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RESUMO 

 

Foroni LHL. Estudo morfológico da viabilidade do uso do nervo intercostobraquial 
como doador na restauração cirúrgica da sensibilidade da mão em portadores de 
lesões completas do plexo braquial [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
INTRODUÇÃO: A recuperação de sensibilidade protetora na mão deve fazer parte da 
estratégia na reconstrução cirúrgica das lesões completas do plexo braquial. Existem 
poucos nervos doadores de fibras sensitivas disponíveis e há poucos trabalhos 
relacionados na literatura. Um possível doador é o nervo intercostobraquial (NICB), que 
é o ramo cutâneo lateral do segundo nervo intercostal que inerva a pele da região 
póstero-medial do braço e da axila. OBJETIVOS: Avaliar a viabilidade anatômica de 
utilização do NICB como doador de fibras sensitivas para a contribuição do cordão 
lateral para o nervo mediano (CLNM) e comparar o número de fibras do NICB e da 
CLNM, para analisar a compatibilidade anatômica entre esses nervos. MÉTODOS: 
Trinta cadáveres adultos não fixados foram dissecados no Serviço de Verificação de 
Óbitos da Capital da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Dados de sexo, 
altura e peso foram registrados. O NICB e o plexo braquial infraclavicular à direita 
foram expostos e parâmetros anatômicos como número de ramos na origem, diâmetro e 
divisões no curso do NICB foram mensurados, caracterizados e registrados, assim como 
o diâmetro da CLNM. As distâncias entre a origem do NICB e seu ponto de divisão e 
ponto de coaptação com a CLNM também foram medidas e registradas. Fragmentos de 
nervos foram retirados dos últimos dez espécimes para análise histomorfométrica com 
contagem do número de fibras de quatro nervos: NICB, nervo supraclavicular (NSC), 
terceiro nervo intercostal (3ºNIC) e CLNM. RESULTADOS: Oito cadáveres eram do 
sexo feminino e 22 do masculino. A média de idade, altura e peso foram, 
respectivamente, 62 anos, 166 cm e 59,5 Kg. O diâmetro médio do NICB na sua origem 
foi de 2,1 mm e no seu ponto de coaptação de 2,7 mm. O diâmetro médio da CLNM foi 
de 3,7 mm. Vinte e oito (93,3%) NICBs apresentaram-se como tronco único em sua 
origem e, em seu trajeto na axila, 22 deles (73,3%) se dividiram em 2 ramos, sete 
(23,3%) dividiram-se em três ramos e um atingiu o braço como tronco único. As 
distâncias médias entre a origem do NICB e o seu ponto de ramificação e de coaptação 
à CLNM foram 23,8 mm e 54 mm, respectivamente. Todos os NICBs dissecados 
tinham extensão suficiente para alcançar a CLNM. Os números médios de fibras do 
NICB, NSC, 3ºNIC e CLNM foram 984, 693, 470 e 5273, respectivamente. A análise 
estatística mostrou diferença significativa entre o NICB e o 3ºNIC, e entre a CLNM 
(receptor) e os outros potenciais nervos doadores (NICB, NSC e 3ºNIC). 
CONCLUSÕES: A transferência do NICB como um doador de axônios sensitivos para 
a CLNM foi anatomicamente viável. O NICB apresenta número de fibras maior do que 
o 3ºNIC, mas sem diferença significativa em comparação com o NSC. Considerando a 
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importância da recuperação da sensibilidade protetora na mão, esta técnica pode se 
tornar importante contribuição em doentes com lesões completas do plexo braquial. 
 
Descritores: Plexo braquial, nervos intercostais, nervo mediano, transferência de nervo, 
sensação, percepção. 
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SUMMARY 

 

Foroni LHL. Anatomical study of the feasibility of using the intercostobrachial nerve as 
a donor in the surgical restoration of hand sensibility in patients with complete brachial 
plexus injury [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2016. 
 
INTRODUCTION: Restoration of protective sensory function in the hand should be 
mandatory in the surgical reconstruction of complete brachial plexus lesions. There are 
few available donors and related papers in the literature are scanty. One possible donor 
is the intercostobrachial nerve (ICBN), which is the lateral cutaneous branch of the 
second intercostal nerve that supplies the skin of the medial and posterior parts of the 
arm and the skin of the axilla. OBJECTIVES: To evaluate the anatomical viability of 
using the ICBN as a donor of sensitive axons to the lateral cord contribution to the 
median nerve (LCMN) and to compare the number of fibers of the ICBN, and the 
LCMN, to analyze the anatomical compatibility between these nerves. METHODS: 
Thirty non-fixed adult cadavers were dissected at the Serviço de Verificação de Óbitos 
da Capital of University of São Paulo, São Paulo, Brazil. Data of sex, height and weight 
were registered. The right ICBN and infraclavicular brachial plexus were exposed and 
measurements of diameters of the ICBN and of the LCMN were performed. Number of 
branches at ICBN origin and number of divisions were registered. Distances between 
the origin of the ICBN and its point of division and point of coaptation to the LCMN 
were also measured. Histomorphometric analysis of the last ten specimens was 
performed with fibers counting of four distal nerves: ICBN, supraclavicular nerve 
(SCN), third intercostal nerve (3rdICN) and LCMN. RESULTS: Eight cadavers were 
female and 22 male. The mean age, height and weight were, respectively, 62 yo, 166 cm 
and 59,5 Kg. The mean diameter of the ICBN at its origin was 2,1 mm and at its point 
of coaptation was 2,7 mm, and the mean diameter of the LCMN was 3,7 mm. Twenty 
eight (93,3%) ICBNs had only one branch at their origin and, in their axillary course, 22 
of them (73,3%) divided in 2 branches, seven (23,3%) divided in 3 branches and one 
reached the arm as a single nerve. The divisions of the ICBN occurred in a mean 
distance of 23,8 mm from their origin. The mean distance between the origin of the 
ICBN and its point of coaptation to the LCMN was 54 mm. All the ICBNs dissected 
had enough extension to reach the LCMN. The mean numbers of fibers of the ICBN, 
SCN, 3rdICN and LCMN were 984, 693, 470 and 5273, respectively. Statistical analysis 
demonstrated significant difference between the ICBN and the 3rdICN, and between the 
LCMN (recipient) and the other potential donor nerves (ICBN, SCN and 3rdICN). 
CONCLUSIONS: This study demonstrated the anatomical feasibility of the transfer of 
the ICBN as a donor of sensitive axons to the LCMN. The ICBN has a number of fibers 
greater than that of the ICN, but without significant difference in comparison to the 
SCN. Considering the importance of the recovery of protective sensibility in the hand, 



	 xx	

this technique may become an important contribution in the treatment of patients with 
complete lesions of the brachial plexus. 
 
 
Descriptors: brachial plexus, intercostal nerves, median nerve, nerve transfers, 
sensation, perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Lesão do plexo braquial por tração com avulsão de todas as raízes é uma afecção 

gravíssima1, geralmente secundária a acidentes envolvendo motocicletas e automóveis 

em alta velocidade, a maioria deles afetando adultos jovens do sexo masculino2. Nesse 

contexto, as lesões com avulsões radiculares não tem qualquer possibilidade de 

recuperação espontânea3. Em tais casos, o déficit é devastador e a restauração funcional 

é um desafio para os cirurgiões que habitualmente tratam essas lesões. 

Indivíduos com lesão completa do plexo braquial, além da perda motora no 

membro superior, apresentam a mão anestésica, o que faz com que estejam vulneráveis 

a lesões pela falta da percepção sensitiva protetora. Lundborg e Rosén4 descrevem que 

“uma mão sem sensibilidade é uma mão sem função”. 

A mão foi descrita como “a extensão do cérebro humano” por Immanuel Kant, 

“o cérebro externo” por René Descartes, “a prova da existência de Deus” por Isaac 

Newton, “o instrumento dos instrumentos” por Aristóteles, “o espelho da alma” por 

Lundborg5 e “o testemunho da evolução do homem” por Moscovici6. O sistema 

sensitivo, responsável pela percepção de estímulos externos, forma a base do nosso 

conhecimento a respeito do mundo. A sensibilidade da mão, em especial, é 

extremamente bem desenvolvida, sendo essencial para a exploração do ambiente ao 

redor7, podendo ser usada para identificar estruturas delicadas, formas e texturas mesmo 

sem o uso da visão e pode ser uma importante ferramenta de identificação de estímulos 

nocivos atuando como protetora. 

O principal objetivo da reconstrução cirúrgica em doentes com lesão traumática 

grave do plexo braquial e avulsão radicular é a recuperação motora, com especial 

atenção aos músculos proximais do membro superior. A segunda meta é a recuperação 
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da sensibilidade da mão para obter proteção. A restauração da sensibilidade da mão 

anestésica não é comumente realizada resultando na escassez de literatura a esse 

respeito. Essa prática, no entanto, deve ser incluída no manejo cirúrgico, uma vez que a 

movimentação e a reutilização do membro superior acometido resultam em maior 

exposição da mão a possíveis lesões. 

As transferências nervosas são cada vez mais indicadas nas cirurgias 

reconstrutivas do plexo braquial, muitas vezes demonstrando melhores resultados e 

recuperação mais rápida em relação às reconstruções com enxertos. Transferências 

nervosas com o objetivo de recuperação sensitiva na mão foram relatadas utilizando os 

nervos supraclavicular8,9 e intercostais10-12 e a raiz de C7 contralateral3, tendo como alvo 

a contribuição lateral do nervo mediano ou o próprio nervo mediano, mas as séries têm 

pequeno número de indivíduos e os resultados são muitas vezes limitados e 

inconstantes. Estudos adicionais são necessários para avaliar alternativas que resultem 

em recuperação sensitiva da mão, proporcionando aos doentes com esse tipo grave de 

lesão neurológica uma melhor recuperação. 

O nervo intercostobraquial (NICB) é mais comumente originado a partir do 

segundo nervo intercostal como seu ramo cutâneo lateral13-15 e recebe aferências 

cutâneas da axila e aspecto póstero-medial do braço15,16 (Figura 1). Esse nervo foi 

descrito em estudos clínicos e anatômicos17-23 em acessos axilares para ressecção de 

câncer metastático, câncer de mama, esvaziamento linfonodal e cirurgia plástica.  

O uso do NICB em cirurgias do plexo braquial foi relatado apenas por Hattori et 

al.24, entretanto o nervo em questão foi utilizado isoladamente em somente cinco 

doentes, de forma não sistematizada. Nenhum estudo da literatura avaliou a viabilidade 

anatômica dessa transferência nervosa.  
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Dessa forma, considerando o NICB como potencial doador de fibras sensitivas, 

idealizamos o presente estudo, que se propõe a caracterizar adequadamente e obter 

informações importantes sobre o NICB em dissecações anatômicas, focalizando nos 

aspectos práticos para a reconstrução sensitiva do plexo braquial. 

 

  
Figura 1 – Fotografia pré-operatória de doente com lesão completa do plexo braquial 
demonstrando o território cutâneo de inervação sensitiva do nervo intercostobraquial no 
braço e axila, demarcado em vermelho – a) vista posterior e b) vista anterior com o 
membro superior em abdução e rotação externa. C, cranial; M, medial. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo primário: 

- determinar a viabilidade anatômica da utilização do nervo intercostobraquial 

como doador em uma transferência para a contribuição do cordão lateral para o nervo 

mediano (Figura 2). 

