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RESUMO 
 

DIAS, F. J. Efeito do laser de baixa intensidade e da proteína purificada do látex 
natural (Hevea brasiliensis) sobre a lesão por esmagamento do nervo isquiático de 
ratos Wistar: Estudo morfológico, imunohistoquímico e ultraestrutural. 2013. 153 f. 
Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

As lesões de nervos periféricos são comuns, afetando negativamente a qualidade de 
vida da população. Embora as fibras nervosas periféricas apresentem um potencial 
de regeneração considerável, a recuperação expontânea geralmente é fraca, 
especialmente quando as lesões afetam grandes nervos. Novas terapias e materiais 
têm ajudado na recuperação dessas injúrias, sendo que o laser de baixa intensidade 
(LBI) como o látex natural (Hevea brasiliensis) demonstraram resultados positivos. 
Esse estudo avaliou os efeitos do LBI e da proteína purificada do látex natural 
(proteína P1) sobre a lesão por esmagamento controlado (15kgf, 5,2 MPa, 10 min, 
axonotmese) do nervo isquiático de ratos Wistar. Foram utilizados 132 ratos Wistar, 
machos (200-250g), divididos em 6 grupos (n=22): GI - controle; GII - nervo exposto; 
GIII - nervo lesado sem tratamento; GIV - nervo lesado e irradiado com LBI (15J/cm2, 
780nm); GV - nervo lesado tratado com a P1 (0,1%); e GVI – nervo lesado tratado 
com a P1 (0,1%) e irradiado com LBI (15J/cm2, 780nm). Após 4 e 8 semanas da 
lesão, os animais  foram eutanasiados por sobre-dose anestésica ou por perfusão 
intra-cardíaca, dependendo da análise ao qual foram submetidos, tiveram o nervo 
isquiático esquerdo removido e processado para a análise pelos métodos de 
morfologia, quantificação histológica e morfometria ao microscópio de luz (Suddan 
Black e vermelho neutro), análise imunohistoquímica (VEGF e NGF), análise ao 
microscópio eletrônico de transmissão e de varredura de alta resolução. Os dados 
morfológicos, histológicos quantitativos, morfométricos e ultraestruturais revelam 
melhora com a aplicação dos tratamentos propostos em ambos os períodos de 
análise. Após 4 semanas não foi possível eleger o melhor tratamento e após 8 
semanas os animais que receberam a proteína P1 associada ou não ao LBI 
apresentaram maior número de capilares, e fibras nervosas mais organizadas com 
melhor recuperação. Os fatores NGF e VEGF estavam com expressão aumentada 
principalmente após 4 semanas principalmente nos grupos III, IV e VI, na oitava 
semana as expressões não eram tão evidentes, porém foi notadas a recuperação 
nervosa e o aumento dos capilares. Conclui-se que os tratamentos com LBI e P1 
resultaram em melhora na recuperação do nervo isquiático após 4 e 8 semanas da 
lesão nervosa. No período de 8 semanas as características dos grupos lesados 
foram mais similares aos grupos não lesados, revelando a tempo-dependência 
desse tipo de recuperação; além disso nesse mesmo período de análise  os animais 
que receberam apenas a proteína P1 apresentaram melhores características, pois a 
aplicação apenas do LBI não alcançou os mesmos resultados, e a associação dos 
tratamentos não potencializou a recuperação, sugerindo assim que a melhora 
observada nesse caso se refere principalmente a ação da P1.  
 
Palavras-Chave: Traumatismos dos Nervos Periféricos. Terapia a Laser de Baixa 
Intensidade. Hevea. Anatomia & Histologia. Imunohistoquímica.  Ultraestrutura. 
 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

DIAS, F. J. Effect of low-level laser and the protein purified from natural latex (Hevea 
brasiliensis) on crush injury of the sciatic nerve in rats: Morphologic, 
immunohistochemical and ultrastructural study. 2013. 153 p. Tese (Doutorado em 
Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2013. 

 

The peripheral nerve injuries are common, adversely affecting the quality of life. 
Although peripheral nerve fibers show a considerable potential for regeneration, 
spontaneous recovery is generally poor, particularly when large nerves were affected. 
New therapies and materials have helped in the recovery of these injuries, the low-
level laser therapy (LLLT) and the natural latex (Hevea brasiliensis) showed positive 
recovery results. This study evaluated the effects of LLLT and the protein purified 
from natural latex (P1 protein) on the controlled crush injury (15 kgf , 5.2 MPa , 10 
min, axonotmesis) of the sciatic nerve of rats. We used 132 male Wistar rats (200 - 
250g) divided into 6 groups (n=22): GI. control; GII. exposed nerve; GIII. injured 
nerve without treatment; GIV. injured nerve irradiated with LLLT (15J/cm2 , 780nm) ; 
GV - injured nerve treated with P1 (0.1 %) and GVI - injured nerve treated with P1 
(0.1 %)  and irradiated with LLLT (5J/cm2, 780nm). After 4 or 8 weeks of injury, the 
animals were sacrificed by anesthesia overdose or intra-cardiac perfusion depending 
on which the subjected to analysis, the left sciatic nerve were removed and 
processed for analysis by the methods of morphology, histological quantification and 
morphometry upon light microscopy (Suddan Black and neutral red staining), 
immunohistochemistry (VEGF and NGF), analysis by transmission electron 
microscopy and high resolution scanning electron microscopy. Morphological, 
quantitative histological, morphometric and ultrastructural data show improvement 
after the application of proposed treatments in both periods. After 4 weeks was not 
possible to choose the best treatment and after 8 weeks, the animals receiving the 
P1 associated or not to LLLT had a greater number of capillaries, and nerve fibers 
more organized with better recovery. The NGF and VEGF factors were mainly with 
increased expression after 4 weeks of nerve damage in the groups III, IV and VI, in 
the eighth postoperative week these expressions were not evident, it were noted the 
nerve recovery and increase in the number of capillaries. It was concluded that the 
LLLT and P1 protocols resulted in an improvement in peripheral nerve recovery after 
4 and 8 weeks nerve injury. At 8 weeks the characteristics of the injured groups were 
more similar to the uninjured groups, showing the time-dependency of this type of 
recovery and additionally this same period of analysis the animals that received only 
the P1 showed a better recovery, because the only application of LLLT not achieved 
the same results, and the association of the treatments have not enhanced recovery, 
suggesting that the improvement observed in this case refers mainly to the action of 
P1. 

