desenvolvido por SELLI (1998) 

antes mesmo de sua publicação, para avaliar a recuperação ftmcional de ratos 

submetidos a lesão por esmagamento do nervo ciático com cargas de 100 g, 500 g e 

15.000 g por um período de dez minutos. Correlacionou os dados dessa avaliação 

com aqueles de estudos morfométricos dos nervos em regeneração e concluiu que 

existe uma correlação direta entre os dois métodos, de modo que os índices 

funcionais podem ser considerados muito confiáveis. 

1.4 - Propriedades elétricas dos tecidos 

As funções orgânicas são, de modo geral, regidas ou influenciadas por 

impulsos elétricos de origem biológica, que podem ser alterados por situações 

patológicas, como as lesões teciduais. Essas alterações foram descritas por alguns 

autores. 
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• •• BURR e BARNES apud W ATSON ( 1998) e WEISS; KIRSNER; 

EAGLSTEIN (1990) descreveram alterações de polaridade elétrica em tecidos moles 

lesados. O tecido lesado inicialmente mostra polaridade positiva, que passa a 

negativa mais tarde, acreditando-se que a inversão da polaridade esteja relacionada 

com o período proliferativo da cicatrização. Além da inversão da polaridade, 

BARNEs•• mediu a tensão elétrica antes e depois de produzir uma lesão por 

lixamento na ponta do dedo de 70 voluntários. Registrou valores inferiores a 1mV 

imediatamente antes, e de 15 a 50mV imediatamente após a lesão, com a 

positividade do lado da lesão. 

BORGENS (1982), após revisão bibliográfica, referiu a presença de um 

campo elétrico fonnado em tecidos lesados, com alteração da polaridade com o 

tempo. Sabe-se hoje que os tecidos vivos possuem eletropotenciais de corrente 

constante, que regulam o seu processo natural de cicatrização, conforme 

demonstrado pelas alterações bioelétricas conseqüentes a lesões de tecidos como o 

osso, a pele, o músculo e o nervo, havendo evidências de que o processo de 

regeneração é modificado na presença de estímulo elétrico. O que permanece 

desconhecido é se a atividade elétrica tecidual é apenas mna conseqüência de 

processos metabólicos e fisiológicos locais ou se ela funciona como um mecanismo 

iniciador ou controlador para o processo de cicatrização. 

BECKER & SP ADARO ••• apud W ATSON ( 1998) sugerem que a atividade 

elétrica nonnal dos tecidos faz parte de uma rede elétrica global. A perturbação dessa 

• BURR, H.S.; HARVEY, S.C.;TAFFEL, M. (1938). Bio·eleclric corrclnles of wound hc~ling. Yale J. of Biology and Aledicine 
11 : 103· 107 

•• BARNES,T.C. (1945). Hc<~ling rale of human skin dctcmlined by mcasuremcnl oflhe eleclrical potcntial of experimental 
abmsions. Am J. ofSurgery 69: 82-88 

"' BECKER, R. O.; SPADARO, J.A.( l972). Eleclrical stimulation ofpartiollimb rcgcncrntion in mammals. Bulletln ofthe Neli' 
York Academy ofMedicine 48 (4): 627-641 
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atividade, causada por uma lesão, desencadearia o estímulo para o reparo. O retardo 

do reparo ou cicatrização, por desequilíbrio da atividade global, poderia ser resolvido 

através do uso de uma corrente elétrica externa. 

WEISS; KIRSNER; EAGLSTEIN ( 1990) sugerem que, se a atividade 

elétrica está presente ou se altera no processo de cicatrização de tecidos lesados, 

então pode-se esperar que a exposição artificial de feridas à estimulação elétrica 

altere este processo. 

1.5 - Estimulação elétrica da cicatrização ou regeneração tecidual 

A utilização de corrente elétrica de baixa intensidade para cicatrização de 
·' 

feridas é antiga, havendo relatos de que já no século XVII eram utilizadas lâminas de 

ouro, geradoras de pequena atividade elétrica no meio eletrolítico, para obter a cura 

das lesões cutâneas da varíola. No século XIX, a corrente elétrica chegou a ser 

utilizada em pacientes para o tratamento de pseudo-artrose (BRIGHTON, 1981). 

FUKADA & Y ASUDA ( 1957) descreveram o efeito piezo-elétrico do osso, 

correlacionando-o com sua capacidade regenerativa, visto ser o osso o único tecido, 

ao lado do tecido nervoso, dotado de capacidade de regeneração e não apenas de 

cicatrização. Depois disso, as propriedades elétricas, piezo-elétricas e de eletreto do 

osso e de outros tecidos passaram a ser intensamente investigadas, dando início a um 

novo capítulo na medicina, que é o da estimulação elétrica do crescimento e 

regeneração tecidual (BASSET & BECKER (1962)•, BASSET; PA WLUK; 

'BASSET, C. A. L. ; BECKER, RO. (1962). Gencmtion of electric potentinls by bone in response to mechanical strcss. 
Science,l37 
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BECKER (1964/•, ATHENSTAEDT (1974)•••, MASCARENHAS (1974)••••, 

MASCARENHAS & KOBERLE (1972)••••• apud FUENTES; SOUZA; VALER! et 

ai. (1982). 

BASSET; LAND; HERRMANN (1968), ao estimularem fibroblastos com 

um campo elétrico de corrente direta exógeno, demonstraram um aumento de até 

20% na síntese de DNA e de até I 00% na síntese de colágeno. 

ASSIMACOPOULUS (1968) tratou úlceras crônicas, que não respondiam a 

nenhuma forma de tratamento, com corrente elétrica direta de até O, I mA e obteve 

cicatrização completa em seis semanas. 

WOLCOTT; WHELLER; HARDWICKE et ai. ( I969) tratou 83 úlceras 

isquêmicas com corrente elétrica direta de baixa intensidade. Aplicava na lesão, 

inicialmente e por no mínimo três dias, mna polaridade negativa, invertendo-a 

posteriormente, quando era atingido o ápice da cicatrização. Os autores observaram 

que ocorria urna redução no número de colônias de bactérias nas feridas estimuladas 

pelo pólo negativo, seguido de um incremento no processo de cicatrização pelo uso 

do pólo positivo. Observaram ainda que, em determinada altura, o processo de 

cicatrização da ferida estaciona, situação em que deve ser invertida a polaridade. 

Experimento similar foi realizado por GAULT & GATENS (1976), em 

pacientes com úlceras isquêmicas bilaterais, ficando demonstrado que a velocidade 

"BASSET, C.A.L.; PA WLUCK, R.J.; BECKER, R.O. (1964). Eflects of electrical currentes on bone "in \~vo". Nature. 
204-652 

' " ATHENSTAEDT, H. (1974). Pyroeletric and piezoeletric propertie.s ofvertebrates. Ann. N.Y. Acad Sei., 238:68 
'"' MASCARENHAS, S. ( 1974). The clcctrical cflect in bonc and biopolymer and lhe bone-wnter problem. Ann. N. r. Acad. 

Sei. 238:36 
"'"MASCARENHAS, S.; KOBERLE, G. ( 1972). Possible biological importance o f the elcctrct efl'ect in bone and collagen. 