Objetivo secundário: 

- comparar a histomorfometria do nervo intercostobraquial (doador) e da 

contribuição do cordão lateral para o nervo mediano (receptor), para analisar a 

compatibilidade anatômica e estrutural entre as estruturas nervosas. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Desenho esquemático das estruturas nervosas na axila (a) e da transferência 
nervosa proposta do nervo intercostobraquial para a contribuição do cordão lateral para 
o nervo mediano (b). 2ª, segunda costela; 3ª, terceira costela; C, cranial; CL, cordão 
lateral; CLNM, contribuição do cordão lateral para o nervo mediano; CM, cordão 
medial; CP, cordão posterior; M, medial; NA, nervo axilar; NICB, nervo 
intercostobraquial; NM, nervo mediano; NMC, nervo musculocutâneo; NR, nervo 
radial; NU, nervo ulnar; ★, ponto onde a CLNM é seccionada do CL para ser deslocada 
inferiormente para a coaptação com o NICB. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

Anatomia aplicada 

 

O plexo braquial 

 

O plexo braquial é uma rede complexa de nervos formada mais comumente pela 

união dos ramos ventrais dos nervos espinais das raízes da medula cervical (C5 a C8) e 

torácica (T1)25. Os nervos espinais são formados pela união das raízes nervosas ventrais 

e dorsais da medula espinal à medida que emergem através dos forames 

intervertebrais26.  

A raiz ventral contém axônios de células das colunas cinzentas anterior e lateral 

da medula espinal27,28. Cada raiz emerge como um conjunto de 2 a 8 radículas dispostas 

em duas ou três linhas irregulares a uma distância de cerca de 3 mm na face 

anterolateral da medula espinal. As radículas ventrais de C5 tendem a ser mais curtas e 

saem mais perpendicularmente da coluna cervical do que as radículas inferiores29. As 

raízes ventrais que constituem os tratos motores eferentes da medula espinal são 

compostas por axônios de grande diâmetro dos neurônios motores alfa para as fibras 

extrafusais dos músculos estriados; axônios menores dos neurônios motores gama que 

inervam as fibras intrafusais dos fusos musculares; e alguns axônios de pequeno 

diâmetro28,30.  

A raiz dorsal contém axônios das células do gânglio espinal31. Essas são fibras 

de estruturas cutâneas e profundas (como músculos e articulações). As fibras grossas 

(Ia) vêm de fusos musculares que participam dos reflexos medulares; as fibras de 

tamanho médio (A-beta) conduzem impulsos de mecanorreceptores da pele e 
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articulações. A maioria dos axônios nas raízes nervosas dorsais são fibras finas (C, não 

mielinizadas; A-delta, mielinizadas) e levam informações de estímulos dolorosos e 

térmicos32. Cada raiz dorsal diverge em radículas que entram na medula ao longo do 

sulco póstero-lateral. As radículas nervosas dorsais dos segmentos adjacentes são 

muitas vezes interligadas por finos feixes oblíquos de fibras nervosas, particularmente 

nas regiões inferiores cervical e lombossacral33. 

As radículas deixam a medula e a pia-máter, cursam lateralmente, ventralmente 

e caudalmente até atingirem o espaço subaracnóideo lateral, onde elas estão banhadas 

em líquido cefalorraquidiano (Figura 3). As radículas se unem para formar as raízes 

dorsais e ventrais que, juntas, entram em um envoltório estreito de aracnóide e dura-

máter com compartimentos distintos e separados. Às vezes, cada raiz tem um envoltório 

dural separado e, com frequência, conexões intradurais podem ser vistas entre as raízes 

nervosas cervicais adjacentes34-36. Comunicações intradurais entre radículas adjacentes 

foram relatadas37-39. Há cada vez mais evidências de que essas comunicações intradurais 

e, em particular, as comunicações intradurais das fibras de C4 ou T2 podem alterar os 

critérios de caracterização de plexos em normais, pré-fixados ou pós-fixados, além de 

seu significado clínico40.  
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Figura 3 – Fotografias intra-operatórias de doente a ser submetido a cirurgia medular 
para tratamento de dor. Após laminectomia cervical e abertura da dura-máter, 
observam-se as radículas posteriores deixando a medula no sulco póstero-lateral (★). 
Em (a), os grupos de radículas do lado esquerdo se unem para formar as raízes dorsais, 
que deixam o espaço subaracnóideo pelo forame intervertebral. Em (b), observa-se 
avulsão das radículas de duas raízes do plexo braquial à direita e seus respectivos 
forames intervertebrais vazios apontados pelas setas. C, cranial. 
 
 
 

Cada raiz nervosa é coberta por pia-máter e uma fina aracnóide, que continua até 

onde a raiz perfura a dura-máter. As raízes dorsal e ventral perfuram a dura-máter 

separadamente. As raízes são revestidas por dura-máter e, onde se juntam para formar 
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um nervo espinal, a bainha fica contínua com o epineuro34-36. As raízes dorsais dos 

nervos cervicais apresentam uma proporção de tamanho 3:1 com as raízes ventrais, que 

é consideravelmente maior do que em outras regiões. À medida em que saem do forame 

intervertebral, as raízes geralmente consistem de um grande fascículo único, cercado 

por uma quantidade pequena de epineuro26. As raízes cervicais inferiores se direcionam 

obliquamente para baixo, com obliquidade e comprimento sucessivamente crescentes41. 

No entanto, a distância entre o nível de origem na medula espinal e ponto de saída do 

nervo nunca excede a altura de uma vértebra. 

Na saída do forame intervertebral, o envoltório dural da raiz nervosa se alarga 

para acomodar o gânglio espinal35,36. O gânglio da raiz dorsal está próximo da artéria 

vertebral. Imediatamente distal ao gânglio espinal, as raízes anterior e posterior se unem 

para formar um nervo espinal, que emerge pelo forame intervertebral (Figura 4). O 

nervo espinal emite ramos recorrentes meníngeos (ou nervos sinuvertebrais) e 

imediatamente depois se divide em um ramo dorsal e um ventral. Em alguns níveis 

cervicais e torácicos, existe uma trifurcação com a formação de um terceiro ramo ou 

"ramo intermédio" para inervação da musculatura entre os processos transversos e 

eretores da espinha42. Os nervos espinais cervicais aumentam de tamanho do primeiro 

até o sexto, enquanto C6, C7, C8 e T1 são aproximadamente do mesmo tamanho. Os 

forames cervicais são relativamente maiores para acomodar os nervos maiores. 
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Figura 4 – Fotografia de dissecação anatômica via posterior da medula espinal e das 
raízes nervosas que formam o plexo braquial sendo possível identificar o gânglio dorsal 
na saída de cada raiz pelo forame intervertebral e sua relação com a artéria vertebral. 
AV, artéria vertebral; C, cranial; C5, quinta raiz nervosa cervical; C6, sexta raiz nervosa 
cervical; C7, sétima raiz nervosa cervical; C8, oitava raiz nervosa cervical; T1, primeira 
raiz nervosa torácica; TS, tronco superior. 
 
 
 

Como já relatado, os ramos ventrais dos nervos espinais das raízes nervosas de 

C5, C6, C7, C8 e T1 se unem para formar o plexo braquial25. Desde sua origem no 

triângulo posterior do pescoço, o plexo braquial (PB) progride distalmente em direção 

ao membro superior, dividindo-se em troncos, divisões, cordões e nervos terminais. 
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Contém cerca de 150 mil axônios e tem uma extensão de aproximadamente 15 

centímetros25,26. 

O PB é localizado no espaço interescalênico anterior, ou seja, entre os músculos 

escalenos anterior e médio, e a área do desfiladeiro torácico, entre a primeira costela e 

clavícula41 (Figura 5). O PB se estende desde a borda lateral do músculo escaleno 

anterior até a borda inferior do músculo peitoral menor, onde cada um dos três cordões 

se divide em dois ramos terminais principais na região axilar43.  

 

	 
Figura 5 – Fotografia de dissecação anatômica da região supraclavicular esquerda 
simulando o acesso cirúrgico ao plexo braquial no espaço interescalênico anterior 
mostrando sua relação com as estruturas vizinhas. AS, artéria subclávia; C, cranial; Cla, 
clavícula; M, medial; MD, músculo deltoide; MEA, músculo escaleno anterior; MECM, 
músculo esternocleidomastóideo; MEM, músculo escaleno médio; MPM, músculo 
peitoral maior; NSE, nervo supraescapular; SDP, sulco deltopeitoral; TI, tronco inferior; 
TM, tronco médio; TS, tronco superior. 
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Na base do pescoço, o plexo braquial está posterior à clavícula e ao músculo 

subclávio. As artérias cervical transversa e supraescapular normalmente cruzam partes 

do plexo.  

Na superfície medial do músculo escaleno médio, os ramos ventrais dos nervos 

espinais das raízes C5 e C6 se juntam para formar o tronco superior do plexo, o ramo de 

C7 continua como o tronco médio, e os ramos de C8 e T1 se juntam para formar o 

tronco inferior. Ao alcançar a borda lateral da primeira costela, os troncos do plexo 

braquial se separam em divisões anteriores e posteriores, também conhecidas 

funcionalmente como divisões flexoras e extensoras, respectivamente. As divisões dão 

origem então aos cordões. O cordão lateral é formado pela união das divisões anteriores 

dos troncos superior e médio, o cordão posterior, pelas divisões posteriores dos três 

troncos e o cordão medial, pela divisão anterior do tronco inferior. A partir dos três 

cordões surgem os nervos terminais, geralmente dois nervos principais e um número 

variável de nervos menores de cada cordão. O cordão lateral termina como o nervo 

musculocutâneo e contribuição do cordão lateral para o nervo mediano. O cordão 

posterior termina como nervos axilar e radial. Finalmente, o cordão medial termina 

como o nervo ulnar e a contribuição do cordão medial para o nervo mediano44,45. O 

acesso anterior pelo sulco deltopeitoral proporciona uma ampla exposição de todo o 

plexo braquial infraclavicular46 (Figura 6).  
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Figura 6 – Fotografia de dissecação anatômica da região infraclavicular esquerda 
simulando o acesso cirúrgico ao plexo braquial pelo sulco deltopeitoral, após secção e 
afastamento do músculo peitoral menor, mostrando os cordões, sua relação com a 
artéria axilar e seus principais ramos terminais. AA, artéria axilar; C, cranial; CL, 
cordão lateral; Cla, clavícula; CLNM, contribuição do cordão lateral para o nervo 
mediano; CM, cordão medial; CMNM, contribuição do cordão medial para o nervo 
mediano; CP, cordão posterior; M, medial; MD, músculo deltoide; MPm, músculo 
peitoral menor; MPM, músculo peitoral maior; NA, nervo axilar; NM, nervo mediano; 
NMC, nervo musculocutâneo; NR, nervo radial; NU, nervo ulnar. 
 

 

Ramos intermediários também são originados de vários elementos do PB. O 

nervo escapular dorsal, originado no nervo espinal de C5, inerva os músculos 

rombóides e, por vezes, o elevador da escápula; nervo torácico longo, originado dos 

ramos de C5 a C7, inerva o músculo serrátil anterior; o nervo supraescapular, com 
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origem no tronco superior com fibras de C5 e C647, inerva os músculos supraespinal e 

infraespinal; o nervo para o músculo subclávio, que também se origina a partir do 

tronco superior; o nervo peitoral lateral emerge a partir do cordão lateral com fibras de 

C5 a C7 e inerva a porção cranial do músculo peitoral maior; o nervo cutâneo medial do 

antebraço (com fibras de C8 e T1) e o nervo cutâneo medial do braço (com fibras de T1 

e contribuições do nervo intercostobraquial) que recebem aferências da pele das regiões 

mediais do antebraço e do braço, respectivamente; o nervo peitoral medial (com fibras 

de C8 e T1), originado do cordão medial, inerva os músculos peitorais maior (porção 

caudal) e menor; e, finalmente, o nervo toracodorsal (com fibras de C5-C8) e os nervos 

subescapulares superior e inferior (com fibras de C5 e C6), que emergem a partir do 

cordão posterior, inervam os músculos grande dorsal, subescapular e redondo maior, 

respectivamente43. 