 
Keywords: Peripheral Nerve Injuries. Low-level laser therapy. Hevea. Anatomy & 
Histology. Immunohistochemistry. Ultrastructure. 
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1. Introdução 
 

1.1 Nervos periféricos 
 

Os nervos periféricos são prolongamentos de numerosos neurônios localizados 

nas colunas da medula espinal e gânglios nervosos. Esses prolongamentos podem 

se estender por distâncias que medem milhares de vezes o diâmetro de seu corpo 

celular. Devido às atividades metabólicas situadas no corpo celular, as porções 

axonais periféricas são dependentes da continuidade e integridade da porção central 

(LUNDBORG, 1987). Os nervos constituem a parte principal do sistema nervoso 

periférico (SNP) e são formandos por fascículos de fibras nervosas mielínicas e 

amielínicas além de um arcabouço do estroma conjuntivo (RAIMONDO et al., 2011). 

Essas estruturas são compostas por porções motoras, sensitivas e autônomas que 

dependem da sua localização, contendo um ou vários fascículos envolvidos pelo 

epineuro, o perineuro envolve os feixes de fibras e o endoneuro cada fibra nervosa. 

Esses envoltórios de conjuntivo permitem a expansão e contração do comprimento 

do nervo frequentemente observado nos movimentos das extremidades e podem ser 

utilizados no reparo nervoso (EVANS, 2001). 

O nervo isquiático em ratos origina-se no plexo sacral e se divide em ramos que 

inervam músculos do membro pélvico (pata traseira), envolvida na flexão e extensão 

do joelho e na movimentação da articulação do tornozelo. Vários testes motores e 

métodos observacionais foram desenvolvidos, e podem ser usados para avaliar a 

recuperação funcional dos nervos periféricos. Em situações clínicas, frequentemente 

os nervos afetados são mistos, tornando assim o nervo isquiático um excelente 

modelo para estudo da complexidade da reinervação motora e sensorial (IJKEMA-

PAASSEN et al., 2004).O nervo isquiático de ratos é o modelo mais utilizado para 

estudar a lesão dos nervos periféricos também devido à sua acessibilidade e 

tamanho vantajosos (WOOD et al., 2011). 

As lesões de nervos periféricos são comuns e geralmente não representam uma 

ameaça para a vida do paciente. No entanto, essas injúrias têm forte impacto 

negativo na qualidade de vida da população, podendo resultar em paralisia, 

anestesia, falta de controle das áreas afetadas e neuropatia dolorosa. Por esses 

motivos essas lesões representa um dos principais alvos da medicina atualmente. 

Embora as fibras nervosas periféricas apresentem um potencial de regeneração 
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considerável, a recuperação espontânea geralmente é pobre podendo deixar 

sequelas, especialmente em caso de defeitos em grandes nervos (KIM, J. et al., 

20131; LI et al., 20132;MARTINEZ DE ALBORNOZ et al., 2011; RAIMONDO et al., 

2011; XIAO; TSUTSUI, 2013). Além disso, as lesões de nervos periféricos são muito 

mais frequentes do que as lesões na medula espinal, o que também contribui para o 

desenvolvimento de pesquisas básicas e clínicas sobre a reparação e regeneração 

nervosa (RAIMONDO et al., 2011). 

Aproximadamente 5% das complicações relacionadas às feridas abertas em 

extremidades ocasionadas por acidentes esportivos e automobilísticos, envolvem 

trauma de nervos periféricos (IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). Em 1995 segundo a 

National Center for Health Statistics foram realizados 50.000 reparos de nervos 

periféricos (EVANS, 2001). Sabe-se que trinta por cento dessas lesões surgem de 

lacerações e fraturas de ossos longos, e o restante se originaram de lesões 

penetrantes, esmagamento, isquemia, tração, choques elétricos e vibração. Cerca 

de 100.000 pacientes são submetidos à cirurgia para recuperação de nervos 

periféricos nos E.U.A. e na Europa anualmente. (MARTINEZ DE ALBORNOZ et al., 

2011). Em um estudo recente Li et al. (2013)2 relatam que nos países desenvolvidos 

entre 13 e 23 por 100 mil pessoas sofrem lesões de nervos periféricos por ano. 

Devido à alta incidência dessas lesões a compreensão dos mecanismos de 

regeneração axonal e melhorar a sua recuperação pós-lesão tem sido uma busca 

antiga da neurociência e da comunidade médica. Axônios periféricos lesados 

contam com uma forte resposta regenerativa, e a recuperação funcional em 

humanos é possível, embora ela seja limitada pela longa distância que os axônios 

periféricos normalmente precisam crescer (FERGUSON; SON, 2011). 

No sistema nervoso central (SNC) as células nervosas apresentam maiores 

dificuldades de sobrevivência e de regeneração após uma lesão em comparação ao 

SNP.  Pois o meio dos axônios lesados no SNP pode ser mais favorável ao seu 

crescimento do que aquele encontrado pelos axônios do SNC (COTE et al., 2011). 