Proceedings o f lhe First Latiu Americmr Conference 011 Jo..tedical Physics mrd Radialion Protection, Silo Paulo, Brasil. 
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média de cicatrização no lado estimulado era de 30% da área por semana, contra 

14,7% no grupo não estimulado. 

BORGENS~ VANABLE~ JAFFE (1977) num de seus primeiros trabalhos 

sobre bioletricidade e regeneração tecidual, estimularam a pata traseira amputada de 

rãs, demonstrando tendência à regeneração no grupo submetido à estimulação 

elétrica. Demonstraram, ainda, diferenças significativas entre a estimulação catodal e 

anodal e o grupo controle, com crescimento maior do segmento regenerado na 

estimulação catodal. Atribuíram este crescimento ao campo elétrico formado ao 

redor do eletrodo, confeccionado em prata, e não aos produtos da degradação 

eletrolítica do eletrodo (cloreto de prata). Por outro lado, observaram destruição 

tecidual ao redor do ânodo, mas não descartaram a possibilidade de esta ter sido 

causada pelos produtos da degradação eletrolíca do eletrodo, confeccionado em 

platina. 

BORGENS~ V ANABLE~ J AFFE ( 1979) obtiveram resultados semelhantes 

ao estimularem eletricamente o membro amputado de "xenopus" com uma corrente 

de O, 1 J.tA, empregando eletrodos de aço inoxidável. Observaram crescimento do 

tecido regenerado significativamente maior no grupo estimulado. 

CHENG~ HOOF~ BOCKX et ai. ( 1982) relatam o efeito da corrente elétrica 

na produção de ATP, síntese de proteínas e transporte através da membrana celular, 

em tecido da pele de ratos. Ressaltaram a efetiva estimulação da corrente elétrica, 

chegando a resultados bastante animadores, mas ressaltaram que a corrente deve ser 

de baixa intensidade . 

Segundo BRIGHTON ( 1981 ), a utilização de eletricidade para cicatrizar 

tecidos é antiga, pois já em 1841 houve relato do tratamento de pseudo-artroses com 
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estímulos elétricos. O tratamento alternativo de pseudo-artroses com a estimulação 

elétrica direta passou a ser mais intensamente investigado na década dos anos 70> 

tanto em animais, como em seres humanos, com os mais diversos enfoques, levando 

à conclusão de que mn campo elétrico de corrente direta, com intensidade na faixa 

dos micro-ampéres (J..tA), estimula a consolidação de pseudo-artroses. 

No entanto) as conclusões são ainda muito controversas) não havendo 

concordância em relação a vários parâmetros, como por exemplo o material de 

confecção dos eletrodos e a dosagem utilizada na estimulação. BRIGHTON ( 198I) 

relatou que diferentes materiais se comportam de forma diferente para o tratamento 

das pseudo-artroses) exigindo um ajuste na dose de estimulação. Cita doses entre 5 e 

8 ~-tA para cátodos de platina ou aço inoxidável, e entre O) I e I) 1 ~-tA para cátodos de 

prata. A revisão da literatura mostra que intensidades de corrente elétrica entre 5 e 

20~tA são utilizadas pelos diversos autores e que o estímulo é sempre catodal) ou 

seja, com o pólo negativo sobre o foco da pseudo-artrose (FRIEDENBERG, 

ROBERTS, DIDIZIAN et al.) 1971; BRIGHTON, FRIEDENBERG, MITCHELL 

et al., 1977; BRIGHTON, 1981; BASSET, MITCHELL & GASTON, 1981; 

O'REILLY, COOK) GRAFFNEY et ai. , 1981; FUENTES, MARCONDES, 

VALERI et ai., 1982; FUENTES, MARCONDES & PORTUGAL, 1982; 

BRIGHTON & POLLACK, I985 e CUNDY & PATERSON, 1990). 

BRIGHTON; SHAMAN; HEPPENSTALL et ai. (1995), com base nas 

observações de 271 pacientes portadores de pseudo-artrose da tíbia, concluíram que 

o sucesso da estimulação elétrica está relacionado com a época do início da 

estimulação e com a idade da lesão, sendo mais eficaz a estimulação precoce. 
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1.6- Estimulação elétrica da regeneração de tecido nervoso 

JAFFE & POO (I 979), estudando gânglios da raíz dorsal de nervos 

periféricos estimulados com campo elétrico de 70 a 140 mV/mm, por 4 a 8 horas, em 

embriões de galinha, observaram que o crescimento axonal foi estimulado na 

presença do campo elétrico, e que esse crescimento foi da ordem de 2 a 5 vezes mais 

rápido no cátodo em comparação ao ânodo. Confirmaram esse fenômeno invertendo 

a polaridade do campo, sendo que o pólo negativo aumentou a velocidade deste 

crescimento de 10,7 ~m/h para 14,3 ~mlh. 

HINKLE~ Me GAIG~ ROBJNSON (1981), estimulando embriões de rã, 

observaram que, na presença do pólo negativo, houve aumento da emissão de 

neurites pelos neurônios e de crescimento do mioblastos, ficando claro que a 

orientação de nervos e músculos é influenciada pela presença de um campo elétrico 

de baixa intensidade. Admitiram que pouco se sabia sobre a seqüência normal de 

eventos intracelulares, tornando impossível especular o ponto em que a intervenção 

da corrente elétrica age neste sistema. 

BORGENS; BLIGHT~ MURPHY et al. (1986), BORGENS; BLIGHT~ 

GINNIS (1990) e BORGENS (1999) aplicaram estimulação catodal em local 

cranial mente situado em relação a uma lesão medular espinhal de mamífero (porco) e 

observaram que houve crescimento axonal ao redor da lesão, mas não através dela. 

Entretanto, quando o estimulo foi aplicado em ponto distalmente situado, o 

crescimento ocorreu através da lesão, levando a uma regeneração mais acelerada, em 

comparação ao grupo controle. 
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POLITIS; ZANAKIS; ALBALA (1988) demonstraram o incremento no 

processo de regeneração em nervo óptico de mamífero com estimulação catodal 

distai. 

Os estudos sobre a estimulação elétrica da regeneração de tecidos nervosos 

incluem os nervos periféricos, que parecem se beneficiar dela. Os primeiros sinais 

desta regeneração aparecem em tomo de 3 a 4 semanas após o início da estimulação, 

mas algtms autores relatam que esta continua a ocorrer até um período de 90 dias. Há 

unanimidade em relação a que o estímulo deve ser catodal distai à lesão, mas, em 

relação a intensidade da corrente e ao material utilizado na confecção dos eletrodos 

há muita variação de um estudo para outro. A intensidade empregada nos diferentes 

estudos variou de 0,5 a 1 O J..LA, com os eletrodos implantados no tecido subcutâneo, 

mas o awnento da velocidade de regeneração de nervos periféricos foi mais evidente 

com as baixas intensidades (WILFREDA & HOPF, 1983; POMERANZ, MULLEN 

& MARKUS, 1984; KERNS, FAKHOURI, WEINRIB et al., 1986; KERNS, 

PA VKOVIC, FAKHOURI et al., 1987; McDEVITT, FORTNER, POMERANZ et 

al., 1987; ROMAN, STRAHLENDORF, COATES et al.,1987; BEVERIDGE & 

POLITIS, 1988; POLITIS, ZANAKIS & ALBALA, 1988; KERNS, F AKHOURI, 

WEINRIB et al., 1991; POMERANZ & CAMPBELL, 1993; SHEN & ZHU, 1995). 