Variações são frequentemente observadas na arquitetura do PB, e termos tais 

como plexo braquial cefalizado e caudalizado, alto e baixo, ou pré-fixado e pós-fixado 

tem sido utilizados para se referir à composição neural do PB48. Uma das variações mais 

comuns são as contribuições das raízes C4 e T2, que são então referidas como um plexo 

braquial pré-fixado e pós-fixado, respectivamente. A descrição mais típica do PB 

envolve a união de ramos ventrais dos nervos espinais de C5-C8 com a maior parte do 

ramo ventral de T1. Muitas vezes, C4 fornece um ramo para C5 e T2 pode se comunicar 

com T149.  

O PB é extremamente vulnerável a traumas, já que está posicionado entre duas 

estruturas muito móveis, o pescoço e o membro superior, e em um local bastante 

superficial50. Também é importante mencionar que o PB está na proximidade de 

estruturas como a artéria axilar, o ápice do pulmão, a mama e os linfonodos axilares, 

aumentando assim ainda mais a sua susceptibilidade a lesões traumáticas e outras 
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afecções envolvendo essas estruturas adjacentes. Embora existam estruturas protetoras 

que se opõem à tração dos nervos espinais cervicais, como prolongamentos durais 

estendendo-se até o epineuro e aderências fibrosas entre o epineuro e os processos 

transversos cervicais de C5 a C7, estes elementos não estão presentes em C8 e T1. 

Consequentemente, essas duas raízes caudais estão em maior risco de avulsão do que as 

raízes cervicais de C5 e C651. Além disso, como a raiz T1 tem comprimento mais curto, 

é mais propensa a avulsão52. 

O nervo mediano (NM) é funcionalmente considerado um dos ramos mais 

importantes do plexo braquial53. Classicamente, o NM é formado pela união das 

contribuições lateral e medial provenientes dos cordões lateral e medial, 

respectivamente, anterior à artéria axilar. Contém fibras das raízes de  C6 a T1 e, às 

vezes, de C525,26,49. Esse nervo começa logo distal à margem inferior do músculo 

peitoral menor. Na fossa axilar o nervo mediano é identificado lateralmente à artéria 

axilar e cursa ao longo da porção póstero-medial do músculo bíceps sem emitir ramos 

no braço. Torna-se medial à artéria braquial, que posiciona-se também medial ao tendão 

do músculo bíceps na região do cotovelo, onde ele fornece um ou dois pequenos ramos 

sensitivos para a articulação do cotovelo. No antebraço, fornece inervação para todos os 

músculos superficiais anteriores, exceto o flexor ulnar do carpo, ou seja, músculos 

pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor superficial dos dedos45. 

Na borda proximal da musculatura superficial, entre as cabeças umeral e ulnar 

do músculo pronador redondo, o nervo mediano envia o ramo interósseo anterior, cerca 

de 5 cm distal ao epicôndilo medial do úmero. O nervo interósseo anterior (NIA) cursa 

anterior a membrana interóssea e inerva os músculos profundos anteriores, ou seja, 

músculos flexor longo do polegar, flexor profundo dos dedos (porção do músculo para o 

segundo e terceiro dedos) e pronador quadrado. O NIA termina em ramos sensitivos 
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para a articulação do pulso. O nervo mediano propriamente dito segue entre os 

músculos flexores superficial e profundo dos dedos após emitir o NIA e, cerca de 5 cm 

proximal ao pulso, emerge lateralmente ao tendão do músculo flexor superficial dos 

dedos, no ponto médio entre os processos estiloides do rádio e da ulna54, e dispõe-se 

entre os tendões dos músculos flexor radial do carpo, lateralmente, e palmar longo, 

medialmente, quando então entra no túnel do carpo25. O ramo cutâneo palmar, que 

recebe aferência sensitiva da pele da eminência tenar e porção médio-lateral da palma, 

origina-se na superfície lateral do nervo mediano cerca de 5 cm proximal à prega distal 

do pulso.  

Na mão, ao sair do túnel do carpo, o nervo mediano emite o ramo recorrente 

motor, que se direciona à musculatura da eminência tenar, composta pelos músculos 

abdutor curto do polegar, oponente do polegar e porção superficial do músculo flexor 

curto do polegar, e divide-se em seus ramos terminais para os músculos lumbricais para 

o segundo e terceiro dedos e os nervos digitais, que recebem aferência sensitiva da pele 

da face palmar do primeiro, segundo e terceiro dedos, metade radial do quarto dedo e 

região metacárpica correspondente, além da região dorsal da falange distal dos mesmos 

dedos55.  

As fibras da contribuição do cordão lateral para o nervo mediano são 

principalmente fibras sensitivas provenientes das raízes de C6 e C756, sendo então 

relacionadas ao território de sensibilidade cutânea do nervo mediano na mão. Essa 

contribuição é, portanto, considerada um dos alvos para as transferências nervosas 

sensitivas visando à recuperação de sensibilidade protetora da mão. Por vezes, a CLNM 

carrega também as fibras motoras destinadas aos músculos pronador redondo e flexor 

radial do carpo, enquanto os demais músculos inervados pelo nervo mediano no 
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antebraço e na mão têm suas fibras nervosas provenientes da contribuição do cordão 

medial para o mediano, originadas das raízes de C8 e T126. 

 

O nervo intercostobraquial 

 

 O nervo intercostobraquial (NICB) é originado a partir do segundo nervo 

intercostal (NIC) como seu ramo cutâneo lateral13-15, perfura os músculos intercostais e 

serrátil anterior na linha axilar média, e, em seguida, cursa pela axila, onde um ramo 

axilar posterior recebe aferência da pele da região axilar. O nervo continua na parte 

superior do braço ao longo da fronteira póstero-medial e recebe aferência sensitiva da 

pele desta região15,16,18.  

 O NICB é muito estudado e descrito em estudos clínicos que envolvem cirurgia 

de câncer de mama, câncer metastático, esvaziamento linfonodal axilar e cirurgia 

plástica de mama via axilar, com enfoque na perda sensitiva e dor por 

comprometimento desse nervo em intervenções cirúrgicas da região axilar. Estratégias 

de preservação do NICB para minimizar a morbidade e melhorar a qualidade de vida e 

comparações entre técnicas de preservação ou não do nervo na evolução clínica desses 

doentes também são objetivos desses estudos16,17,23,57-68. Esses trabalhos enfatizam a 

necessidade de identificação do NICB e a importância de se conhecer sua localização e 

anatomia adequadamente. 

Em 1999, O'Rourke et al.21 analisaram o NICB em 14 cadáveres e relataram as 

comunicações com o PB em dez axilas. Além disso, os autores observaram que todos os 

ramos eram do PB para o NICB, baseados no ângulo em que as fibras se dispunham 

entre os dois elementos nervosos. Loukas et al.69 levantaram a questão da polaridade 
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dos ramos comunicantes, indicando a incerteza sobre se T2 emite ou recebe fibras do 

PB.  

 Cunnick et al.20 em 2001 descrevem as variações do NICB encontradas em 45 

doentes operados para esvaziamento axilar, sendo que em 19 casos (42%) o nervo 

emergia do segundo espaço intercostal e alcançava o braço como um tronco único sem 

ramificações e em outros 15 (33%) emergia como um tronco único e se dividia em dois 

ramos.  Em 4 doentes (9%) foi observada uma contribuição do primeiro NIC, em outros 

4 (9%) o nervo era formado por dois ramos menores que se originavam do segundo NIC 

e nos últimos 3 doentes (7%) o NICB se dividia em 3 a 6 ramos de sua origem no 

segundo NIC até a região axilar. Murakami et al.70 relatam que o NICB pode atravessar 

os músculos peitorais maior e menor sem entretanto promover inervação adicional para 

esses músculos. Também há descrição de que um ramo do NICB pode se originar do 

ramo cutâneo lateral do terceiro nervo intercostal para inervar a axila e a face medial do 

braço13. 

 Loukas et al.22 em 2006 estudaram o NICB em 100 cadáveres formolizados com 

maior atenção às ramificações e comunicações distais. O nervo estava presente em todas 

as dissecações e também apresentaram variações, mas os autores destacaram que existiu 

pouca variação na distribuição final dos seus ramos distalmente. Esses resultados 

poderiam indicar que, se danificado proximalmente na axila, os déficits sensitivos 

seriam relativamente constantes entre os doentes, mas essa previsibilidade é limitada, 

porque o NICB muitas vezes recebe também contribuições de outros nervos intercostais 

além do segundo13,20. Descreveram também que comunicações do NICB ou um de seus 

ramos ocorreram em 86% dos espécimes, comunicando com o cordão medial (36%), 

nervo cutâneo medial do antebraço (25%) ou nervo cutâneo posterior do antebraço 

(24%).  



	 21	

 Ainda em 2006, Loukas et al.71 publicaram um caso em que  inervação dos 

músculos peitorais maior e menor ocorria por um ramo do NICB e enfatizaram que o  

comprometimento desse nervo em intervenções cirúrgicas na axila pode acarretar em 

alteração motora, além comprometimento sensitivo e dor.  

Em outro estudo publicado em 2007 por Loukas et al.69 foram estudadas as 

contribuições de T2 para o plexo braquial. Os autores observaram que em todas as 

dissecações havia um ramo comunicante entre T2 e o PB de três possíveis origens: do 

NICB em seu curso extratorácico na axila (86%); do ramo ventral primário do nervo 

espinal de T2 através de comunicação intratorácica (17,3%); ou de ambas as 

localizações, comunicações intra e extratorácicas (3,3%).  

Khan et al.72 em 2012 descreveram os achados nas cirurgias de 73 doentes, 

sendo que em 66 casos (90%) o NICB originava-se somente do segundo NIC, em dois 

pacientes (3%) somente do terceiro NIC e em cinco pacientes (7 %) originava-se a 

partir de uma combinação do segundo e do terceiro nervos intercostais. O NICB existia 

como um tronco único em 54 dissecações axilares (74%). Em 13 doentes (18%), o 

NICB dividia-se em dois ramos ainda na axila. Três variações menos comuns foram 

observadas: um único tronco do NICB dividindo-se em mais de dois ramos na axila (2 

casos, 3%); dois ou mais ramos que se fundem para formar um tronco único na axila (2 

doentes, 3%); e dois ou mais ramos se fundindo para formar um tronco único, mas 

ramificando-se novamente ainda na axila para formar dois ou mais ramos distais (2 

pacientes, 3%). 

Em 2013, Kubala et al.18 também reportaram variações anatômicas. Dos 113 

casos estudados, o NICB foi encontrado em 107 doentes (94,7%) e não foi identificado 

nos outros seis casos. Os autores descreveram oito tipos diferentes de ramificação do 

NICB. As duas variações mais frequentes compunham 87 dos 107 casos em que o 
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NICB estava presente (81,3%), sendo que a mais comum foi o tronco do NICB 

originado do segundo espaço intercostal sem ramificação no seu trajeto axilar e a 

segunda variação mais frequente foi uma bifurcação do mesmo nesse trajeto. Relataram 

que demais variações anatômicas foram associadas a maior risco de lesão 

intraoperatória.  