                                                           
1
 KIM, J. R.; OH, S. H.; KWON, G. B.; NAMGUNG, U.; SONG, K. S.; JEON, B. H.; LEE J. H. 

Acceleration of Peripheral Nerve Regeneration Through Asymmetrically Porous Nerve Guide 
Conduit Applied with Biological/Physical Stimulation. Tissue Eng. Part A., 2013. 

2
 LI, R.; LIU, Z.; PAN, Y.; CHEN, L.; ZHANG, Z.; LU, L. Peripheral Nerve Injuries Treatment: a 

Systematic Review. Cell Biochem. Biophys., 2013. 
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Dificilmente a regeneração axonal no SNC será solucionada sem que primeiro haja 

uma compreensão dos mecanismos da regeneração bem sucedica dos nervos 

periféricos. Assim, a compreensão da regeneração dos nervos periféricos é de 

interesse básico e clínico e pode fornecer dados que ajudem inclusive na 

compreensão das lesões no SNC (KIRYU-SEO; KIYAMA, 2011). 

Recentemente o conhecimento dos fatores que influenciam a regeneração 

nervosa cresceu, novas técnicas cirúrgicas e materiais para esse fim têm sido 

desenvolvidos. Porém os resultados funcionais ainda são desapontadores, 

revelando a necessidade do aperfeiçoamento das intervenções terapêuticas 

(IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). O tratamento dessas lesões nervosas continua a 

ser um grande desafio. Apesar dos avanços na compreensão da regeneração 

nervosa em técnicas microcirúrgicas, a recuperação funcional no período pós-

operatório se mantém insatisfatórios (LI et al., 20132; MEEK; VAREJÃO; GEUNA, 

2004; SHEN; YANG; LIU, 2011; XIAO; TSUTSUI, 2013). 

Frente a esse quadro, existe a necessidade de pesquisas integradas, que vão 

além das estratégias terapêuticas com base em uma única abordagem, 

normalmente cirúrgica, além da importância de reunir disciplinas complementares 

que possam contribuir para a definição de novas estratégias eficazes que auxiliem 

na regeneração do nervo periférico lesado (RAIMONDO et al., 2011). 

As lesões aos nervos periféricos podem ser classificadas como 1.neuropraxia, 

resultante de uma pressão leve com pouca perda motora e sensorial, sem 

mudanças estruturais; 2.axonotmese, perda de continuidade das fibras nervosas e 

subsequente degeneração axonal Walleriana do segmento distal sem perder células 

de Schwann e mantendo as camadas envoltórias (peri e epineuro), a recuperação 

desse tipo de lesão irá depender do grau de desorganização e também da distância 

lesada; e  3.neurotmese, secção completa do nervo com desorganização axonal 

causada por uma fibrose tecidual além da degeneração nervosa proximal e distal 

(GOMES; DALMARCO; ANDRÉ, 2012; WOOD et al., 2011). 

Em relação aos modelos experimentais de lesão, os nervos periféricos podem 

ser severamente comprometidos como consequência de trauma mecânico. O 

esmagamento de um nervo geralmente não leva a descontinuidade, embora essa 

intervenção influencie diretamente os axônios, os órgãos inervados e a árvore 

dendrítica do motoneurônio (IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). Esse modelo 
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experimental se mostra vantajoso por não envolver variáveis relacionadas à secção 

seguida da sutura do nevo, porém a dificuldade nesse caso está na variedade de 

formas de esmagamento (PACHIONI, 2006). Esse tipo de lesão nervosa induzida 

experimentalmente é um comum e normalmente resulta em axonoteme, com a 

interrupção axonal e preservação das bainhas conjuntivas (DUBOVÝ, 2011). 

As lesões dos nervos periféricos desencadeiam uma sequência de respostas 

moleculares, celulares, e ultraestruturais que são fundamentais para o sucesso do 

programa regenerativo associado ao crescimento do neurito (projeção da célula 

nervosa em desenvolvimento), a reinervação do alvo desnervado e recuperação da 

função (PATODIA; RAIVICH, 2012).  

As neurotrofinas (NT-3, 4 e 5) e fatores neurotróficos (Fator de crescimento 

neural - NGF, fator de cresimento derivado do cérebro – BDNF) regulam criticamente 

a sobrevivência, o desenvolvimento, a diferenciação e a regeneração neuronal. 

Embora os fatores neurotróficos possam ser produzidos espontaneamente após a 

lesão do tipo axonotmese, sabe-se que a regeneração completa do nervo depende 

das condições tróficas altamente favoráveis para a síntese de proteína neuronal e a 

expressões desses fatores (FERGUSON; SON, 2011; GOMES; DALMARCO; 

ANDRÉ, 2012). 

O NGF é um fator neurotrófico secretado pelas células de Schwann após lesão 

nervosa, após 3 semanas os seus níveis diminuem. Uma elevada concentração de 

NGF in vitro com baixa ligação cruzada e liberação controlada por meio de conduítes 

nervosos tornou possível conectar um defeito de 15 mm no nervo isquiático de ratos 

(CHANG et al., 2009). No entanto os tratamentos com Neurotrofina-3 (NT3) ou NGF 

aplicados sobre o nervo isquiático submetido à ressecção, não aumentaram 

significativamente a recuperação motora, avaliado pela análise de marcha. Após 12 

semanas de testes comportamentais, não houve diferença na recuperação motora. 

Os nervos regenerados de animais tratados com NT3 apresentavam um leve 

aumento no número de axônios em comparação aos animais controle e tratados 

com NGF (YOUNG et al., 2001). 