Foi o objetivo do presente trabalho estudar a influência da aplicação de 

corrente elétrica direta de baixa intensidade na regeneração do nervo ciático de ratos 

submetidos a esmagamento com carga de 15.000g por 10 minutos, à luz da 

morfometria do nervo e do Índice Funcional do Ciático (IFC), pela análise da 

impressão da pegada da pata traseira do animal. 
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2-MATERIAL E MÉTODO 

2.1 -Animal e Grupos Experimentais 

Todo o trabalho experimental foi desenvolvido no Laboratório de 

Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foram utilizados ratos 

machos da raça Wistar, com peso corporal variando entre 300 e 350 gramas, 

fornecidos pelo biotério geral da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. Foram operados quarenta ratos, mantidos inicialmente 

em gaiolas coletivas com cinco animais cada, com dieta na base de ração-padrão e 

água ad libitum. Os animais foram, posteriormente, mantidos em gaiolas individuais, 

devidos a intercorrências tais como a mutilação de um animal por outro, remoção do 

material (circuito estimulador) implantado no espaço subcutâneo e infecções, que 

levaram à perda de vários animais, posteri01mente repostos. Tal medida foi 

complementada com a aplicação sistemática de uma dose de antibiótico logo após a 

cirurgia, evitando assim a infecção e morte dos animais. 

De acordo com o procedimento realizado, os ratos foram divididos em 

quatro grupos: 
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Gru1w 1: ratos sem lesão, com estimulador inativo implantado (n=9)~ 

Grut>o 2: ratos submetidos a esmagamento do nervo ciático com carga de 

15.000g por lO minutos, com estimulador inativo implantado (n=lO)~ 

Grupo 3: ratos sem lesão, com o estimulador ativo implantado~ corrente 

elétrica constante de 1 ~tA (micro-ampére) (n=lO)~ 

Grupo 4: ratos submetidos a esmagamento de 15.000g por 10 minutos, com 

estimulador ativo implantado~ corrente elétrica constante de 1 ~A (micro

ampére) (n=14). 

2.2 - O circuito estimulado r 

O circuito estimulador confeccionado para o presente estudo foi baseado 

naquele desenvolvido por SHEN & ZHU (1995), que na realidade era um modelo 

aperfeiçoado do circuito utilizado por KERNS~ PAVIKOVIC~ FAKHOURI et ai. 

(1987). Para a confecção do circuito foi utilizada uma bateria de 1,5 V e uma 

resistência de 1,3 MQ , de dimensões e peso muito reduzidos, para utilização na 

construção de computadores. Esses componentes foram calculados para fornecerem 

uma corrente elétrica contínua de 1 ~A. Foi empregado, como cabo e eletrodo, fio 

monofilamento de aço inoxidável de 0,65 mm de diâmetro, revestido de polietileno 

azul (Ethicon®). Após a soldagem dos cabos de aço inoxidável à bateria e à 

resistência, o conjunto recebeu primeiro um revestimento de resina epóxi e, depois 

de seca, uma camada de resina de silicone de qualidade médica (Dow Corning®). 

Depois da aplicação dos revestimentos, o corpo do circuito mediu 17 mm de 
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diâmetro e os eletrodos mediram cerca de 2 em de comprimento, sendo o peso final 

do conjunto de aproximadamente 3 g (FIGURA 1). 

Após a confecção, os estimuladores eram esterilizados num recipiente 

fechado com pastilhas de fonnalina, por no mínimo 24 horas. Pouco antes da sua 

utilização, eles eram lavados com solução degermante de polivinilpirolidona-iodo 

(Laboriodine, Glicolabor®), ficando depois imersos em solução fisiológica por cerca 

de 10 minutos, até o momento da implantação. 

Vários circuitos foram previamente confeccionados, com a finalidade 

exclusiva de testar a intensidade da corrente elétrica liberada, bem como a sua 

duração e estabilidade, tendo sido utilizado para isso um multímetro digital 

(ET-2060®). Ficou demonstrado que a corrente liberada variava muito pouco em 

torno de 1 ~A, perdurando com grande estabilidade por mais de um mês. 
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FIGURA 1- Representação esquemática do estimulador elétrico. 
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2.3 - Anestesia e Pt·ocedimentos Cirúrgicos 

Os ratos eram inicialmente pesados e identificados e, logo a segutr, 

colocados na passarela de marcha para aprendizado e posterior registro da impressão 

pré~operatória das pegadas das patas traseiras. Para a realização dos procedimentos 

operatórios, o animal era anestesiado com solução de pentobarbital sódico 

(Nembutal~Abbott) na dose de 60 mg!Kg de peso corporal, por via intraperitoneal. 

Em seguida era realizada a tricotomia na face lateral da coxa direita e o animal era 

posicionado em decúbito ventral, com abdução das patas traseiras, que eram fixadas 

à mesa operatória. A antissepsia era feita com solução alcoólica de iodo a 20% 

(álcool iodado ). 

O nervo ciático era, então, abordado através de uma incisão cutânea 

longitudinal retiHnea na face lateral da coxa, indo desde a altura do trocanter maior 

até o joelho, seguida de divulsão romba entre o músculo quadriceps e os glúteos. Nos 

grupos em que se produziu a lesão por esmagamento, wna vez isolado o nervo 

ciático, o animal era transportado para a máquina universal de ensaios, dotada de 

uma célula de carga de alta precisão para cargas até 200 Kg e de acessórios que 

permitiam o esmagamento de um segmento de 5 mm de comprimento. O 

esmagamento era, então, realizado numa porção intermediária do nervo, entre a sua 

emergência na raiz da coxa e sua bifurcação próximo ao joelho, com carga estável de 

15.000 g por um período de 1 O minutos. O tempo necessário para a carga de 15.000 g 

ser atingida foi em média de 30 segundos (FIGURA 2). 

Após o esmagamento, o nervo ciático era destacado cuidadosamente dos 

acessórios e deixado em seu trajeto de origem, e o rato era transportado de volta à 
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sala cirúrgica, para implantação do circuito elétrico estimulador. O corpo do circuito 

era implantado no espaço subcutâneo, em local situado proximal e dorsalmente à 

incisão cutânea, e os cabos dos eletrodos eram passados por um pequeno orifício 

aberto através da musculatura, de forma que ficassem adjacentes ao nervo. O pólo 

positivo (ânodo) era fixado ao músculo piriforme, próximo à emergência do ciático, 

e a cerca de 8 mm da área média de esmagamento (AME); o pólo negativo (cátodo) 

era fixado junto ao outro extremo do nervo, cerca de 7 mm distalmente à área média 

de esmagamento (AME), de modo que a distância média entre um pólo e outro era de 

15 mm (FIGURA 3). 