 Lykissas et al.73, em 2013, descrevendo a utilização dos nervos intercostais para 

reconstrução do plexo braquial, mencionam também que o NICB recebe aferências da 

pele da região anterior da axila e faz conexão com o nervo cutâneo medial do braço, 

mas descrevem que, por causa da sua localização muito cranial, não é um nervo 

acessível para transferência. Isso contradiz o que Hattori et al.24 descreveram ao relatar 

a transferência do NICB para o plexo braquial, isoladamente ou em associação com 

outros nervos intercostais, em 12 dos 17 pacientes estudados.  

Em 2014, Andersen et al.74 relataram que, de 146 doentes submetidos a cirurgia 

de esvaziamento linfonodal na axila para câncer de mama,  o NICB pode ser 

identificado em 125. Numa análise final de 133 doentes, em 45 (34%) houve 

preservação do NICB, em 49 (37%) o nervo foi completamente seccionado e em 39 

(29%) o NICB foi parcialmente preservado.  

 Hwang et al.75 publicaram estudo anatômico com dissecação de 15 cadáveres em 

ambas as axilas e analisaram vários parâmetros e medidas anatômicas. Neste estudo o 

NICB foi originado no segundo espaço intercostal aproximadamente 33,4 ± 12,7 mm 

(média ± DP) lateral à linha hemiclavicular e 9,8 ± 6,4 mm medial à margem lateral do 

músculo peitoral menor. O ponto de ramificação do NICB estava a 39,4 ± 19,2 mm de 

sua origem, 59,4 ± 21,2 mm lateral à linha hemiclavicular e 28,5 ± 18,2 mm lateral à 

borda lateral do músculo peitoral menor. A profundidade média do NICB em relação à 
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superfície externa dos músculos peitorais maior e menor foi de 22,7 ± 5,7 mm e 15,0 ± 

5,2 mm, respectivamente. 

 Zhu et al.19, em 2014, estudando 156 doentes operadas para esvaziamento 

linfonodal axilar para câncer de mama, encontraram um único tronco do NICB se 

originando a partir do segundo NIC em 75,6% dos casos (118 doentes), mas em 21,8% 

dos casos, o NICB se originou ou a partir do primeiro NIC, ou do primeiro e segundo 

nervos intercostais, ou do segundo e terceiro nervos intercostais, ou do primeiro, 

segundo e terceiro nervos intercostais. Em 2,6% dos casos (4 doentes), o NICB estava 

ausente. Encontraram contribuições do primeiro NIC em 17,9% dos casos (28/156) e do 

terceiro NIC em 9,6% (15/156). Todos os troncos únicos do NICB, que se originaram a 

partir do segundo NIC atravessando os músculos intercostais na topografia da margem 

inferior do músculo peitoral menor, cruzavam quase verticalmente o nervo torácico 

longo e a artéria torácica lateral. Nesses casos o NICB passava anteriormente ao nervo 

torácico longo e ao nervo e vasos toracodorsais, praticamente paralelos à veia axilar, 

cruzavam tecido conjuntivo frouxo na axila, passavam anteriormente ao músculo grande 

dorsal e então ramificavam-se e distribuíam-se na pele. Encontraram comunicação do 

NICB com o nervo cutâneo medial do braço em 80,9% dos casos (123 doentes). 

Relataram inclusive medidas de diâmetro do NICB em sua origem (média de 1,89 ± 

0,44 mm) e distâncias até sua ramificação (média 28,63 ± 13,01 mm) e até a axila 

(média 90,04 ± 13,13 mm). 

 Recentemente, em 2015, Rustagi et al.76, descrevendo a relação de ramos do 

NICB com a artéria torácica alar, um ramo variável da segunda porção da artéria axilar 

que irriga a gordura e linfonodos da axila, relatando que o diâmetro do NICB é 

inversamente proporcional ao diâmetro do nervo cutâneo medial do braço. Além disso, 
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os autores relataram que os nervos originados do segundo espaço intercostal poderiam 

ser utilizados para procedimentos de enxertia de nervos. 

 Nenhum estudo anatômico publicado sobre o NICB focalizou na possibilidade 

de sua utilização em cirurgia do plexo braquial como potencial doador de fibras 

sensitivas. 

 

 

Transferências nervosas sensitivas em lesões do plexo braquial 

 

 As primeiras técnicas utilizadas no reparo do plexo braquial eram limitadas à 

reconstrução com enxertos em lesões parciais e pós-ganglionares77-79. Nesses casos, 

neuromas em continuidade são frequentemente encontrados e ressecados, sendo 

possível a identificação de tecido neural viável na região da raiz proximal à lesão e na 

região distal permitindo a interposição de enxertos. Quando não há raízes preservadas, a 

reconstrução com enxertos não é possível e a técnica de transferência de nervos é 

utilizada. 

 Transferência de nervo no plexo braquial consiste em utilizar um nervo não 

comprometido, originado ou não do plexo braquial, como doador de axônios, que é 

seccionado e deslocado distalmente para ser coaptado a um nervo receptor que 

alcançará o órgão efetor desnervado com função mais importante80,81. 

Preferencialmente, o doador e o receptor devem ter funções sinérgicas. Para tanto, o 

nervo doador é mobilizado e seu coto proximal é coaptado à porção distal pós-lesional 

do nervo cuja função necessita de recuperação. Brotamentos axonais ocorrem a partir do 

coto do nervo doador e os axônios em regeneração se direcionam para os órgãos alvos 

estabelecendo contato entre eles e os neurônios que anteriormente inervavam um outro 
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território. Assim, centros medulares ou cerebrais que até então realizavam outras 

funções controlarão outra determinada função não relacionada82. 

 Determinado nervo é considerado doador adequado para transferência nervosa 

quando apresenta proximidade com o órgão alvo, tem número suficiente de fibras 

disponíveis e sua secção não leva a uma disfunção importante83. 

 A técnica cirúrgica de utilização de nervos intactos como doadores nos casos de 

avulsão de raízes foi proposta em 1903 por Harris e Low, um neurologista e um 

cirurgião britânicos84, que realizaram transferências nervosas em 3 doentes com lesão 

traumática do plexo braquial em que os cotos distais das raízes lesadas de C5 ou C6 

foram implantadas nas raízes íntegras e saudáveis de C6 ou C7. Os resultados da 

reconstrução não foi publicado, mas os autores referiram não ter havido efeito deletério 

relevante causado pelo comprometimento da utilização das raízes vizinhas. O primeiro 

relato de transferência nervosa extraplexular realizada com o objetivo de reconstruir 

uma lesão do plexo braquial foi publicado por Tuttle85, em 1913. Ramos motores do 

plexo cervical foram utilizados para reconstruir elementos superiores do plexo braquial, 

mas também não houve divulgação dos resultados. 

 As avulsões radiculares, consideradas como neurotmeses pela classificação de 

Seddon30, caracterizam-se assim como lesão nervosa periférica grave e, para que haja 

recuperação de função, a intervenção cirúrgica é necessária. Nos casos de lesão 

completa do plexo braquial com avulsão de todas as raízes, a única estratégia disponível 

para reconstrução nervosa é a realização de transferências extraplexulares, utilizando 

nervos adjacentes ao plexo como doadores. Quando a lesão do plexo braquial é parcial, 

nervos originados do próprio plexo podem ser utilizados como doadores nas 

denominadas transferências nervosas intraplexulares. 
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A transferência de nervo é um procedimento microcirúrgico: a manipulação do 

nervo doador deve ser delicada e o mesmo deve ser transferido com algum tecido de 

suporte ao seu redor idealmente contendo vasos sanguíneos. O leito cirúrgico onde o 

nervo será posicionado deve ser bem vascularizado e tanto o nervo doador quanto o 

receptor devem ser seccionados com lâmina afiada nova para que não haja 

comprometimento tecidual local87. 

 As transferências nervosas distais são cada vez mais indicadas nas cirurgias para 

reconstrução do plexo braquial à medida que novas técnicas são apresentadas e 

melhores resultados são descritos88-91. As vantagens da utilização das transferências 

nervosas sobre as reconstruções clássicas intraplexualares com enxertos são: a 

possibilidade de dissecação fora da área de lesão e fibrose, o menor tempo de cirurgia e 

o reparo próximo ao órgão alvo com consequente redução do tempo de regeneração e 

recuperação. Este último fator permite que esses doentes possam ser operados mesmo 

quando avaliados mais tardiamente. 

Transferências nervosas sensitivas são indicadas para proporcionar recuperação 

de déficits de sensibilidade, após lesão de um nervo sensitivo. Pode ser realizada como 

tratamento de primeira escolha ou quando o reparo primário do nervo lesado não é 

possível, ou não é o ideal, e existe um nervo doador adequado para utilização.  

Reconstrução do nervo mediano na tentativa de restabelecer a sensibilidade da 

mão em pacientes com lesão total do plexo braquial tem sido realizada há mais de 35 

anos78,82. Os nervos supraclavicular e intercostais e o ramo ventral do nervo espinal da 

raiz de C7 contralateral (total ou parcial) tem sido utilizados como principais doadores 

de fibras sensitivas. O uso de nervos intercostais como doadores foi primeiramente 

mencionado por Seddon92 e por Fantis e Slezak93 em avulsões radiculares do plexo 
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braquial. O tronco todo ou apenas o ramo cutâneo lateral do nervo intercostal, 

predominantemente sensitivo, pode ser usado para a reconstrução sensitiva.  

Apesar das opções descritas para reinervação sensitiva, publicações a respeito de 

reconstrução da sensibilidade da mão com transferências nervosas são limitadas a 

pequenas séries, com avaliações nem sempre padronizadas e resultados inconsistentes. 

 Da mesma forma que nas transferências nervosas motoras, a perda de função 

sensitiva causada pela secção do nervo doador deve ser menos importante do que a 

recuperação esperada no território do nervo receptor. 

 Os resultados da recuperação sensitiva são avaliados, classificados e geralmente 

descritos de acordo com a escala de Highet94, originalmente do Conselho Britânico de 

Investigação Médica: 

S0: ausência de sensibilidade na região autônoma do nervo; 

S1: recuperação de sensibilidade cutânea profunda a dor na região autônoma 

do nervo; 

S1+: recuperação de sensibilidade cutânea superficial a dor na região 

autônoma do nervo; 

S2: recuperação de algum grau de sensibilidade superficial a dor e alguma 

sensibilidade tátil; 

S2+: recuperação de sensibilidade como em S2, mas com resposta excessiva; 

S3: recuperação de sensibilidade cutânea superficial a dor e sensibilidade 

tátil, com o desaparecimento de qualquer resposta excessiva prévia; 

S3+: recuperação de sensibilidade como em S3, mas com boa localização do 

estímulo e alguma recuperação na discriminação de dois pontos; 

S4: recuperação completa. 
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 Em 1971, Kotani et al.11 relataram os resultados de 15 casos em que os nervos 

intercostais foram usados para a reconstrução sensitiva. Sensibilidade limitada a toque e 

a dor com parestesias foi obtida em 11 casos. Em 1977, Millesi78 relatou a recuperação 

da sensibilidade protetora em 15 de 18 doentes que se submeteram à reconstrução 

sensitiva com enxerto de nervo ou transferência de nervo intercostal após lesão 

completa do plexo braquial com avulsões de múltiplas raízes. Em 1988, Narakas e 

Hentz82 relataram boa recuperação em quatro casos de nove doentes operados utilizando 

a técnica de transferência de nervos intercostais. 