A degeneração Walleriana é uma das reações mais elementares do SNP, se 

iniciando quando a continuidade da fibra nervosa é interrompida por traumas tóxicos, 

eventos isquêmicos ou metabólicos. A lesão axonal desencadeia uma cascata de 

acontecimentos incluindo, a ruptura da barreira de hemato-nervosa, proliferação de 
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células de Schwann, recrutamento de macrófagos circulantes, a reorganização do 

espaço endoneural e mudanças nos componentes da matriz extracelular do 

endoneuro, além da elevação da produção de neurotrofinas e citocinas (DUBOVÝ, 

2011). 

A regeneração Walleriana após o esmagamento do nervo é um processo lento, 

porém, mais rápido que a regeneração após a desconexão total do nervo 

(neurotmese) incluindo as bainhas conjuntivas. A regeneração axonal é geralmente 

bem sucedida após este tipo de dano. Após um curto período de latência (1 a 2 dias) 

para atravessar o local da lesão, os axônios se regeneraram a uma taxa constante 

ao longo do segmento distal do nervo. Eles são ajudados pelas células de Schwann 

reativas e os tubos do endoneuro preservados que melhoram o alongamento axonal 

e facilitam a reinervação adequada do alvo e a recuperação funcional. (DUBOVÝ, 

2011). 

No século passado, muito se aprendeu sobre a fisiopatologia dos nervos 

periféricos. Já foi considerado que uma vez danificado, o tecido nervoso não seria 

capaz de se regenerar pela falta de células-tronco. Recentes descobertas revelam 

que o tecido nervoso contém células-tronco sendo dessa forma mais dinâmico do 

que o esperado; esses fatos levaram a novos caminhos terapêuticos com base em 

abordagens da medicina regenerativa (BINAN et al., 20133). Nesse contexto as 

abordagens não cirúrgicas têm sido desenvolvidas para melhorar essa recuperação 

e servindo também como um complemento para o processo de reinervação 

(MARTINEZ DE ALBORNOZ et al., 2011). 

Atualmente é extremamente importante a realização de mais pesquisas que se 

esforcem para alcançar um novo nível de inovação, reunindo disciplinas diferentes 

do nível básico ao clínico. Os recentes avanços científicos têm apontado claramente 

que a reparação e regenação dos nervos periféricos não podem ser tratadas apenas 

como uma questão de reconstrução cirúrgica, devendo ser abordada a partir de 

múltiplos pontos de vista e de maneira interdisciplinar (RAIMONDO et al., 2011). 

As pesquisas atuais estão amplamente focadas nas novas abordagens para o 

tratamento de lesões de nervos periféricos. Quaisquer tratamentos terapêuticos que 

acelerem a regeneração axonal pode melhorar a recuperação funcional (LI et al., 

                                                           
3
 BINAN, L.; AJJI, A.; de CRESCENZO, G.; JOLICOEUR, M. Approaches for Neural Tissue 

Regeneration. Stem Cell Rev.,  2013. 
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20132). Outras metodologias não cirúrgicas comumente estudadas incluem a 

irradição com laser de baixa intensidade e a aplicação de fatores de crescimento 

(ROVAK et al., 2004). Alguns sistemas de estimulação, estímulos biológicos (fatores 

de crescimento, células de Schwann), e os estímulos físicos (laser, eletricidade, 

ultrassom) revelaram resultados encorajadores na recuperação de nervos periféricos 

(KIM, J. et al., 20131). 

As células de Schwann são células gliais responsáveis por envolver as fibras 

nervosas do SNP e formar as bainhas de mielina facilitando a rápida condução do 

potencial de ação ao longo dos axônios no sistema nervoso. Essas células plásticas 

extraordinárias são cruciais para o funcionamento normal e o reparo do nervo. As 

células de Schwann constituem 90% das células nucleadas dentro nervos periféricos. 

Elas fornecem suporte trófico para o desenvolvimento, maturação, e regeneração 

dos axônios. Além disso, a lâmina basal produzida por esta célula envolve os 

axônios, e os seus componentes suportam o crescimento axonal. Imediatamente 

após a injúria do nervo periférico, as células de Schwann na região distal começam 

a se diferenciar. As células de Schwann mielinizadoras associadas com axônios 

respondem às injúrias, mesmo antes de degeneração axonal ocorrer, por alterar a 

expressão gênica. As células de Schwann mielinizadoras e embainhadoras se 

dividem, atingindo o pico de proliferação em torno de 4 dias após a lesão (GAUDET; 

POPOVICH; RAMER, 2011; GLENN; TALBOT 2013). 

As doenças que levam a perda da mielina aparecem em muitas formas, das 

quais a esclerose múltipla (EM) é a mais prevalente em adultos jovens, afeta 

aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo (HUANG et al.,2011). A 

EM é uma doença crônica que resulta na destruição direcionada da mielina no SNC, 

ela apresenta tipicamente na forma surto/remissão, com remielinização e 

recuperação funcional após episódios agudos de desmielinização. A remielinização 

é o processo regenerativo no qual as bainhas de mielina novas são restauradas nos 

axônios após a desmielinização patológica. Pensava-se que o benefício de 

remielinização era apenas a restauração da condução saltatória e, portanto, a 

restauração da função perdida. Atualmente sabe-se que a manutenção da 

integridade axonal também depende das bainhas de mielina (ACOSTA et al., 20134; 

                                                           
4 ACOSTA, C. M.; CORTES, C.; MACPHEE, H.; NAMAKA, M. P. Exploring the Role of Nerve 

Growth Factorin Multiple Sclerosis: Implications in Myelin Repair. CNS Neurol. Disord. Drug. 