Os cabos eram suturados com pontos isolados de fio monofilamento de 

nylon 4/0 (Ethicon®) à musculatura vizinha para garantir sua estabilidade; particular 

cuidado era tomado com o cátodo, que era firmemente preso, de modo que o nervo 

ficasse passando sobre ele com o mínimo de atrito possível. Terminada a 

implantação do circuito, era medida a corrente liberada, para confirmar sua passagem 

e registrar seu valor. A musculatura e a pele eram então aproximadas e suturadas 

com pontos simples separados do mesmo fio monofilamento de nylon 4/0 e a ferida 

era apenas lavada com solução anti-séptica (álcool iodado a 20%), ficando exposta. 

Nos grupos em que não se produziu o esmagamento, todos os demais 

procedimentos eram idênticos, o nervo ciático sendo exposto e o estimulador sendo 

implantado como descrito anteriormente. 
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FIGURA 2- Esmagamento do nervo ciático na máquina universal de ensaios: 

A- Máquina Universal de Ensaios 

B- Dispositivo para esmagamento com 5mm de largura 
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FIGURA 3- Posicionamento e fixação dos eletrodos, o ânodo junto ao músculo 

piriforme e o cátodo sob a porção distai do netvo, distalmente à área média de 

esmagamento de 5 mm de extensão. 
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2.4 - Impressão das pegadas. Obtenção e análise. 

Para registrar as pegadas dos ratos, foram utilizadas tiras de papel 

embebidas com solução de azul de bromofenol previamente preparadas, medindo 43 

em de comprimento por 8,7 em de largura, medidas adequadas para a passarela de 

marcha dos ratos existente no Laboratório de Bioengenharia e construída segundo 

desenho de DE MEDINACELI; FREED; WY ATT ( 1982). 

Para a preparação do papel, o azul de bromofenol em sua forma anidra 

(Sigma) foi diluído a 1% em acetona absoluta, adquirindo uma coloração alaranjada. 

As folhas de papel eram mergulhadas nesta solução e colocadas ao sol para secar, 

sendo em seguida cortadas em tiras e armazenadas em sacos plásticos para que não 

tivessem contato com umidade, que altera sua cor para o azul. 

Os animais eram feitos caminhar na passarela revestida com as tiras de 

papel assim preparadas, com as patas traseiras embebidas em água, que 

imediatamente mudava a cor da pegada de amarelo para azul (FIGURA 4). As 

pegadas ficavam, então, impressas nas tiras de papel, que eram deixadas a secar para 

a marcação das medidas necessárias para o cálculo do IFC (FIGURA 5). 

Posteriormente eram analisadas utilizando-se um programa de computador 

(software) desenvolvido por SELLI (1998) (FIGURA 6), para obtenção do IFC 

proposto por BAIN; MACKINNON; HUNTER (1989), que leva em consideração o 

comprimento da pegada (Prínt Length), a abertura total dos dedos, do 1 o ao 4° (Toe 

Spread), e a abertura dos dedos intennediários, 2° e 3° (Intermediate Toes) (FIGURA 

5). As impressões das pegadas de cada animal foram obtidas antes da operação, para 

servir de controle, e depois desta, com 7, 14 e 21 dias, quando os animais foram 
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sacrificados para extração dos nervos ciáticos e processamento para o estudo 

morfométrico. 

As impressões das pegadas eram digitalizadas através da cópia num scanner 

e introduzidas no programa de SELLI, que permite a captura, identificação e análise 

das imagens, possibilitando, inclusive, a aplicação de outros métodos de avaliação do 

IFC (DE MEDINACELI, FREED & WYATT, 1982~ DE MEDINACELI, 

DERENZO & WYATT, 1984~ CARLTON & GOLDBERG, 1986), bem como dos 

Índices Funcionais do Tibial e do Peroneiro (BAIN~ MACKINNON & HUNTER, 

1989). Uma vez instalada a imagem da pegada no monitor, os parâmetros analisados 

eram medidos, bastando para isso que o cursor do mouse seja clicado nos pontos pré

determinados na seqüência correta. O programa calculava e fornecia, então, de 

imediato, o valor do Índice, que também era por ele annazenado. 
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FIGURA 4- Fotografia de um animal caminhando na passarela, estando suas 

impressões plantares já evidentes, em azul. 
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' NPL 
EPL 

NTS ETS 

FIGURA 5 - Representação esquemática das medidas realizadas para calcular o 

Índice Funcional do Ciático (IFC). E: Experimental (pata operada); N: Normal (pata 

oposta); TS: Abertura total dos dedos (1 o ao 5°); IT: Abertura dos dedos 

intermediários (2° ao 4°); e PL: Comprimento da pegada. 
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FIGURA 6- Programa utilizado para realizar as medidas do IFC (SELLI, 1998) 
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2.5 - Análise Histológica e Morfométrica 

O processo de análise histológica e morfométrica, desde a preparação do 

material até a análise dos resultados, foi realizado no Laboratório de Neurologia 

Aplicada e Experimental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Todos os animais foram sacrificados no 21" dia pós-operatório, por inalação 

de éter anestésico, e os nervos ciáticos foram removidos pela mesma incisão 

operatória inicial, no seu comprimento total, ou seja, da sua emergência no nível do 

trocanter maior até a bifurcação dos ramos tibial e fibular. Em seguida, foram fixados 

em glutaraldeído a 2,5% em água, com tampão PB a O, 1 M, por duas horas. Uma vez 

fixado o nervo, um segmento de cerca de 5 mm de comprimento foi removido da sua 

porção distai, começando a 3 mm da lesão. Esse segmento foi novamente fixado e 

lavado com tampão PB O, 1 M, sendo mantido em geladeira. 

Os segmentos assim obtidos foram pós-fixados em tetróxido de ósmio a 2%, 

por 12 horas, sendo posteriormente lavados em tampão cacodilato isotônico e 

mantidos em geladeira~ em seguida, foram desidratados em solução de álcool de 25% 

à 100%, respectivamente, e incluídos em resina plástica (EPON-812) por 72 horas a 

60°C. 

Foram, então, obtidos cortes semifinos (0,5 1-lm de espessura), corados com 

parafenilenodiamina a 1%. Os cortes foram analisados em um microscópio de luz 

ZEISS Axiophoto, onde primeiramente foi realizada a escolha do campo para captura 

da imagem (magnificação: 2,5obj. x 1 ,6opt. x 0,5 cam.). A captura das imagens foi 

feita com o auxílio dos seguintes equipamentos: Microscópio de luz ZEISS 
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Axiophoto, Microcomputador IBM-PC, câmera de vídeo JVC, platina motorizada 

ZEISS e mesa de recursos fotográficos acoplada ao microscópio. 

Os parâmetros avaliados foram a densidade de vasos sangüineos, a área 

fascicular média (razão entre somatória das áreas fasciculares e o número de 

fascículos), a densidade média de fibras (razão entre a somatória das densidades de 

cada fascículo e o número de fascículos) e a razão G (razão entre o diâmetro mínimo 

do axônio e o diâmetro mínimo da fibra). 

Capturada a imagem dos fascículos e utilizando uma ferramenta do software 

KS400 V2.0 (Measure Interactive), era medida a área de cada fascículo (área 

fascicular), circundando a borda interna do seu perineuro com auxílio do mouse. 

Com esses dados era calculada a área fascicular média. 