 Em 1982, Sedel95 relatou os resultados da cirurgia em 22 doentes com lesão 

completa do plexo braquial, sendo seis com avulsão de todas as raízes (C5-T1), oito 

com lesão distal de C5 e avulsão das demais (C6-T1) e sete com lesão pós-ganglionar 

de C5 e C6 e avulsão das demais (C7-T1). As técnicas utilizadas foram as reconstruções 

com enxertos e as transferências de nervos intercostais. O autor não indica precisamente 

que a recuperação foi no território do nervo mediano, mas 14 de 22 doentes mostraram 

ter recuperado sensibilidade S1 com a cirurgia. Em 1988, Kawai et al.96 relataram 

resultados em 13 doentes operados realizando transferências de nervos intercostais, 

tanto para reconstrução sensitiva quanto motora. Descreveram recuperação S2 em cinco 

dos 13 casos. Nagano et al.97 relataram em 1989 ter realizado transferência de nervos 

intercostais para o nervo mediano em quatro doentes com recuperação de sensibilidade 

protetora em todos eles. 

 Em 1995, Ogino e Naito98 reportaram resultados de recuperação de sensibilidade 

protetora em todos os 10 doentes operados para reconstrução tanto sensitiva quanto 

motora com transferências de nervos intercostais. Em 1996, Ihara et al.99 relataram os 

resultados de 13 casos em que os ramos cutâneos dos nervos intercostais (três casos) ou 

o nervo supraclavicular (10 casos) foram utilizados para reconstrução sensitiva. O uso 
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do nervo intercostal proporcionou recuperação S2 em todos os casos, enquanto que a 

utilização do nervo supraclavicular permitiu recuperação S2 em apenas dois dos 10 

doentes. Uma possível explicação para os piores resultados com a utilização do nervo 

supraclavicular em relação aos nervos intercostais foi que o local da transferência do 

nervo foi de 10 cm mais proximal e que há menos fibras sensitivas presentes nesse 

nervo. 

Em 1998, Gu et al.100 relataram recuperação S3 em seis de oito doentes operados 

utilizando todo o ramo ventral do nervo espinal da raiz C7 contralateral (C7C) como 

doador em transferências para o nervo mediano em duas etapas: transferência para o 

nervo ulnar pediculado e depois deste para o nervo mediano. Em 2001, Songcharoen et 

al.3 publicaram seus resultados em 21 doentes operados utilizando metade de C7C como 

doador para o nervo mediano com enxerto de ulnar vascularizado. Dez e sete doentes 

recuperaram grau de sensibilidade S3 e S2, respectivamente. Em 2007, Chen et al.101 

divulgaram seus resultados em 12 crianças operadas utilizando C7C com enxertos livres 

ou com enxerto pediculado de nervo ulnar obtendo resultado de S3 em seis doentes e 

S3+ nos outros seis. 

Terzis et al.102 relataram, em 2008, que doze dos 29 doentes que se submeteram 

à reconstrução do nervo mediano com C7C alcançaram S3 de recuperação sensitiva, dez 

doentes tiveram recuperação S2 e sete doentes não apresentaram recuperação. Gao et 

al.103, em 2013, publicaram resultados de 22 pacientes operados com transferência de 

todo C7C para o nervo mediano em duas etapas como realizado no trabalho de Gu et 

al.100 Os autores relataram recuperação S3 em 10 dos 22 doentes operados. 

Em todos esses estudos, os estímulos realizados na mão eram percebidos no 

território do nervo doador. Isso significa que, se o nervo utilizado como doador foi o 

nervo supraclavicular, a sensibilidade era referida na região supraclavicular; se os 
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nervos utilizados como doadores foram os nervos intercostais, a sensibilidade era 

percebida na parede lateral do tórax; e, se o doador utilizado era o ramo ventral do 

nervo espinal da raiz C7 contralateral, a sensibilidade era percebida no membro superior 

contralateral. Em apenas um doente do estudo de Ihara et al.99, onde foi realizada uma 

reconstrução com enxerto a partir de C5, houve clara referência de percepção dupla na 

mão e no antebraço, mas nesse caso não foi realizada uma transferência nervosa e sim 

uma reconstrução normal da via sensitiva. 

Em 2014, El-Gammal et al.104 relataram reconstrução sensitiva tardia em 5 

crianças operadas com mais de um ano de lesão, sem esclarecer qual o doador utilizado, 

se foram nervos intercostais ou C7C. A recuperação foi de S2 em todos os casos, sem 

referência ao local de percepção. Em 2009, Hattori et al.24 avaliaram a recuperação de 

sensibilidade em 17 doentes operados. Foi a primeira e única descrição na literatura da 

utilização do nervo intercostobraquial como doador de fibras sensitivas em cirurgia para 

reconstrução nervosa do plexo braquial. O NICB foi utilizado em doze doentes, sendo 

utilizado isoladamente em cinco e associado a outros NICs nos outros sete. Os autores 

revelaram que nove de 17 doentes obtiveram uma restauração de sensibilidade S2, seis 

com resultado S1 e o melhor resultado obtido foi S2+ em dois casos, utilizando como 

doadores nervos intercostais e/ou nervo intercostobraquial. Discriminação de dois 

pontos não foi alcançada em nenhum doente com a transferência de nervo intercostal 

para a reconstrução sensitiva. Descreveram também que, embora tenham utilizado o 

nervo supraclavicular para a reconstrução sensitiva em séries anteriores99, a estratégia 

atual foi alterada para escolha do nervo intercostal como doador devido aos resultados 

superiores em relação à recuperação sensitiva e pelo acesso mais fácil na região axilar. 

Dez doentes perceberam o estímulo somente no território do doador, cinco o 

perceberam tanto na mão (território do nervo mediano – receptor) quanto no território 
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do doador e dois pacientes pediátricos perceberam o estímulo somente na mão. Não 

ficou claro o critério dos autores para a escolha entre os ramos doadores utilizados. 

Embora descrevam que os resultados tenham sido melhores dos que os previamente 

descritos na literatura utilizando os NICs, possivelmente pela utilização do NICB, o 

mesmo não foi utilizado em cinco dos casos, sem relato do motivo para tal. Dados dos 

estudos de transferências nervosas sensitivas em lesões do plexo braquial estão 

resumidos na Tabela 1. 

Com objetivo diferente, Berman et al.105 realizaram transferências sensitivas de 

nervos intercostais para o cordão lateral ou medial em 19 doentes com avulsão plexular 

para aliviar dor neuropática por desaferentação relacionada a lesões pré-ganglionares do 

plexo braquial, mesmo em doentes com lesões ocorridas anos antes da cirurgia, quando 

não havia mais perspectiva de recuperação motora. O procedimento foi bem sucedido 

em 16 doentes em uma média de 8 meses após a cirurgia. Esta técnica pode restaurar a 

via de entrada sensitiva para o membro afetado e inibir a atividade elétrica anormal que 

entre outros fatores gera dor106. Atualmente as técnicas cirúrgicas mais indicadas para o 

tratamento da dor em doentes com avulsão plexular são a lesão do trato de Lissauer e do 

corno posterior da medula espinal e a estimulação do córtex cerebral, conforme bem 

detalhado por Teixeira107. 
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Tabela 1 – Resumo das transferências nervosas sensitivas em lesões do plexo braquial 
na literatura e resultados 
 

AUTOR(ES),	ANO NÚMERO	DE	DOENTES	/	DOADOR(ES) RECUPERAÇÃO

Kotani	et	al.,	1971 15	/	nervos	intercostais Sensibilidade	limitada	em	11	casos

Millesi,	1977 18	/	enxertos	ou	nervos	intercostais Sensibilidade	protetora	em	15	casos

Narakas	e	Hentz,	1988 9	/	nervos	intercostais "Boa	recuperação"	em	4	casos

Sedel,	1982 22	/	enxertos	ou	nervos	intercostais S1	em	14	casos

Kawai	et	al.,	1988 13	/	nervos	intercostais S2	em	5	casos

Nagano	et	al.,	1989 4	/	nervos	intercostais Sensibilidade	protetora	nos	4	casos

Ogino	e	Naito,	1995 10	/	nervos	intercostais Sensibilidade	protetora	nos	10	casos

Ihara	et	al.,	1996
13	/	nervos	intercostais	em	3	e	nervo	

supraclavicular	em	10

S2	nos	3	casos	de	intercostais	e	em	2	

casos	de	supraclavicular

Berman	et	al.,	1996 19	/	nervos	intercostais Melhora	da	dor	em	16	casos

Gu	et	al.,	1998 8	/	C7	contralateral S3	em	6	casos

Songchaoren	et	al.,	2001 21	/	C7	contralateral S3	em	10	caos	e	S2	em	7	casos

Chen	et	al.,	2007 12	crianças	/	C7	contralateral S3+	em	6	casos	e	S3	nos	outros	6

Terzis	et	al.,	2008 29	/	C7	contralateral S3	em	12	casos,	S2	em	10	casos

Hattori	et	al.,	2009
17	/	nervos	intercostais	e/ou	

intercostobraquial

S2+	em	2	casos,	S2	em	9	casos	e	S1	em	6	

casos

Gao	et	al.,	2013 22	/	C7	contralateral S3	em	10	casos

El-Gammal	et	al.,	2014
5	crianças	/	nervos	intercostais	ou	C7	

contralateral
S2	nos	5	casos
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MÉTODOS 

 

Estudo anatômico 

 

Este estudo foi realizado no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da 

Universidade de São Paulo (SVOC-USP) com 30 cadáveres não fixados. Para efeito de 

padronização as dissecações foram realizadas sempre no lado direito, na posição supina, 

com o braço direito abduzido 45 graus. Os nervos supraclavicular (NSC), 

intercostobraquial (NICB) e cutâneo lateral do terceiro nervo intercostal (3ºNIC), e a 

contribuição do cordão lateral para o nervo mediano (CLNM) foram dissecados com 

acessos supraclavicular, tóraco-axilar e infraclavicular, respectivamente.  

O NSC é um nervo muito superficial que emerge como um tronco único a partir 

do plexo cervical (ramos ventrais dos nervos espinais C3 e C4, principalmente) e inerva 

a pele sobre a parte superior do tórax e ombro. O nervo foi dissecado na região 

supraclavicular, em seu percurso descendente no triângulo posterior do pescoço por 

baixo do músculo platisma, separando-o do tecido subcutâneo ao redor. Em seguida, 

uma incisão longitudinal foi realizada ao longo da linha axilar anterior, começando-a na 

parte posterior da borda lateral do músculo peitoral maior e prolongando-a caudalmente 

até o quarto espaço intercostal. O tecido adiposo na região axilar foi dissecado e 

mobilizado cuidadosamente. O NICB e o 3ºNIC foram identificados dentro desse tecido 

adiposo emergindo do segundo e do terceiro espaços intercostais, respectivamente, e 

dissecados distalmente até a pele da parede torácica lateral e região axilar. O NICB foi 

então rebatido em direção à região infraclavicular para alcançar a CLNM por baixo do 

músculo peitoral maior. Finalmente, uma incisão ao longo do sulco deltopeitoral foi 

realizada, a veia cefálica foi mobilizada e os músculos deltóide e peitoral maior foram 
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afastados. O músculo peitoral menor foi identificado e dividido em sua origem no 

processo coracóide para expor o plexo infraclavicular por baixo do tecido adiposo. A 

CLNM foi isolada e seccionada na sua origem no cordão lateral para ser deslocada para 

baixo em direção a axila para coaptação com o NICB. 

Fotografias (Nikon Coolpix S630, Tokyo, Japan) de detalhes importantes de 

todas as dissecações foram realizadas e algumas foram selecionadas para ilustrar o 

estudo. 

Foram coletados dados de idade, sexo, altura e peso de cada cadáver e as 

seguintes informações sobre o NICB foram obtidas: diâmetro e número de ramos na sua 

origem e na sua parte distal, distância entre sua origem e ramificações e distância entre 

sua origem e o ponto de coaptação com a CLNM, simulando a transferência nervosa 

proposta. Os diâmetros da CLNM no ponto de coaptação também foram medidos. As 

medidas foram realizadas utilizando um paquímetro plástico (Vonder, Tianjin, China). 