Targets., 2013. 
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FANCY et al., 2012).Enquanto ainda não existem terapias que melhorem a 

remielinização, a investigação nesta área está se desenvolvendo com foco em duas 

abordagens principais: transplante de células exógenas e estimulação do processo 

de reparação endógena (CRAWFORD; CHAMBERS; FRANKLIN, 2013). 

 

1.2 Laser de baixa intensidade (LBI) 
 

O LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é uma 

energia formada por fótons com propriedades específicas, caracterizada como uma 

onda eletromagnética com comprimento de onda, direção, frequência e cor únicos, 

esses aspectos conferem a essa luz as propriedades de monocromaticidade, 

colimação e coerência (GOODMAN; KAUFMAN, 1977; MAIMAN, 1960).  

Os lasers são capazes de levar grande quantidade de energia aos tecidos 

biológicos, com extrema precisão, caracterizada como uma radiação altamente 

concentrada, podendo resultar em efeitos térmicos, fotoquímicos e não lineares. O 

laser de baixa intensidade (LBI) é uma forma de energia não ionizante, não invasiva 

e bem tolerada pelo organismo, sem efeitos mutagênicos (BRUGNERA-JR; 

PINHEIRO, 1998). 

O uso da do laser cresceu desde a década de 60 nas áreas da saúde exigindo 

que esse complemento terapêutico seja mais estudado e compreendido na prática 

clínica (BAXTER, 1997; MIYASHITA; FONSECA, 2004), pois o conhecimento básico 

de seu funcionamento ainda é muito escasso por parte dos profissionais da área da 

saúde, principalmente aqueles que não foram treinados especificamente 

(BRUGNERA-JR; PINHEIRO, 1998).   

Existe um considerável ceticismo sobre o conceito de fotomodulação na 

comunidade médica, pois a eficácia da bioestimulação dos lasers ainda não foi 

demonstrada sem equívocos com experimentos clínicos propriamente controlados, 

devido à falta de mecanismos experimentalmente suportáveis para comprovar os 

seus efeitos fotobiomodulatórios (YU et al., 1997). 

Inicialmente o laser de baixa intensidade (LBI) era utilizado principalmente para 

recuperação de lesões e alívio da dor. As aplicações médicas foram ampliadas 

incluindo o tratamento de doenças como AVC, infarto do miocárdio, desordens 

degenerativas e traumas nervosos. Os mecanismos exatos de ação do laser 

terapêutico ainda não foram inteiramente elucidados. Acredita-se que a energia 
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absorvida pelo organismo atinge as mitocôndrias, que agem como fotorreceptoras, 

levando ao aumento do ATP, do ROS, do cálcio intracelular, e da liberação de óxido 

nítrico, e assim ativando fatores transcripcionais que elevam a expressão de muitos 

produtos protetores, anti-apoptóticos, antioxidantes e proliferativos (HASHMI et al., 

2010). 

Muitos estudos realizados em animais e humanos com a terapia de LBI indicam 

a sua relevância para a neurologia no tratamento de AVCs, injúrias traumáticas do 

cérebro, doenças degenerativas cerebrais, injúrias da medula espinal e a 

regeneração de nervos periféricos (HASHMI et al., 2010). O LBI por meio dos seus 

efeitos fotoquímicos e fotobiológicos produzidos no nível celular pode induzir tanto 

condições tróficas como a inibição do processo inflamatório que é necessário para a 

regeneração nervosa (GOMES; DALMARCO; ANDRÉ, 2012). Estudos revelam que 

o LBI melhora o crescimento de neuritos, a produção de ATP, expressão gênica e 

secreção de fatores neurais (YAZDANI et al., 2012). 

Alguns exemplos desses estudos mostraram que sobre o nervo isquiático de 

ratos lesado por compressão a irradiação com o LBI (GaAlAs, 660 nm; 4 J/cm2; 26,3 

mW) melhorou a  recuperação funcional e histopatológica (BELCHIOR et al., 2009). 

Em outro protocolo de irradiação a laser que comparou dois comprimentos de onda 

(660 nm e 830 nm) em diferentes períodos (7,14 e 21 dias) a recuperação funcional 

foi diferente no após 14 dias utilizando 660nm, sendo esse protocolo mais eficaz na 

recuperação dos axônios lesados (BARBOSA et al., 2010). O nervo isquiático de 

ratos submetido à neurotmese e irradiado (660 nm, 4 J/cm2; 26,3 mW) mostrou 

melhora morfológica pela avaliação da área da bainha de mielina, mas não resultou 

em recuperação funcional (DOS REIS et al. 2009). Shin et al. (2003) mostraram que 

sobre nervo isquiático de ratos lesado por um esmagamento padronizado, 

resultando em uma axonotmese parcial, o LBI (650 nm, 5 mW) antecipou a melhora 

funcional e elevou os níveis da proteínas associada ao crescimento 43 (GAP-43), 

proteína essa que se apresenta elevada em casos de regeneração neuronal.  

O nervo isquiático de ratos submetido à ressecção de 5 mm e unido por um 

neurotubo de ácido poliglicólico e irradiado com o LBI (780 nm, 200 mW, área lesada 

e medula espinal) revelou melhora nas respostas somato-sensoriais voluntárias 

positivas, no índice funcional do isquiático e os nervos se reconectaram. Nos casos 

irradiados houve um aumento no número total de axônios mielinizados (ROCHKIND 
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et al., 2007a). Em coelhos o nervo alveolar inferior submetidos à ressecção de 6 mm 

unidos com um tubo (GoreTex), submetido a 10 irradiações (6 J/cm2, 820-830 nm) 

revelou aumento da densidade axonal  (MILORO et al., 2002).  