Em seguida, foi realizada a captura de quadros seqüenciais de imagens do 

interior dos fascículos, utilizando-se a moldura (frame) da mesa de recursos 

fotográficos para a marcação desses quadros (magnificação: lOOobj. x 1,6opt. x 

0,5cam.). Estas imagens foram arquivadas com uma identificação seqüencial, sendo 

depois processadas com auxílio do software KS 400 V2.0, para ajustes e medida de 

cada fibra. Foi, então, realizada a contagem das fibras e o cálculo da sua densidade 

(contagem total de fibras/área total ocupada pelas fibras), para cada fascículo, que 

forneceu os dados para o cálculo da densidade média das fibras. Finalmente, estes 

dados obtidos foram analisados pelo aplicativo SigmaPlot, que permite uma 

apresentação gráfica dos dados de forma científica. 
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2.6- Análise estatística 

A análise estatística foi realizada para comparação dos resultados do IFC e 

da análise morfométrica. 

No caso do IFC, com os valores obtidos, foi determinado o índice médio de 

cada grupo, em cada período. Para análise dos resultados foi utilizado a análise de 

variância (ANOV A), utilizando o teste de KRUSKAL-WALL YS (comparações 

múltiplas não-paramétricas: LSD- Diferença mínima significativa) considerando o 

nível de significância de 5 % (p~0,05). O coeficiente de correlação de SPEARMAN 

(r) foi considerado para detectar possível correlação entre os períodos e o IFC, nos 

grupos 2 e 4. 

Para avaliação dos resultados da morfometria, a análise estatística foi 

realizada através da comparação simultânea entre os quatro grupos experimentais e 

seus respectivos intervalos, utilizando o teste não-paramétrica de KRUSKAL

W ALL YS, com nível de significância de 5% (p~0,05). 
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3-RESULTADOS 

3.1 -Generalidades 

No início do experimento alguns ratos morreram, quando ainda eram 

mantidos em gaiolas coletivas, o que propiciou o canibalismo, com uns devorando as 

patas operadas dos outros. Esse problema foi resolvido com a manutenção posterior 

em gaiolas individuais. Outros morreram devido a infecção, problema solucionado 

com a administração rotineira de antibiótico em dose única imediatamente após o ato 

operatório. Problemas dessa natureza não mais se repetiram até o final do 

experimento. De modo geral, os ratos toleraram bem o procedimento cirúrgico e a 

presença do circuito implantado no espaço subcutâneo próximo à sua coluna 

vertebral. 

3.2 - Análise Funcional da Marcha (IFC) 

No total, foi feito o estudo de 168 impressões da pegada, que incluiu o 

registro pré-operatório e aos 7, 14 e 21 dias de pós-operatório. Nos grupos 

considerados de controle (1 e 3), o IFC manteve-se estável próximo à normalidade, 
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em torno de -10, não tendo havido perda funcional. Já nos grupos com lesão (2 e 4), 

o IFC esteve em torno de -100 na medida obtida no 7° dia, significando perda 

funcional completa. No 14° dia P.O., o IFC médio obtido nos grupos 2 e 4 foi 

respectivamente -88,9 ± 7,4 e -72,6 ± 12,7, e no 21° dia P.O., foi respectivamente 

-50,5 ± 5,3 e -16,0 ± 11,1, diferença esta que foi estatisticamente significativa 

(p~0,05) (FIGURA 7/ TABELA 1). 

O coeficiente de correlação de SPEARMAN (r), obtido na comparação entre 

os grupos 2 e 4, mostrou a existência de uma correlação positiva estatisticamente 

significativa (p<O,OO 1) entre o IFC e os dias após a cirurgia. 
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ÍNDICE FUNCIONAL DO CIÁTICO 

o 7 14 21 

o 
-20 

-.- Grupo 1 
-40 - -o-Grupo 2 u. -60 cn --tr- Grupo 3 
-80 

-100 -+-Grupo 4 

-120 

Dias 

FIGURA 7- Variação temporal do Índice Funcional do Ciático. Grupo 1 (+):sem 

lesão e sem estímulo; grupo 2 ( 0): com lesão e sem estímulo; grupo 3 (.tl.): sem 

lesão e com estímulo; e grupo 4 ( • ): com lesão e com estímulo 
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TABELA 1- Comportamento médio e mediano do Índice Funcional do Ciático e suas respectivas variações, desvio padrão e intervalo 
inter-quartílico, para cada grupo e período de coleta. 

Período 

Grupos (n) 

G1 9 

G2 10 

G3 10 

G4 13 

M: média 

DP: desvio padrão 

MD: mediana 

Pré 

M DP MD 

-9,4 15,5 -8,9 

-10,2 7,8 -10,0 

-3,0 16,6 -3,7 

-5,2 9,3 -4,9 

IIQ: intervalo inter-quatílico 

7 diasPO 

llQ M DP MD 

13,0 -4,4 12,3 -6,7 

4,5 -97,2 4,1 -97,7 

12,3 -15,7 14,3 -11,0 

5,5 -91,9 8,4 -93,4 

14 dias PO 21 dias PO 

llQ M DP MD llQ M DP MD 

8,2 -8,3 11,2 -10,0 8,1 -11,6 7,0 -8,0 

2,6 -88,6 7,8 -90,5 4,1 -50,5 5,6 -48,7 

10,7 -10,7 9,3 -9,6 8,3 -8,0 11,5 -11,3 

6,6 -72,6 13,2 -72,2 12,1 -16,0 11,6 -19,5 

llQ 

5,0 

3,4 

9,0 

4,6 
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3.3- Análise Histológica 

Foram analisados os cot1es semifmos (0,5 Jlm de espessura) corados pelo 

parafenilenodiamina a 1%, obtidos nos diferentes grupos, cujos resultados estão 

relacionados a seguir. 

3.3.1- Grupo 1 (Sem lesão e sem estímulo) 

Neste gmpo de controle, as fibras mielínicas de grande e pequeno diâmetro 

mostram o aspecto morfológico normal típico, com a bainha de mielina de espessura 

proporcional ao diâmetro, regular e uniforme (FIGURA 8). 

FIGURA 8- Notam-se fibras mielínicas de grande e pequeno diâmetro sem 

alterações morfológicas (lOOobj. x 1,6 opt. x 0,5cam.). 
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3.3.2- Grupo 2 (Com lesão e sem estímulo) 

Neste grupo, foram observadas fibras em franca degeneração walleriana 

(seta- 1) e fibras mielínicas com bainhas de mielina proporcionalmente muito finas 

(seta- 2) em relação ao diâmetro axonal, o que sugere remielinização (FIGURA 9). 

Foi observado, ainda, um grande número de fibras sem bainha de mielina. O número 

e o diâmetro dos vasos intraneurais foi nitidamente menor que os observados nos 

gmpos submetidos à estimulação elétrica. 

FIGURA 9- Nota-se um grande número de fibras mielfnicas e amielínicas de 

pequeno diâmetro (lOOobj. x 1,6opt. x 0,5cam.). 

Seta 1 - Degeneração walleriana 

Seta 2- Bainha de mielina com espessura fina 
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3.3.3- Grupo 3 (Sem lesão e com estímulo) 

Neste gtupo, também considerado de controle, foram observadas fibras 

mielínicas de grande e pequeno diâmetro, com aspecto morfológico normal típico 

(FIGURA! O). Os vasos intraneurais estavam aumentados em número e diâmetro. 