Nos últimos dez cadáveres dissecados (amostragem sequencial de 

conveniência), fragmentos de nervos foram coletados e encaminhados para o Centro de 

Neurorregeneração (Laboratório de Investigação Médica – LIM-45) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo para o processamento e análise 

histomorfométrica. Os três nervos (NSC, NICB, 3ºNIC) foram seccionados o mais 

distal possível e fragmentos distais foram então obtidos. A CLNM foi seccionada o 

mais proximal possível após a sua separação microcirúrgica do nervo musculocutâneo 

no cordão lateral e um fragmento foi obtido a partir desta extremidade. Estes 

procedimentos foram realizados a fim de simular as condições reais da cirurgia de 

transferência de nervo (Figura 7). 
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Figura 7 – Fotografias de dissecações anatômicas - a) vista lateral do tórax, mostrando 
o nervo intercostobraquial sob o músculo peitoral maior; b) músculo peitoral maior 
deslocado superiormente permitindo a visibilização da origem do nervo 
intercostobraquial no segundo espaço intercostal; c) vista anterior do tórax, mostrando o 
nervo intercostobraquial em sua posição original e sua relação com o sulco 
deltopeitoral; d) depois de ser seccionado distalmente e deslocado pelo espaço 
subpeitoral, o nervo intercostobraquial alcança os elementos do plexo braquial no sulco 
deltopeitoral. AA, artéria axilar; C, cranial; CLNM, contribuição do cordão lateral para 
o nervo mediano; M, medial; MD, músculo deltoide; MPm, músculo peitoral menor; 
MPM, músculo peitoral maior; NICB, nervo intercostobraquial; NM, nervo mediano; 
NMC, nervo musculocutâneo; SDP, sulco deltopeitoral; VA, veia axilar. 
 
 
 
 

Consentimentos para esses procedimentos foram obtidos do SVOC-USP e o 

projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), protocolo de registro 

número 491/11, aprovação do CEP número 005/12 e da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa número 043/12. 

 

 

Preparação de cortes para análise histomorfométrica 

 

Os fragmentos dos nervos intercostobraquial, supraclavicular, cutâneo lateral do 

terceiro nervo intercostal e da contribuição do cordão lateral para a formação do nervo 

mediano foram fixados em solução de paraformaldeído 4% em solução salina (pH 6,9), 

durante 24 horas. Após esse período, foram criopreservados em solução de sacarose 

10% durante 48 horas e então congelados em isopentano a -60°C. Os materiais foram 

armazenados em congelador a -80°C, até serem processados. O material congelado foi 

seccionado e as secções foram montadas em lâminas gelatinizadas em criostato a -24°C 
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e submetidas a marcação imunohistoquímica para o neurofilamento 200 kDa (NF-200, 

Sigma, St Louis, USA)108. Para tal, as lâminas foram lavadas em tampão fosfato-salino 

(PBS) durante 10 minutos (3 vezes) e realizado bloqueio com leite 5% durante uma 

hora e posteriormente em água oxigenada 0,05% durante 45 minutos. Foi então efetuada 

nova lavagem em PBS e em seguida as lâminas foram incubadas com o NF-200 

(concentração de 1:2200) durante 48 horas. Após esse período, as lâminas foram 

incubadas com o anticorpo secundário adequado e o material reagido com o cromógeno 

3,3’-diaminobenzina. No final deste processo, as fibras tornaram-se evidentes para a 

contagem. As secções foram analisadas e fotografadas com um fotomicroscópio 

(Olympus AX70, Tokyo, Japan).  

 

 

Descarte de material biológico 

 

As amostras coletadas de cadáveres (fragmentos de nervos preparados para 

histologia) foram descartadas como material infectante hospitalar, após o término da 

contagem de fibras, conforme normas vigentes e obedecendo à Resolução CNS 441/11. 

 

 

Protocolo de contagem de axônios 

 

Após marcação imunohistoquímica, o número de fibras foi quantificado por 

estereologia para comparação entre os diferentes ramos nervosos estudados. A 

quantificação de todas as fibras marcadas nas montagens foi realizada utilizando o 
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programa Adobe® Photoshop® 5S (San Jose, USA) com microfotografias feitas em 

aumento de 40x.  

 

 

Análise estatística 

 

Os valores foram expressos como média ± desvio padrão. A avaliação estatística 

do número de fibras identificadas na histomorfometria dos elementos nervosos (NSC, 

NICB, 3ºNIC e CLNM) foi realizada utilizando o programa SPSS versão 20.0.0 

(Chicago, USA). Após a avaliação das distribuições das variáveis da amostra através do 

teste de Shapiro-Wilk, concluímos que se tratava de uma distribuição estatisticamente 

normal. Sendo assim, foram obtidos critérios para a utilização de testes paramétricos. 

Primeiramente foi utilizada a Análise Multivariada de Variâncias (MANOVA) e 

posteriormente foi realizada uma análise post-hoc utilizando o teste-t de Student 

pareado e correção de Bonferroni.  

Todos os testes realizados foram bicaudais, com nível de significância de 5% (p 

< 0,05).  
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RESULTADOS 

 

Estudo anatômico 

 

De todos os cadáveres, oito eram do sexo feminino e 22 do sexo masculino, com 

média de idade, altura e peso de 62 anos (variando entre 33 e 83 anos), 166 ± 10 cm e 

59,5 ± 12,0 kg, respectivamente. 

O nervo intercostobraquial estava presente em todos os cadáveres durante as 

dissecações axilares, perfurando o músculo serrátil anterior e emergindo sob a segunda 

costela. Todos os NICBs dissecados tiveram extensão suficiente para atingir 

diretamente a CLNM, com uma distância média de 54 ± 10 mm desde a sua origem até 

o ponto de coaptação com o nervo receptor. A distância média entre sua origem e seu 

ponto de ramificação foi de 23,8 ± 17,9 mm. O diâmetro médio do NICB em sua origem 

foi 2,1 ± 0,7 mm e no ponto de coaptação foi 2,7 ± 0,8 mm. O diâmetro médio da 

CLNM foi 3,7 ± 1,1 mm. 

Vinte e oito (93,3%) NICBs apresentaram-se como um tronco único na sua 

origem, apenas um já estava dividido em dois e outro em três ramos na sua origem no 

segundo espaço intercostal. 

Houve uma variação de ramificação em seu trajeto na axila até atingir o braço. 

Sete nervos (23,3%) se dividiram em três ramos distais, 22 (73,3%) tinham 2  ramos e 

um (3,3%) atingiu o braço como um tronco único (Figura 8). Quatro deles tinham 

comunicação única com o plexo braquial e um fazia comunicação com o ramo cutâneo 

lateral do terceiro nervo intercostal. Pelo aspecto visual de sua angulação, essas 

comunicações representavam contribuição do NICB para elementos do plexo braquial 
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(nervo cutâneo medial do braço) (Figura 9). Os dados do estudo anatômico estão 

detalhados na Tabela 2. 

 

 
Figura 8 – Fotografia de dissecação anatômica com vista lateral da axila mostrando a 
origem do NICB e suas ramificações. C, cranial; M, medial; MPM, músculo peitoral 
maior; NICB, nervo intercostobraquial; VA, veia axilar. 
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Figura 9 – Fotografia de dissecação anatômica com vista anterior da região axilar após 
a secção e retração medial do músculo peitoral maior, mostrando uma comunicação / 
contribuição do nervo intercostobraquial para o nervo cutâneo medial do braço e o 
nervo ulnar reparado por uma fita de silicone branca. C, cranial; M, medial; NCMB, 
nervo cutâneo medial do braço; NICB, nervo intercostobraquial; NU, nervo ulnar; VA, 
veia axilar. 
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Análise histomorfométrica e contagem de fibras 

 

Foi observada uma grande variação na quantidade de fibras em todos os nervos 

examinados. Um exemplo da contagem de fibras está demonstrado na Figura 10. O 

número médio de fibras nos NICBs foi 984 ± 517, nos 3ºNICs foi 470 ± 266, nos NSCs 

foi 692 ± 511 e nas CLNMs foi 5272 ± 1134. Dados detalhados da contagem de fibras 

são apresentados na Tabela 3. 

 

     
Figura 10 – Microfotografia de secção de nervo intercostobraquial (a), mostrando suas 
fibras e área de seleção para exemplificar (b) a contagem de fibras durante a análise 
histomorfométrica. 
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Tabela 3 – Contagem de fibras nos nervos estudados 

 
(Legenda: CLNM, contribuição do cordão lateral para o nervo mediano; 3ºNIC, nervo cutâneo lateral do terceiro nervo 

intercostal; NICB, nervo intercostobraquial, NSC, nervo supraclavicular) 

 

  

Observou-se que o número de fibras do NICB é significativamente maior que o 

do 3ºNIC (p = 0,012). 

 Apesar dos valores absolutos das médias das contagens dos nervos 

intercostobraquial (984 fibras) e supraclavicular (693 fibras) serem discrepantes, a 

análise estatística demonstrou não haver diferença significativa entre eles (p = 0,082). 

Da mesma forma, não houve diferença estatística comparando o número de fibras do 

NSC e do 3ºNIC (p = 0,16). 

Todos os possíveis doadores (NICB, 3ºNIC e NSC) apresentaram diferença 

significativa quando comparados à CLNM, possuindo menor número de fibras (p < 

0,001). 

As comparações entre o número de fibras dos possíveis nervos doadores (NSC, 

NICB e 3ºNIC) entre si, e entre os mesmos e o elemento nervoso receptor (CLNM) 

estão detalhadas na Tabela 4. 

 

ESPÉCIME NICB 3ºNIC NSC CLNM
21 1032 1054 1480 6883
22 1647 467 1727 5962
23 450 118 517 4770
24 2035 445 748 5221
25 911 191 533 4603
26 341 297 213 4153
27 909 380 668 3622
28 668 474 296 7201
29 1075 656 419 5342
30 775 619 326 4971

Média 984 470 693 5273
Mediana 910 456 525 5096

Desvio@padrão 517 266 511 1134
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Tabela 4 – Análise comparativa* do número de fibras dos nervos estudados 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Legenda: CLNM, contribuição do cordão lateral para o nervo mediano; 3ºNIC, nervo cutâneo lateral do terceiro nervo intercostal; n1, primeiro nervo na 
comparação; n2, segundo nervo na comparação; NICB, nervo intercostobraquial, NSC, nervo supraclavicular) 
* Teste-t pareado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARAÇÃO n1 n2 p

NICB	x	3ºNIC 984	±	517 470	±	266 0,012

NICB	x	NSC 984	±	517 692	±	511 0,082

3ºNIC	x	NSC 470	±	266 692	±	511 0,16

NICB	x	CLNM 984	±	517 5272	±	1134 <	0,001

3ºNIC	x	CLNM 470	±	266 5272	±	1134 <	0,001

NSC	x	CLNM 692	±	511 5272	±	1134 <	0,001



 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 
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DISCUSSÃO 

 

Em nosso estudo anatômico, evidenciamos que o nervo intercostobraquial estava 

presente em todos os cadáveres durante as dissecações axilares e todos os nervos 

intercostobraquiais dissecados tiveram extensão suficiente para alcançar diretamente a 

contribuição do cordão lateral para o nervo mediano. O número médio de fibras do 

NICB foi significativamente maior em relação ao ramo cutâneo lateral do terceiro nervo 

intercostal, mas não houve diferença significativa quando comparado com o nervo 

supraclavicular. 