Em ratos, o LBI (1589 J/cm2, 810 nm e 150 mW) aplicado sobre lesões de 

hemissecção e contusão da medula espinal, revelou recuperação da injúria pelo 

aumento significativo do número de axônios, da distância e do comprimento médio 

de rebrotamento axonal, além dos aspectos funcionais retornando aos níveis basais, 

suprimindo a ativação de células imunes e a expressão da citocina/quimiocina 

(BYRNES et al., 2005; WU et al., 2009).  

O LBI (904nm) sobre o nervo isquiático de ratos submetido a uma neuropraxia 

com uma pinça hemostática revelou, na análise histológica, o aumento no número 

de neurônios, das células de Schwann e de axônios mielínicos de grande diâmetro 

(CÂMARA et al., 2011).  

Em culturas celulares a irradiação com o laser (810 nm, 50 mW – 1 e 4 J/cm2) 

estimulou a proliferação das células de Schwann, além de aumentar a expressão do 

NGF, mostrando que as células de Schwann sofrem influencia do LBI (YAZDANI et 

al., 2012).   

Sobre o nervo isquiático seccionado a aplicação do LBI (880 nm, 50 J/cm2) 

revelou maiores valores de densidade de fibras nervosas em comparação ao 

controle. Os diâmetros axonais dessas fibras também foram maiores nos animais 

irradiados (660 nm e 50 J/cm2) em comparação ao grupo controle, indicando que o 

laser é capaz de proporcionar a recuperação funcional da marcha e melhora de 

parâmetros morfométricos após a neurotmese (MEDALHA et al., 2012). 

O LBI associado ao transplante de células tronco mesenquimais revelou os 

melhores resultados em relação à recuperação funcional na lesão por esmagamento 

do nervo isquiático de ratos em comparação com os tratamentos separados (YANG 

et al., 20135). 

Em uma lesão aguda do nervo isquiático (analisado após 3 dias do 

esmagamento) a aplicação do LBI (60 J/cm2, 660 nm, 40 mW) aumentou a atividade 

                                                           
5 YANG, C. C.; WANG, J.; CHEN, S. C.; HSIEH, Y. L. Synergistic effects of low-level laser and 

mesenchymal stem cells on functional recovery in rats with crushed sciatic nerves. J. Tissue. Eng 
Regen Med., 2013. 
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da MMP-9, da proteína TNF-α moduladora da inflamação podendo, dessa forma, 

ajudar na recuperação nervosa após o esmagamento (ALCANTRA et al., 2013). 

Em outro estudo dois comprimentos de onda do LBI (660 e 780 nm) foram 

aplicados de maneira transcutânea sobre o nervo isquiático esmagados de ratos. O 

LBI de 660 nm com as densidades de 10 e 60 J/cm2 restauraram a fibra muscular, a 

bainha de mielina e a área de secção transversa do nervo em comparação com o 

grupo controle. O LBI de 780 nm também restaurou os níveis normais de mielina e 

área de secção transversa da fibra nervosa, porém não preveniu a atrofia muscular, 

assim o LBI de 660 nm com densidade de energia baixa (10 J/cm2) e moderada (60 

J/cm2) foi capaz de acelerar a recuperação após o esmagamento do nervo em ratos 

(GIGO-BENATO et al., 2011). 

A fototerapia mantém atividade funcional do nervo lesionado por um longo 

período, diminui a formação de tecido cicatricial no local da lesão, diminui a 

degeneração em neurônios motores correspondentes da medula espinal e aumenta 

significativamente o crescimento axonal e a mielinização (ROCHKIND et al., 2009). 

As pesquisas clínicas associando o LBI à regeneração nervosa revelam 

resultados positivos dessa terapia sobre a síndrome do túnel carpal, caracterizada 

pelo aprisionamento do nervo mediano no punho. A irradiação nesses casos 

mostrou uma melhora geral nos parâmetros subjetivos, exceto para a fraqueza 

muscular. Porém, esses resultados não foram tão satisfatórios como nos casos de 

cirurgia (ELWAKIL; ELAZZAZI; SHOKEIR, 2007). Os pacientes também reportaram 

melhoras na escala analógica visuais sobre os sintomas, além de melhoras 

funcionais (CHANG et al., 2008). Um estudo duplo-cego, avaliando o LBI (780 nm, 

250 mW) sobre lesões nervosas de mais de 6 meses, revelou que a irradiação (450 

J/mm2) do nervo periférico lesado e do segmento correspondente da medula espinal 

(300 J/mm2) culminou no aumento da função motora e do recrutamento dos 

músculos voluntários, porém não foram observadas melhoras da função sensorial 

(ROCHKIND et al., 2007b). 

 

1.3 Látex natural (Hevea brasiliensis) 
 

Na década de 90, desenvolveu-se um novo material biocompatível extraído da 

árvore Hevea brasiliensis (seringueira) no Laboratório de Neuroquímica do 

Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
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Preto – Universidade de São Paulo (MRUÉ, 1996). Esse novo biomaterial foi efetivo 

em vários estudos regenerativos realizados em animais e também em estudos 

clínicos com humanos. Esse potencial regenerativo tem motivado novas pesquisas, 

em especial no tecido nervoso no qual esse material foi pouco testado (GANGA et 

al., 2012). 

Inicialmente esse material foi utilizado na forma de uma biomembrana, a 

biomembrana de látex natural (BLN). Para a sua obtenção o látex natural advindo da 

seringueira, era centrifugado para reduzir as proteínas presentes, muitas delas 

potenciais alérgenos. A BLN apresentava estrutura similar à membrana celular e é 

quimicamente produzida pela indução da polimerização do poliisopreno endógeno, 

em que se preserva a conformação nativa das proteinases, permitindo uma 

reorganização dos fosfolipídeos e proteínas contidas no látex. O cuidado especial 

tomado durante a polimerização fez com que a membrana adquirisse uma micro-

arquitetura particular, com uma superfície natural, que permite a aderência celular e 

estimula diferentes tipos celulares. A BLN pode ser fabricada em forma de lâmina 

(sendo utilizada como um curativo) ou em muitos outros formatos, como próteses 

preparadas para moldes especiais (ALVES DE SOUSA et al., 2007). 