FIGURA 10- Notam-se fibras mielínicas de grande e pequeno diâmetro sem 

alterações morfológicas e a presença de um vaso intraneural (seta) (lOOobj. x 1,6opt. 

x 0,5cam.). 
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3.3.4- Grupo 4 (Com lesão e com estímulo) 

Em todos os animais deste grupo, foi observada grande quantidade de fibras 

mielínicas com as respectivas bainhas proporcionalmente mais finas em relação ao 

diâmetro axonal, do que nos grupos de controle. Foram observados, ainda, um 

grande número de fibras amielínicas e fibras em franca degeneração walleriana, bem 

como em processo de atrofia axonal. (FIGURA 11-A) 

Observamos também alteração no fom1ato das células de Schwann, estas 

células são responsáveis pela formação da bainha de mielina, quando maduras são 

achatadas e alongadas, com núcleo oval cenh·al e citoplasma denso em relação ao 

axônio adjacente. Quando o nervo é lesado, as células de Schwann são ativadas: 

formam cordões que dão suporte aos axônios em regeneração, sofrem rápida divisão 

celular e apresentam características das células de Schwann imaturas com citoplasma 

claro e núcleo arredondado. Devido ao processo de divisão celular, o número de 

núcleos de células de Schwann observado em cortes transversais de nervos é maior 

que o observado nos nervos normais. 

Estas características de ativação das células de Schwann foram observadas 

nos animais deste grupo. 

Quanto ao diâmetro das fibras nervosas, de modo geral, este era reduzido 

em relação as fibras dos grupos de controle, mas o número de fibras neste grupo foi o 

mais elevado em relação a todos os demais. 
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Chamou a atenção neste grupo, a presença de vasos intrafasciculares e 

interfasciculares, em número e com diâmetro maior do que o observado nos demais 

grupos (FIGURA 11-C). 

FIGURA 11-A- Notam-se fibras mielínicas e amielínicas de pequeno diâmetro 

(100obj. x 1,6 opt. x 0,5 cam.). 

Seta 1 - Fibras em processo de degeneração walleriana 

Seta 2 - Atrofia axonal (Célula de Schwann com núcleo arredondado) 

Seta 3 - Bainha de mielina com espessura fma 
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FIGURA 11-B - Exemplo de fascículo do grupo 2 mostrando número reduzido de 
capilares quando comparado aos fascículos do grupo 4 (10obj. x 1,25opt. x 0,5cam.) 

FIGURA 11-C - Nota-se a presença de vasos endoneurais e interfasciculares em 
maior número e diâmetro que o observado nos demais grupos (10obj. x 1,25opt. x 
0,5cam.) 
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FIGURA 11-D- Detalhe em maior aumento do vaso capilar endoneural do fascículo 
representado na figura 11-C (40obj. x 1,6opt. x 0,5cam.) 

~I I . \ 
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FIGURA 11-E- Detalhe em maior aumento do vaso capilar interfascicular do nervo 
representado na figura 11-C (20obj . x 1,25opt. x 0,5cam.) 
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3.4- Análise Morfométrica das Fibras Mielíuicas 

A análise morfométrica das fibras nervosas regeneradas foi efetuada em 

cerca de 60% dos espécimes de cada grupo, devido a perda de parte do material, e a 

média dos valores encontrados em cada grupo foi utilizada na análise estatistica. São 

apresentados em seguida os valores referentes a cada grupo. 

3.4.1- Grupo 1 (Sem lesão e sem estímulo) 

A densidade das fibras mielínicas variou de 13.117 a 22.192 fb/mm2 (média: 

16.148 fb/mm2
) e o diâmetro variou de 1,40 a 12,43 ~tm. Foi observada uma 

distribuição normal da densidade das fibras, mas com densidade maior de fibras 

mielínicas com os diâmetros entre 3,0 e 3,5 Mm. A razão G apresentou, também, 

distribuição normal, com pico entre 0,55 e 0,60 (FIGURA 12/ TABELA 2). 

3.4.2- Grupo 2 (Com lesão e sem estímulo) 

A densidade das fibras mielínicas variou de 11.647 a 18.253 fb/mm2 (média: 

15.669 fb/mm2
) e o diâmetro variou de 1,40 a 7,54 Mm, com predomínio de fibras 

entre 3,0 e 3,5Mm e visível desvio à esquerda, conforme se observa no histograma, 

caracterizando uma tendência a um padrão unimodal de regeneração. Já a razão G 

mostrou desvio à direita, com pico entre 0,65 e 0,75 (FIGURA 13/ TABELA 2). 
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3.4.3- Grupo 3 (Sem lesão e com estímulo) 

A densidade das fibras mielínicas variou de 13.202 a 19.101 fb/mm2 (média: 

16.782 fb/mm2
) e o diâmetro variou de 1,47 a 11,66 J.!m. A distribuição da densidade 

das fibras apresentou-se bimodal, com densidade maior de fibras mielínicas com 

diâmetros entre 6,50 e 7,50J.!m. A razão G apresentou distribuição normal, com pico 

entre 0,55 e 0,60 (FIGURA 14/ TABELA 2). 

3.4.4- Gru(Jo 4 (Com lesão e com estímulo) 

Neste grupo, a densidade variou de 14.923 a 24.525 fb/mm2 (média: 20.294 

fb/mm2
), com diâmetro variando entre 1,45 e 6,81 J.!m. Notou-se, também, desvio à 

esquerda, mas a densidade das fibras foi maior que nos grupos anteriores, com picos 

entre 3,0 e 3,5J.!m, o que sugere awnento na remielinização. A razão G mostrou-se 

desviada à direita, com pico entre 0,70 e 0,75 (FIGURA 15/ TABELA 2). 

Na análise estatística, foi feita a comparação simultânea entre os quatro 

grupos experimentais, através do teste não-paramétrica de KRUSKAL-W ALL YS, 

que demonstrou diferenças estatisticamente sigtúficativas entre as densidades das 

fibras nervosas, para os diferentes intervalos de diâmetro das fibras. No grupo 4, 

houve maior concentração de fibras de menor diâmetro, particularmente nos 

intervalos 3,0- 3,5 pm (p<0,001) e 4,0-4,5 J.!m (p=O,OOl), em comparação com os 

outros grupos, diferenças que foram estatisticamente significativas. Fibras de maior 
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diâmetro foram mats numerosas também nos grupos 1 e 3, diferindo 

significativamente dos grupos 2 e 4. No grupo 3, houve maior concentração de fibras 

entre 6 e 10,5 f . .un de diâmetro (p<O,OO 1 ), diferindo significativamente de todos os 

outros grupos. 

Quanto à razão G, houve compmiamento similar nos grupos 1 e 3, sendo 

que não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

até o intervalo 0,45 - 0,50. No intervalo 0,50 - 0,65, os grupos sem lesão (2 e 3) 

apresentaram valores mais elevados que os grupos lesados (2 e 4); e no intervalo 0,70 

- 0,90 estes valores se inverteram, passando os grupos lesados (2 e 4) a apresentarem 

valores mais elevados que os grupos sem lesão (1 e 3). Nas duas comparações 

realizadas foram observadas diferenças significativas (p<O,OO 1 ). 