 

 

Lesão do plexo braquial e sensibilidade 

 

Doentes com lesão completa do plexo braquial apresentam a mão anestésica, o 

que os expõe a frequentes lesões secundárias, como queimaduras e cortes. Mesmo 

pequenos traumas repetitivos podem resultar em lesões, infecções e, em casos extremos, 

perda de tecido da mão e/ou dos dedos109,110. Por isso consideramos a reconstrução 

sensitiva como etapa fundamental da cirurgia desses doentes. A recuperação obtida com 

a reinervação sensitiva, mesmo quando limitada, é útil principalmente para proteção nas 

atividades de vida diária24. 

Devido ao território mais amplo de inervação cutânea e proporcionar 

sensibilidade da pinça (polpas digitais do primeiro, segundo e terceiro dedos 

principalmente), o nervo mediano é o receptor mais frequentemente utilizado para a 

restauração da sensibilidade na mão3,24. No entanto, há referência à utilização do nervo 
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ulnar como receptor por causa de seu território de inervação cutânea na região de apoio 

palmar10. 

As reconstruções sensitivas utilizando os nervos supraclavicular e intercostais 

como doadores fornecem recuperação limitada da sensibilidade na mão08-11,27,78,82,95-99, 

com descrição de resultados de recuperação de no máximo S2 em alguns doentes, com a 

percepção do estímulo ocorrendo no território do nervo doador. Dois doentes do estudo 

de Hattori24 obtiveram S2+ como melhor resultado de recuperação sensitiva e nesse 

estudo os autores descreveram percepção do estímulo no território do nervo receptor 

(mediano) em alguns doentes. Resultados aparentemente melhores, ou seja S3, foram 

demonstrados em outros estudos utilizando o ramos ventral (inteiro ou metade) do 

nervo espinal da raiz de C7 contralateral3,100,102-104. A princípio, esta pode ser 

considerada uma boa estratégia entretanto, considerando a maior complexidade 

cirúrgica, o potencial risco de comprometimento funcional e doloroso relacionado ao 

doador no membro contralateral, além do fato de que a percepção ocorre no membro 

superior contralateral, torna-se discutível a sua utilização como conduta de preferência. 

Outro estudo101 cita recuperação S3+ em alguns doentes em que foi utilizado ramo 

ventral do nervo espinal da raiz de C7 contralateral, mas toda a casuística era 

constituída por crianças, cuja capacidade de recuperação é melhor em relação aos 

adultos dificultando a comparação. 

A necessidade de resultados mais efetivos na recuperação da sensibilidade da 

mão após cirurgia do plexo braquial, tanto em relação à intensidade quanto em relação 

ao local da percepção do estímulo, levou-nos a procurar uma nova alternativa às 

técnicas descritas e idealizar o presente estudo anatômico.  
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Anatomia 

 

Loukas et al.22 descreveram que o NICB é anatomicamente constante e Maycock 

et al.64 reforçaram que ele é responsável pela inervação cutânea da região da axila e da 

face medial e posterior do braço. Assim, este nervo tem uma área de representação 

cortical mais próxima da mão do que o NSC, os NICs e, principalmente C7 

contralateral111, relacionados respectivamente com a região supraclavicular, região 

torácica e membro superior contralateral. Teoricamente então, o uso do NICB resulta 

em melhor recuperação da sensibilidade e da percepção de estímulos em comparação 

com os outros nervos supracitados. 

Alguns autores relataram ausência do NICB em até 6% dos indivíduos18,19,74, 

mas o presente estudo confirmou a presença do NICB em todas as dissecções, assim 

como descrito por Loukas et al.22  O NICB foi identificado como um tronco único em 

sua origem em 93,3% dos casos dissecados. A descrição desse padrão variou de 74 a 

81,3% nos quatro estudos previamente publicados18-20,72. 

Neste estudo, o diâmetro médio do NICB em sua origem no segundo espaço 

intercostal foi de 2,1 ± 0,7 mm, semelhante ao resultado de 1,89 ± 0,44 mm descrito por 

Zhu et al.19. Além disso, a distância entre sua origem aparente e o ponto de ramificação 

foi de 23,8 ± 17,9 mm, valores também semelhantes aos obtidos por outros autores19,75. 

 

 

Histomorfometria 

 

Avaliação histomorfométrica de nervos periféricos é um método muito utilizado 

em estudos de microcirurgia experimental, podendo fornecer dados sobre número, 
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densidade e tamanho de fibras nervosas, além de graus de regeneração axonal112,113. 

Quantificação de fibras nervosas permite avaliar o resultado do reparo de lesões de 

nervos e pode ajudar a responder muitas questões importantes, tais como se uma nova 

técnica é superior a uma técnica tradicional114. 

Considerando a histomorfometria do presente estudo, o número de fibras 

mensurado no NICB foi significativamente maior em relação ao 3ºNIC, mas não houve 

diferença significativa entre o NICB e o NSC. Dessa forma, considerando o número 

fibras disponíveis, o NICB é estatisticamente superior ou semelhante a esses outros 

potenciais doadores para transferência nervosa sensitiva. Uma consideração deve ser 

feita a respeito da diferença encontrada entre o número de fibras do NICB e o 3ºNIC: 

geralmente se utiliza  mais de um nervo intercostal quando essa é a técnica escolhida na 

cirurgia, dessa forma a diferença do número de fibras não seja tão relevante.  

Todos os possíveis doadores (NICB, 3ºNIC e NSC) apresentaram número de 

fibras significativamente menor quando comparados à CLNM. A diferença mostrada 

nas medidas dos diâmetros no ponto de coaptação do NICB (2,7 ± 0,8 mm) e da CLNM 

(3,7 ± 1,1 mm) já faziam referência à possível desproporção no número de fibras. Esta 

observação é sustentada por Saxod et al.115 que refere haver relação linear entre o 

diâmetro fascicular e o número de fibras mielinizadas em um nervo.  

Totosy de Zepetnek et al.116 sugeriram que, para se obter força muscular 

considerada próxima do normal numa transferência nervosa, seria necessária a 

reinervação de, no mínimo, 30% do número original de axônios motores do nervo 

receptor. Não há na literatura referência a esse tipo de correspondência para as 

transferências sensitivas, mas a discrepância entre os números de fibras dos doadores e 

dos receptores poderia em parte explicar porque não se relatou até hoje recuperação 

sensitiva próxima do normal com este tipo de reconstrução. 



	 54	

Lesões nervosas e plasticidade cortical 

 

Cada via aferente é topograficamente organizada em toda sua trajetória de forma 

que a superfície corpórea é representada por um mapa neural somatotópico no trato 

espinotalâmico, no núcleo cuneiforme, no leminisco medial, no tálamo e por fim no 

córtex somatossensitivo111,117. Secção e reparo do nervo levam a uma reorganização 

funcional significativa nas áreas corticais correspondentes. O conceito de que o Sistema 

Nervoso Central (SNC) precisa se adaptar ou reaprender após uma transferência de 

nervo não é nova. Uma grande região do córtex sensitivo-motor (CSM) está relacionada 

à mão e ao membro superior e, sendo assim, lesões de nervos periféricos têm um 

profundo efeito sobre o cérebro. Em 1984, Narakas118 especulou que deve haver um 

mecanismo central relacionado com resultados bem sucedidos das transferências dos 

nervos intercostais para o nervo musculocutâneo para flexão do antebraço na articulação 

do cotovelo. Com o aumento da experiência clínica, os cirurgiões de nervos periféricos 

têm observado o importante papel que a plasticidade cortical e a reaprendizagem motora 

tem na recuperação funcional após uma transferência nervosa. Mesmo com o estado 

atual do conhecimento, os pesquisadores ainda não compreendem plenamente tudo o 

que acontece no CSM humano após lesão, reparo, regeneração e reabilitação do nervo 

periférico. 

Plasticidade cortical é uma propriedade intrínseca do SNC presente ao longo da 

vida. Para os cirurgiões de nervos periféricos, é impossível compreender a função 

neuromuscular normal ou as consequências de uma lesão de nervo periférico e sua 

reconstrução sem dar atenção aos conceitos de plasticidade cortical e reaprendizado 

sensitivo-motor. Muito do que sabemos sobre a resposta do SNC a lesões de nervos 

periféricos vem de estudos de Ressonância Magnética Funcional (RMf), Estimulação 
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Magnética Transcraniana (EMT) e Magnetoencefalografia (MEG) realizados após 

amputação e lesão de nervos em humanos e modelos animais.  

Estudos de MEG tem mostrado que após amputação da mão a região de 

representação sensitiva da face se expande para a região previamente representada pela 

mão119-121. Borsook et al.122 utilizaram RMf para estudar um doente 24 horas após uma 

amputação do braço e após 1 mês. Eles observaram que a reorganização das vias 

sensitivas se desenvolveu muito precocemente após a amputação e sugeriram que essas 

mudanças são provavelmente desencadeadas pela reativação de mecanismos latentes, ao 

invés de brotamento de novos axônios. Plasticidade cortical após amputação também foi 

demonstrada usando EMT. Pulsos de EMT idênticos produziram maior potencial 

evocado motor (PEM) e recrutou uma porcentagem maior de neurônios motores para os 

músculos em repouso proximais ao coto do que para os mesmos músculos no membro 

contralateral intacto. Além disso, os mapas corticais motores para os músculos do coto 

proximal eram maiores do que os mapas correspondentes à mesma musculatura no lado 

intacto123.  

Chen et al.124 demonstraram que a plasticidade é provavelmente devida a uma 

diminuição na inibição mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA) e a um 

aumento da excitabilidade de membrana. Lesões de nervos periféricos tem 

consequências imediatas e duradouras sobre as representações corticais125. No rato, a 

expansão da representação do córtex motor do membro anterior ocorreu dentro de horas 

após a transecção do nervo facial (motor) e as mudanças continuaram a ocorrer durante 

várias semanas126,127. No primata, transecção do nervo mediano resulta inicialmente em 

um silêncio elétrico no córtex somatossensitivo correspondente às áreas de 

representação do primeiro ao quarto dedos. Neurônios nesta região do córtex podem se 

tornar sensíveis às regiões do corpo adjacentes à mão. Inicialmente, a aferência para 
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esta região do córtex é grosseira e sobreposta. No entanto, dentro de 2 a 3 semanas, a 

topografia de representação dessas novas aferências se torna refinada e mostra limites 

nítidos entre os territórios em expansão e áreas corticais adjacentes128,129. Se houver 

uma lesão seguida de regeneração, o processo que se segue é consideravelmente 

diferente porque axônios em regeneração podem se orientar pelas células de Schwann 

originais e alcançarem as suas regiões cutâneas originais. A representação cortical 

resultante da inervação do nervo mediano após a regeneração não é substancialmente 

diferente da representação normal. Se o nervo mediano é seccionado e em seguida 

reparado, diferentes alterações corticais podem ser observadas. Por conta do 

crescimento axonal aleatório após reparação de nervos periféricos, a maior parte das 

áreas cutâneas não são reinervadas pelos seus axônios originais. Isso resulta em 

alterações significativas na reorganização do córtex, especificamente nas regiões em 

que a aferência do nervo mediano é normalmente representada, tanto imediatas quanto 

progressivas ao longo do tempo. No entanto, se não houver reinervação pelo próprio 

nervo periférico lesado, a reorganização topográfica do córtex somatossensitivo após a 

lesão resulta na rápida invasão do antigo território cortical do nervo pelas áreas corticais 

adjacentes. Sendo assim, é possível que após uma avulsão do plexo braquial, o território 

cortical do nervo intercostobraquial se amplie invadindo o território relacionado a todo 

o restante do membro superior acometido, visto que ele é ramo principalmente do 

segundo nervo intercostal, tem território de inervação cutânea no braço e está 

preservado mesmo em lesões completas do PB. Dessa forma, especulamos ser então 

uma grande vantagem utilizarmos o próprio NICB como doador de fibras sensitivas 

para lesões do PB, ao considerarmos que essa ampliação de seu território de 

representação no córtex cerebral possa favorecer a plasticidade e proporcionar melhores 

resultados funcionais com a sua utilização.  
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Os mecanismos de plasticidade cortical envolvem a reativação de conexões 

previamente latentes e o brotamento de aferências intactas de territórios corticais ou 

subcorticais adjacentes após a desaferentação, possivelmente geradas pela redução da 

inibição GABAérgica, conforme descrito por Chen et al.124, para regiões de projeção 

cortical adjacentes, ou reativação em níveis subcorticais que levam a ativação de 

projeções talamocorticais não ativadas anteriormente pelos nervos desaferentados130. 