Vários estudos demonstram resultados promissores com o uso da BLN, tais 

como: estímulo à angiogênese, adesão celular e formação de matriz extracelular, 

promoção da substituição e regeneração do tecido, aceleração da cicatrização de 

lesões em tecido cutâneo, pericárdio, esôfago, parede abdominal, tímpano, vasos 

sanguíneos e no conjuntivo dos olhos, sem produzir sinais de hipersensibilidade 

(BALABANIAN et al., 2006). 

Em estudos com animais, a BLN apresentou resultados satisfatórios na região 

subcutânea da parede abdominal ventral de cães, levando à recuperação do tecido 

hospedeiro, sem qualquer sinal de fibrose ou rejeição. A BLN também foi estudada 

em um modelo de úlcera cutânea na orelha de coelho, revelando melhora no reparo 

do tecido, comparável à cura fisiológica (MRUÉ et al., 2004).  Como uma prótese em 

inguinoplastia laparotômica em cães, a BLN não apresentou processos infecciosos, 

obstrução ou fístula intestinal, além de boa acomodação e incorporação o que 

demonstra a biocompatibilidade do látex (ANDRADE et al., 2009). No alvéolo dental 

de ratos, pós-exodontia, o látex foi biocompatível e mostrando progressiva 

integração no osso alveolar, acelerando a formação óssea, e assim desempenhando 
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um papel importante na cicatrização (BALABANIAN et al., 2006). Na ampliação 

vesical em coelhos, a BLN levou à uma neoformação progressiva de todos os 

componentes da parede da bexiga, promovendo regeneração do epitélio e do 

músculo, sem perda urinária pós-operatória, e com baixa formação de cálculos 

(DOMINGOS et al., 2009). 

As cicatrizações obtidas em camundongos com a biomembrana de látex 

natural (BLN) pelos métodos imunohistológicos revela que a BLN estimulou os 

estágios da cicatrização, especialmente a fase inflamatória, recrutando leucócitos 

para a região lesada e estimulando o estresse oxidativo. Estes fatores parecem se 

relacionar a forte angiogênese e fibroplasia, estimulados pela BLN na fase de 

proliferação e formação tecidual (ANDRADE et al., 2011). 

A BLN foi testada quanto à segurança no desencadeamento de resposta de 

hipersensibilidade em pacientes com úlceras cutâneas por meio do “patch test”.  Os 

resultados epidemiológicos e de hipersensibilidade ao látex e IgE específica 

mostraram que a biomembrana foi segura como curativo, não induzindo reações de 

hipersensibilidade nos pacientes do estudo (FRADE et al., 2011). A BLN foi utilizada 

para o tratamento de úlceras cutâneas em pacientes, e avaliado foto-clinicamente 

por 120 dias utilizando o software “ImageJ”. Os achados clínicos e histopatológicos 

sugerem que a biomembrana do látex natural atuou como um fator indutor da 

cicatrização, especialmente na fase inflamatória, confirmada pela presença 

abundante de exsudato nas lesões, promovendo a transformação do microambiente 

das úlceras venosas crônicas e estimulando a angiogênese e a posterior 

reepitelização (FRADE et al, 2012). 

O aumento na permeabilidade vascular e na angiogênese são eventos cruciais 

para o reparo de feridas, crescimento tumoral e revascularização de tecidos 

submetidos à isquemia. O aumento da permeabilidade vascular permite que uma 

variedade de citocinas e fatores de crescimento alcance o tecido lesado. A 

angiogênese supre os tecidos com uma ampla variedade de nutrientes e também é 

importante na liberação dos metabólitos. O látex da Hevea brasiliensis tem 

demonstrado propriedades de cicatrização e grande atividade angiogênica 

(MENDONÇA et al., 2010). 

O esmagamento de um nervo periférico induz modificações patológicas dos 

capilares nervosos, diminuindo o fluxo sanguíneo e a tensão de oxigênio, resultando 
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em isquemia e hipóxia. Esse tipo de lesão é muitas vezes tratado com agentes 

farmacológicos ao invés de cirurgia (JANG; CHO; CHOI, 2012). 

Não existem evidências de toxicidade ou de reações alérgicas quando a BLN 

foi utilizada para reconstruir a membrana do tímpano de coelhos e em úlceras 

venosas em humanos. No entanto, o potencial alergênico do látex ultra-vulcanizado 

tem sido bem estabelecido em usuários de luvas de látex e em outros grupos de alto 

risco de pacientes com diferentes tipos de exposição ao látex. Estudos clínicos 

mostraram que a BLN foi eficaz na cura de úlceras de pele, especialmente em 

pacientes diabéticos, de úlceras venosas crônicas e úlceras de pressão (ANDRADE 

et al., 2011). 

Especificamente sobre o nervo isquiático seccionado de ratos, um neurotubo 

feito com a BLN melhorou a qualidade de regeneração do nervo, a condução do 

impulso nervoso e a marcha funcional dos animais, além de preservar a estrutura 

muscular inervada pelo nervo isquiático (GANGA et al., 2012).  