Nos grupos 2 e 4 foi observado um grande número de fibras com razão G 

acima de 0,75, indicativo de um processo de desmielinização. No grupo 4 observou

se ainda, grande número de fibras com razão G abaixo de 0,4, indicativo de um 

processo de atrofia axonal, que não foi evidenciado no grupo 2. 

Quanto aos vasos sangüíneos, foram mais numerosos nos grupos com 

estimulação elétrica (268,4 vasos/mm2 e 245,83 vasos/mm2
, respectivamente nos 

grupos 3 e 4), do que nos grupos sem estimulação (157,14 vasos/mm2 e 159,0 

vasos/mm2
, respectivamente nos grupos 1 e 2), mas as diferenças não foram 

estatisticamente significativas (p=O, 16). 



TABELA 2 - Variação dos principais dados morfométricos obtidos para cada um 

dos grupos 

GRUPO 1 GRUP02 GRUP03 GRUP04 

Dens 13.117-22.192 11.647-18.253 13.202-19.101 14.923-24.525 

D.ax. 1,40- 12,43 1,40- 7,54 1,47- 11,66 1,45- 6,81 

Pico 3,0- 3,5 3,0- 3,5 6,5- 7,5 3,0 - 3,5 

G Pico 0,55-0,60 0,65- 0,75 0,55 - 0,60 0,70 - 0,75 

Dens : Densidade das fibras mielínicas (fb/mm2
) 

D.ax. : Diâmetro mínimo dos axônios mielínicos (J.tm) 

Pico : Intervalo de classe de maior densidade das fibras mielínicas (J.tm) 

G Pico: Intervalo de classe de maior porcentagem de fibras mielínicas 
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FIGURA 12- Histograma da distribuição e da Razão G das fibras mielínicas de 

acordo com o diâmetro do nervo ciático nos ratos do Gmpo 1 
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FIGURA 13- Histograma da distribuição e da Razão G das fibras mielúlicas de 

acordo com o diâmetro do ne1vo ciático nos ratos do Gmpo 2 
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acordo com o diâmetro do nervo ciático nos ratos do Grupo 4 



.. 

52 

4 -DISCUSSÃO 

A grande capacidade de regeneração expontânea dos nervos periféricos do 

rato tomam sua escolha como animal de experimentação controversa, para 

investigações sobre a estimulação ou indução da regeneração nervosa. Entretanto, 

esse animal ainda é dos mais freqüentemente utilizados, pelas vantagens que oferece, 

visto ser de relativamente fácil manuseio e baixo custo, além de apresentar as 

estruturas nervosas periféricas semelhantes às dos humanos, o que favorece estudos 

de natureza morfológica. Esse foi, então, o motivo da escolha do rato para a presente 

investigação, além do que o experimento foi planejado para análise dos resultados no 

curto prazo, quando as diferenças entre os possíveis efeitos da estimulação elétrica 

pudessem ser mais facilmente detectadas ou fossem mais exuberantes. 

Quanto ao nervo ciático, provavelmente o mais empregado em 

investigações experimentais, é de fácil acesso cirúrgico, através de planos bem 

definidos, que permitem uma exposição de quase a totalidade do seu comprimento, 

desde a emergência por baixo do músculo pirifom1e até sua bifurcação próximo ao 

joelho, o que dá um comprimento de cerca de 2,5 a 3 em. Ainda mais, sua estrutura é 

muito semelhante à dos nervos de humanos, com vários fascículos e densa irrigação 

sangüínea. 

A velocidade de regeneração pode ser avaliada em praticamente qualquer 

tipo de lesão do nervo periférico, mas para os propósitos deste trabalho pareceu que a 
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lesão por esmagamento era a mais adequada, pois uma lesão por secção seguida de 

sutura introduziria uma variável de difícil controle, que é a sutura microcirúrgica, 

que requer treinamento especial. Já com a lesão por esmagamento, foi possível 

padronizar a intensidade de lesão produzida, o que permitiu antever um 

comportamento semelhante em todos os animais, evitando as variáveis decorrentes 

da técnica utilizada na sutura. A lesão em si foi realizada numa máquina universal de 

ensaios, dotada de uma célula de carga de alta precisão para cargas até 200 kg e de 

um dispositivo que permitia a compressão num segmento restrito de 5 mm do nervo 

ciático, pelo período que se julgou necessário, de 1 O minutos. Esses parâmetros 

guardam relação com o que ocorre na prática clínica, como p. e. nos acidentes 

automobilísticos (CHEN; SEABER; GLISSON et ai., 1992). A intensidade da carga 

aplicada, de 15.000 g, produz uma lesão intensa no nervo, sem destruir sua estrutura 

de sustentação, conforme demonstrado por OLIVEIRA (1995). 

Conforme os dados apresentados na TABELA 1, pudemos evidenciar que 

os desvios padrões do IFC para os animais dos grupos com esmagamento 

apresentaram-se menores que os apresentados pelos animais sem esmagamento. 

Esses dados sugerem que o nosso método apresenta-se bastante adequado em 

produzir a lesão, sendo portanto de alta confiabilidade para o estudo proposto. 

Outro aspecto importante, passível de escolha, foi o dos métodos de 

avaliação dos resultados. Os principais métodos de avaliação da regeneração dos 

nervos periféricos, em investigações experimentais, são os estudos morfológicos e 

morfométricos e a eletroneuromiografia, empregados isoladamente ou associados e 

já consagrados na literatura. Mais recentemente, surgiram os estudos funcionais, 

como o Índice Funcional do Ciático, proposto por DE MEDINACELI; FREED; 
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WYATI (1982), DE MEDINACELI; DERENZO; WYATT (1984) e aperfeiçoado 

por BAIN; MACKINNON; HUNTER (1989), que têm a vantagem de não serem 

invasivos e não requererem o sacrificio do animal, ao mesmo tempo que quantificam 

o grau de regeneração útil do nervo lesado. O método aqui empregado, de BAIN; 

MACKINNON; HUNTER (1989), ao mesmo tempo em que fornece um valor 

numérico à função, passível de análise estatística, traduz com precisão o que ocorre 

com o nervo lesado, em tennos de regeneração morfológica, sendo-lhe diretamente 

proporcional, como demonstrou OLIVEIRA ( 1995). Disso resulta que esse índice é 

muito confiável. Neste trabalho, foi utilizado um programa de computador (software) 

desenvolvido especialmente para essa finalidade por SELLI (1998), que torna o 

método muito mais fácil de aplicar do que aquele original, descrito por DE 

MEDINACELI e colaboradores. As impressões das pegadas dos animais eram 

digitalizadas e armazenadas no programa; os parâmetros a serem avaliados eram 

medidos, simplesmente clicando o cursor do mouse em cada um dos pontos pré

estabelecidos, na seqüência também pré-estabelecida. O programa, então, 

automaticamente efetuava os cálculos, fornecendo e armazenando o resultado do 

índice escolhido. 