Estudos imuno-histoquímicos do córtex somatossensitivo primário após transecção do 

nervo periférico revela uma redução GABA celular, suportando a hipótese de que a 

diminuição da inibição intracortical leva à reativação de aferências adjacentes 

latentes131. Brotamento axonal no nível do corno posterior da medula espinal, núcleos 

da coluna dorsal, tálamo, ou córtex pode causar mudanças de longo prazo, ocorrendo ao 

longo de semanas a meses132-134.  

 

 

Transferências nervosas e plasticidade cortical 

 

Em lesões graves do plexo braquial, transferência de nervos intercostais para o 

nervo musculocutâneo (NICs-NMC) pode ser usada para restaurar inervação do 

bíceps135. Os NICs utilizados para a transferência nervosa podem inervar até cinco 

músculos respiratórios torácicos diferentes. Alguns destes músculos respiratórios 

podem ser ativados durante a inspiração e os outros durante a expiração. Cada músculo 

desempenha um papel nos complexos movimentos torácicos136,137. Normalmente, os 

neurônios corticoespinais, que em última análise se projetam para os músculos 

intercostais por meio dos neurônios motores intercostais, são ativados por programas 

motores centrais para a respiração ou para o controle da postura. Malessy et al. 138  
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observaram que após uma transferência NICs-NMC, programas motores centrais dos 

NICs para a respiração e controle postural estão ambos ligados e são responsáveis pelo 

controle do bíceps. Nesse mesmo estudo, os autores descreveram que o grau de controle 

do bíceps muda com o tempo. Estudos de eletromiografia mostraram que durante a 

reinervação inicial do bíceps, atividade respiratória podia estar presente sem contração 

clínica do bíceps. Com a progressão da reinervação, os doentes iniciaram flexão 

involuntária do antebraço com a respiração. O início do controle voluntário comumente 

exigiu um esforço respiratório associado, ou seja, os doentes aprenderam a flexionar o 

antebraço inspirando profundamente. Nos estágios finais da reinervação, a contração 

voluntária do bíceps podia ser iniciada e sustentada independentemente da atividade 

respiratória. No entanto, não ocorreu uma completa perda da influência respiratória após 

se estabelecer o controle voluntário. Estudos eletromiográficos confirmaram atividade 

respiratória contínua durante a flexão voluntária do antebraço. Além disso, estudos 

utilizando poligrafia demonstraram que os pacientes podem manter simultaneamente os 

antebraços flexionados e continuar respirando. Este fenômeno sugere que os pacientes 

aprenderam uma nova forma de controlar a flexão do antebraço. Os pesquisadores 

especulam que, como há uma mudança no controle do bíceps reinervado ao longo do 

tempo, algum novo circuito deve ocorrer no SNC como uma adaptação às alterações das 

conexões nervosas periféricas138. 

Projetando-se essa experiência de transferência motora para uma transferência 

sensitiva, é possível imaginar que, no início da reinervação cutânea pós-operatória, um 

estímulo periférico provoque uma percepção inicial no território do nervo doador e, com 

o passar do tempo e com a ocorrência dos mecanismos de plasticidade, o mesmo 

estímulo passe a ser percebido de fato no território do nervo receptor. Entretanto, não 
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foi isso que se observou nos estudos descrevendo como doadores de fibras sensitivas os 

nervos intercostais, nervos supraclaviculares e elementos de C7 contralateral. 

Há um esforço contínuo para entender se existem correspondências exatas entre 

as alterações corticais e as alterações sensitivas. Estes conceitos relacionados à 

modulação da plasticidade do sistema nervoso central tem oferecido novo substrato para 

justificar os resultados variáveis após lesão e reparo de nervos e para se buscar novas 

terapêuticas que aprimorem as alterações centrais4. 

Considerando que o NICB tem um território de inervação cutânea com área de 

representação cortical mais próxima da área da mão do que os territórios dos outros 

potenciais nervos doadores (NSC, NICs e C7C) e que a ampliação desse seu território 

de representação no córtex cerebral de fato ocorra após avulsão do plexo braquial, o que 

se espera com essa técnica de transferência do NICB para a CLNM é que o fenômeno 

de plasticidade cerebral seja facilitado e, com isso, a resposta funcional quanto à 

recuperação sensitiva da mão seja melhor, tanto em relação à intensidade quanto em 

relação ao local da percepção do estímulo. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Como a dissecção do NICB 

teve o propósito de reproduzir as condições cirúrgicas de uma transferência para a 

CLNM, sua dissecação não foi prolongada distalmente em direção ao braço e foi 

limitada até que houvesse comprimento suficiente para que a técnica proposta fosse 

possível. Sendo assim, nem todas as comunicações deste nervo com outros do membro 

superior foram visibilizadas e descritas, como foram em outros estudos13,19,21,22. Outra 

limitação é o fato de se tratar de um estudo anatômico, não podendo fornecer ainda 

resultados funcionais de recuperação de sensibilidade. 

Apesar das limitações, ficou demonstrada no presente estudo a viabilidade 

anatômica de transferência com coaptação direta, sem tensão e sem necessidade de 
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interposição de enxertos, entre o NICB e a CLNM, através de extensão de dissecação 

média de 54 ± 10 mm desde a origem do nervo doador até o ponto de coaptação com o 

receptor. As variações anatômicas não constituíram obstáculo para a utilização desta 

técnica.  

 

 

Perpectivas futuras 

 

 A partir dos resultados do presente estudo anatômico, iniciaremos um estudo 

clínico oferecendo aos doentes com lesão completa do plexo braquial (com indicação de 

reconstrução cirúrgica para recuperação motora) a possibilidade de utilização desta 

técnica de transferência nervosa sensitiva para avaliar a recuperação funcional da 

sensibilidade da mão com a expectativa de melhores resultados funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 
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CONCLUSÕES 

 

A utilização do nervo intercostobraquial como doador numa transferência 

nervosa sensitiva para a contribuição do cordão lateral para o nervo mediano é 

anatomicamente viável.  

O número de fibras do nervo intercostobraquial é significativamente maior em 

relação ao ramo cutâneo lateral do terceiro nervo intercostal e equivalente ao nervo 

supraclavicular.  

Considerando a importância da recuperação da sensibilidade protetora na mão 

em indivíduos com lesões completas do plexo braquial, esta técnica pode se tornar uma 

relevante contribuição para os cirurgiões de nervos periféricos e ser utilizada no 

tratamento desses doentes. 
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PROTOCOLO	491/11	
	

“Estudo	Morfológico	da	Viabilidade	do	Uso	do	Nervo	Intercostobraquial	como	Doador	na	
Restauração	Cirúrgica	da	Sensibilidade	da	Mão	em	Portadores	de	Lesões	Traumáticas	

Completas	do	Plexo	Braquial”	
	

	
Espécime	N°	-	

Idade	–	 	 	 	 	 Sexo	–	 	 	 						Peso	–	

Altura	–	 	 	 	 	 Raça	–	

SVOC	/	N°	-	 	 	 	 	 Data	/	Dissecção	–	

	

	

Nervo	Intercostobraquial	–	

.	Diâmetro	do	tronco	na	emergência	subcostal	–		

.	Tronco	único	na	origem	–	 Sim	(			)			

	 														 	 Não	(			)	Quantos	ramos?	

.	Distância	origem	do	tronco	/	divisão	–		

.	Quantos	ramos?	

.	Contribuição	para	o	plexo	braquial?	Sim	(			)			Não	(			)	

.	Diâmetro	no	ponto	de	coaptação	com	a	contribuição	lateral	para	o	nervo	mediano	–	

.	Distância	do	ponto	de	coaptação	à	origem	aparente	subcostal	do	nervo	–	

	

Nervo	Mediano	–	

.	 Diâmetro	 da	 porção	 mais	 distal	 da	 contribuição	 do	 cordão	 lateral	 para	 formação	 do	 nervo	

mediano	–	

	

Contagem	de	Fibras	Nervosas	–	

Nervo	intercostobraquial	(tronco)	–	

Nervo	supraclavicular	(distal)	–	

Ramo	cutâneo	lateral	do	terceiro	nervo	intercostal	(proximal)	–	

Contribuição	do	cordão	lateral	para	formação	do	nervo	mediano	(distal)	–	
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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

Carta n°.043/20 12/CONEP /CNS/GB/MS

Brasília-DF, 03 de maio de 2012.

Assunto: Protocolo de pesquisa não pertencente à Área Temática Especíal do Grupo I -
"Novos Procedimentos".

Prezados( as),

1. Em reunião de análise do protocolo "Estudo Morfolôgico da viabilidade do uso do nervo
intercostobraquial como doador na restauração cirúrgica da sensibilidade da mão em
portadores de lesões completas do plexo braquial", pesquisador "Mário Gilberto Siqueira", a
plenária da CONEP considerou que o protocolo supracitado não está enquadrado na área temática
especial do grupo I "Novos procedimentos".
2. Tendo em vista o apontado acima, esta Comissão decide não emitir parecer
consubstanciado para o projeto supracitado, podendo o pesquisador iniciar a pesquisa e cabendo
ao CEP fazer o acompanhamento do andamento da pesquisa.
3. A CONEP ressalta ainda que durante a análise do protocolo, não foi informada qual será a
destinação final das amostras coletadas. Cumpre esclarecer que em caso de armazenamento
deverá ser obedecida a Resolução CNS 441/11. Recomenda-se que o CEP acompanhe a
adequação do protocolo quanto as exigências da Resolução CNS 441/11.

Atenciosamente,

Rece~ poc ~ pv
Em ,V..) -' 12 _
Comitê de Ética em Pesquisa
Faculdade de Merjicií~ ') d:> 1.I:;,p

Anexo do ofício n° 1026/12.

SEPN 510 NORTE, BLOCO "A", 1° SUBSOLO, Ed. Ex-INAN, Unidade 11- Ministério da Saúde -70,750-521 - Brasília DF
Telefones: (061) 3315-5878/5879 - e-rnail: conep@saude.gov.br
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De: Tylerl@seattlesciencefoundation.org
Assunto: Clinical Anatomy: Manuscript Received: CA-16-0217

Data: 13 de maio de 2016 20:30
Para: lucianoforoni@yahoo.com.br

13-May-2016

Dear Dr. Foroni,

Your manuscript, CA-16-0217, entitled "THE INTERCOSTOBRACHIAL NERVE AS A SENSORY DONOR FOR HAND REINNERVATION
IN BRACHIAL PLEXUS RECONSTRUCTION: AN ANATOMICAL FEASIBILITY STUDY" has been submitted to Clinical Anatomy.

Thank you for your submission.  You may contact the Editorial Office if you have further questions.

Sincerely,
Tyler Laws
Clinical Anatomy Editorial Office
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