Para a regeneração de nervos periféricos a utilização desse material na forma 

de biomembrana apresentava a desvantagem de não ser biodegradável mesmo que 

biocompatível. Outros guias nervosos não biodegradáveis construídos com silicone, 

polímero acrílico, polietileno, elastômero hidrogel e aço inoxidável poroso, 

apresentavam como desvantagem a resposta de corpo estranho, muitas vezes com 

formação excessiva de tecido cicatricial, além da rigidez ou falta de estabilidade 

desses materiais (IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). Dessa forma, para alguns tecidos 

e tipos de lesões, foi utilizada a proteína extraída do soro do látex natural, a proteína 

P1 (princípio ativo da BLN) para que fosse possível a sua reabsorção pelo 

organismo. 

A proteína P1 em coelhos demonstrou evidente efeito angiogênico e foi eficaz 

no aumento da permeabilidade vascular. Em úlceras dérmicas, esse material 

acelerou a cicatrização de forma significante (MENDONÇA et al., 2010). Ainda em 

coelhos foi avaliada a neovascularização retinal aplicando-se 3 concentrações (10, 

30 e 50 mg) da proteína P1, durante 4 semanas. O grupo que recebeu 10 mg da 

fração angiogênica do látex natural demonstrou aumento na tortuosidade vascular 

retinal no 14º dia após a injeção e se mantendo por 28 dias, porém sem detecção de 

novos vasos. O grupo que recebeu 30 mg apresentou mudanças vasculares 

similares ao grupo anterior, porém 50 % dos olhos desenvolveram 
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neovascularização 21 dias após a injeção. E o grupo que recebeu 50 mg todos os 

olhos demonstraram significante aumento na tortuosidade vascular 

neovascularização retinal 14 dias após a aplicação, progredindo para proliferação 

fibrovascular. Não foram observados novos vasos nos animais que não receberam a 

proteína P1 (SAMPAIO et al., 2010). 

A regeneração óssea utilizando a rhBMP-2 (proteína morfogenética óssea) e a 

proteína P1 associados com o gel de monoleína e a gelatina de colágeno na calvaria 

de ratos revelou que os melhores resultados foram conseguidos com o uso da 

rhBMP-2 pura associada com a gelatina de colágeno, seguida pela rhBMP-2 

associada com o gel de monoleína e gelatina de colágeno, e pela proteína P1 

associada com a monoleína e o colágeno, sendo comparável a utilização apenas da 

rhBMP-2 pura (ISSA et al., 2010). 

A proteína P1 associada com o gel de monoleína aumentou a formação de fibras 

colágenas em ratos com defeitos ósseos críticos na calvária, superando inclusive a 

quantidade de fibras colágenas formada pela rhBMP-2. Embora tenha ocorrido o 

aumento da neoformação óssea com o uso da P1, a rhBMP-2 apresentou os 

melhores resultados quando associado com a monoleína (ISSA et al., 2012). 

 

1.4 Associação da laserterapia com o látex natural 
 

Até momento foi realizado apenas um trabalho que analisou os efeitos da 

associação da laserterapia com a proteína do látex natural. Esse estudo analisou a 

neoformação do tecido ósseo em defeitos ósseos críticos em calvárias de ratos, 

comparando os resultados obtidos utilizando-se o LBI (780nm, 60 mW, 30 J/cm2), a 

proteína P1, a proteína morfogênica óssea-2 (rhBMP-2) assim como as associações 

desses tratamentos. Os resultados desse estudo mostraram que a proteína P1 

associada com o LBI resultou na maior formação óssea quando comparada à 

aplicação individual da proteína P1. Porém, nesse caso a osteogênese foi menor 

que a observada na aplicação apenas da rhBMP-2 pura ou da associação rhBMP-2 

e LBI. No entanto, a aplicação conjunta da rhBMP-2 com o LBI apresentou menor 

formação óssea em comparação apenas com a rhBMP-2. Dessa forma, o LBI parece 

ter atuando diminuindo a neoformação óssea obtida apenas quando foi aplicado a  

rhBMP-2; porém o LBI foi capaz de potencializar essa formação quando aplicado 

juntamente com  a P1 (IYOMASA et al., 2012). 
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2 Conclusão 

 

 Os tratamentos com LBI e/ou proteína P1 resultaram na melhora das 

características morfológicas, quantitativas, morfométricas, e ultraestruturais na 

recuperação da lesão por esmagamento do nervo isquiático após 4 e 8 semanas; 

 Após 4 semanas da lesão do nervo isquiático os dados quantitativos e 

morfológicos não permitiram os melhores aspectos de melhora entre os  tratamentos 

aplicados; 

 As reações de imunohistoquímica revelaram maior atividade dos fatores 

VEGF e NGF após 4 semanas da lesão nervosa, principalmente nos grupos lesados 

com ou sem tratamento; 

 Após 8 semanas da lesão as características morfológicas, morfométricas e 

ultraestruturais dos grupos tratados estavam melhores e  mais próximos dos grupos 

não lesados em comparação aos mesmos grupos comparados após 4 semanas da 

lesão nervosa, revelando a tempo-dependência na recuperação da lesão, pode 

ainda atribuir esse fato aos fatores de crescimento que atuaram em períodos 

anteriores; 

 Após 8 semanas da lesão nervosa os dados quantitativos mostraram um 

aumento do número de capilares sanguíneos no nervo isquiático dos animais 

tratados tanto com a proteína P1, essa alteração pode estar relacionada com a ação 

do VEGF constatada nas análises imunohistoquímicas; 

 

De uma forma geral a recuperação do nervo isquiático esmagado em longo 

prazo (8 semanas) foi melhor nos animais que receberam apenas a proteína do látex, 

dado o fato que a aplicação apenas do laser de baixa intensidade com os 

parâmetros propostos nesse estudo não alcançou os resultados similares, e a 

associação dos dois tratamentos não potencializou a recuperação, sugerindo que a 

melhora observada quando os dois tratamentos foram aplicados se refere 

principalmente a proteína P1. 
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