A fórmula utilizada para o cálculo do IFC foi aquela descrita por BAIN; 

MACKINNON; HUNTER (1989), que desconsidera a medida da distância entre as 

pegadas (TOF), utilizada nos trabalhos anteriores de DE MEDINACELI e 

colaboradores, por considerarem-na um fator impreciso e gerador de erros. De fato, 

alguns testes realizados neste trabalho, com a introdução daquele parâmetro, 

mostraram grandes variações nos valores do IFC, que não condiziam com o grau de 

recuperação clínica avaliada por outros parâmetros. 
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Embora haja discordâncias, a densidade de fibras nervosas é um parâmetro 

considerado adequado para o estudo da regeneração de um nervo lesado. Contudo, 

ela depende da área de secção transversa do nervo em estudo, que pode ser 

modificada por fatores indesejáveis. Assim, do mesmo modo que o edema aumenta o 

diâmetro do nervo e, consequentemente, sua área de secção transversa, a preparação 

dos segmentos de nervo para a análise histológica e morfométrica pode introduzir 

alterações, como a retração, que diminui seu diâmetro e sua área de secção 

transversa, podendo ambos os fenômenos falsear os resultados (BEHSE, 1990). Por 

esse motivo, devem ser evitadas comparações entre os resultados obtidos em 

diferentes trabalhos. Já num trabalho específico, as comparações são apropriadas, 

porque é empregada a mesma metodologia para todos os grupos, de modo que as 

alterações exógenas introduzidas são, muito provavelmente, as mesmas . 

Os resultados da morfometria mostraram indícios de regeneração das fibras 

nervosas já com 21 dias da lesão, fenômeno semelhante ao descrito por MIRA 

( 1979), que observou aumento das fibras mielinizadas em torno da segunda semana. 

Esta regeneração foi observada em ambos os grupos de nervos lesados (2 e 4), com 

predomínio de fibras nervosas de pequeno diâmetro, com maior densidade de fibras 

no grupo estimulado (4), em comparação com o grupo não estimulado (2). Outra 

observação importante, foi o aumento da densidade de fibras de maior diâmetro no 

grupo não lesado e estimulado (3), em comparação com o grupo não lesado e não 

estimulado ( l ), o que sugere que a corrente direta de baixa intensidade altera a 

morfologia do nervo normal, com possíveis reflexos na sua função. 

BORGENS; ROBINSON; VANABLE et al. (1989) sugerem que, no 

momento da lesão do nervo, a membrana celular entra em colapso e ocorrem trocas 
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iônicas entre o axoplasma e o meio extracelular, com aumento do influxo de íons 

extracelulares (Na+ e Ca+) e perda de íons intracelulares (K + ), ocasionando 

profundas alterações na composição iônica do axoplasma no local da lesão, que se 

torna mais positivo. Os constituintes celulares migram em sentido bidirecional, na 

direção da lesão, ou seja, no segmento proximal do axônio, as mitocôndrias se 

movem em direção distai, e no segmento distai, em direção proximal. Em ambos os 

casos, o movimento mitocondrial é da região menos positiva para a mais positiva. A 

aplicação de corrente elétrica exógena, com o cátodo posicionado distalmente à 

lesão, aceleraria o processo de reparo, primeiro impedindo o influxo do Ca+ e 

limitando o grau de degeneração, e depois, gerando uma contra-corrente dentro do 

axônio terminal, uma vez que este segmento é altamente penneável ao fluxo de 

corrente elétrica, devido à menor resistência tecidual. Logo, a corrente exógena se 

direcionaria no sentido proximal-distal (dentro do axoplasma), opondo-se à corrente 

endógena, que flui na direção distal-proximal dentro do axônio, preservando desta 

forma o transporte axoplasmático. 

Neste estudo observou-se claramente este retardo no processo de 

degeneração quando comparamos o grupo que recebeu estímulo(4) com o grupo que 

não recebeu estímulo (2), onde através da morfometria observamos um grande 

número de fibras em processo de atrofia axonal no grupo 4 em comparação ao grupo 

2. 

No entanto, não se sabe ao certo como correntes com intensidades tão 

baixas conseguem afetar tão amplamente o influxo iônico. Por exemplo, estudo 

experimental em lampreia mostrou que a densidade da corrente elétrica endógena do 

axônio, duas horas após a lesão, atinge um pico de I mA/cm2
, muito superior à 
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corrente elétrica exógena média aplicada de lO J.,tA, que produziu efeito regenerativo 

na medula espinhal desses animais (BORGENS; ROEDEREP; COHEN (1981) . 

Trabalhos utilizando estímulo elétrico para acelerar o processo regenerativo 

de nervos periféricos são unânimes quanto aos resultados benéficos, desde que o 

cátodo seja aplicado distalmente. Ocorrem, então, aumento da densidade de fibras, 

do diâmetro das fibras e da espessura da bainha de mielina, aumento do número e do 

diâmetro dos vasos intraneurais e melhora funcional (IFC) nos gmpos estimulados, 

em comparação aos não estimulados. Entretanto, é importante enfatizar que esses 

estudos foram realizados em nervos seccionados e suturados. Segundo Me DEVITT; 

FORTNER; POMERANZ (1987) e BORGENS; ROBINSON; VANABLE et ai. 

(1989), nas lesões por esmagamento a corrente elétrica não exerceria influência sobre 

o processo de regeneração dos nervos, mas há necessidade de que novos trabalhos 

sejam realizados acerca desse tópico, para se extraírem conclusões mais concretas. 

Em relação à própria estimulação elétrica, os autores concluem que há apenas 

indícios de que acelere a regeneração dos nervos periféricos em mamíferos, pois os 

resultados não são conclusivos. 

No presente trabalho, observou-se a melhora funcional, através do IFC, e 

aumento do número de fibras de pequeno diâmetro mais expressivos no grupo 

estimulado (4) em comparação ao não estimulado (2), mas com valores 

proporcionalmente menores que aqueles relatados na literatura para ambos os casos. 

Todavia, há que se levar em consideração que este foi um experimento de curto 

prazo, assim idealizado porque se imaginou que a fase precoce seria a mais propícia 

para observar as diferenças entre os grupos. Possível os números seriam mais 

elevados num experimento de mais longa duração. 
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No entanto, os resultados mostraram que, já no cm1o prazo, a estimulação 

elétrica constante de baixa intensidade efetivamente provocou alterações 

morfológicas significativas no nervo ciático de ratos, aumentando o número e o 

diâmetro das fibras regeneradas após a lesão, bem como sua irrigação intraneural, o 

que se refletiu na melhora funcional mais rápida. Alterações morfológicas 

semelhantes foram também observadas nos nervos não lesados e estimulados, o que 

pennite concluir que mesmo o nervo intacto é passível de sofrer as influências da 

estimulação elétrica. 
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5- CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que a 

aplicação de corrente elétrica constante de baixa intensidade acelera a regeneração e 

retarda a degeneração das fibras mielínicas do nervo ciático de ratos submetidos a 

esmagamento com carga de 15.000g por I O minutos, confonne avaliação 

morfométrica e funcional em condições experimentais controladas. Nas mesmas 

condições, a corrente elétrica induz a alterações morfológicas nos nervos não 

lesados, com possíveis efeitos sobre a função. 
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