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2. Embora a denominação de língua inglesa

"FES", utilizada para a

abreviatura do termo "Functional Electrical Stimulation", já tenha sido
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N o número de animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio
padrão, Median a mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores mínimos e
máximos respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e NÃO
ESTIMULADO, o momento pré lesão difere estatisticamente do momento pós lesão
pré estímulo (p<0,05 em ambos os grupos) e não difere do momento pós lesão pós
estímulo (p=0,93). O momento pós lesão pré estímulo difere do momento pré lesão e
do momento pós lesão pós estímulo (p<0,05) Não foram encontradas diferenças
estatísticas entre os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três
momentos avaliados.
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ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 31 o momento pré lesão, VAR 32
o momento pós lesão pré estímulo, VAR 33 o momento pós estímulo, N o número de
animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a
mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores mínimos e máximos
respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, o
momento pré lesão difere significativamente do momento pós lesão pré estímulo
(p<0,05 em ambos os grupos) e não difere do momento pós lesão pós estímulo
(p=0,06) O momento pós lesão pré estímulo difere do momento pós lesão pós

estímulo (p<0,05 em ambos os grupos). Não foram encontradas diferenças estatísticas
entre os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três momentos
avaliados.
Figura 36: Dado 4 - Número de pequenos movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo Grupo
1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 41 o momento pré
lesão, VAR 42 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 43 o momento pós estímulo,
N o número de animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio
padrão, Median a mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores mínimos e
máximos respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e NÃO
ESTIMULADO, observamos que há alteração significativa dos momentos avaliados
nos dois grupos. O momento pré lesão difere significativamente do momento pós
lesão pré estímulo (p<0,05) e não difere do momento pós lesão pós estímulo
(p=0,14). Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três momentos avaliados.
Figura 37: Dado 5 - Tempo de grandes movimentos. Análise do comportamento
motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo Grupo 1 o grupo NÃO
ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 51 o momento pré lesão, VAR 52
o momento pós lesão pré estímulo, VAR 53 o momento pós estímulo, N o número de
animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a
mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores mínimos e máximos
respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO,
observamos que há alteração significativa dos momentos avaliados nos dois grupos.
O momento pré lesão difere significativamente do momento pós lesão pré estímulo
(p< 0,05) e não difere do momento pós lesão pós estímulo (p=0,84). O momento pós
lesão pré estímulo difere do momento pré lesão e do momento pós lesão pré
estímulo (p<0,05). Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos
NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três momentos avaliados.
Figura 38: Dado 6 - Numero de grandes movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo Grupo
1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 61 o momento pré
lesão, VAR 62 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 63 o momento pós estímulo,
N o número de animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio
padrão, Median a mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores mínimos e
máximos respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e NÃO
ESTIMULADO, Observamos que há alteração significativa dos momentos avaliados
nos dois grupos. O momento pré lesão difere significativamente do momento pós
lesão prós estímulo (p< 0,001) e não difere do momento pós lesão pós estímulo
(p=0,74). O momento pós lesão pré estímulo difere do momento pré lesão e do
momento pós lesão pós estímulo (p< 0,001).
Figura 39. Resultados do "Foot Fault Test. Valores das porcentagens de
assimetria entre os 2 hemicorpos dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO. Os grupos não apresentam diferenças estatísticas nos momentos pré

lesão (p=0,32) e pós lesão pré estímulo (p=0,13) mas diferem no momento pós lesão
pós estímulo (p< 0,001).
Figura 40: Gráfico das médias e desvio padrão da area de imunomarcação da
MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO
e ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2.
Figura 41: Gráfico da correlação estatística entre os valores da área da MAP-2
cortical do hemisfério lesado com os valores encontrados no "Foot Fault Test" de
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Figura 42: Gráfico com as médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de
imagem entre as regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO.
Figura 43: Gráfico com as médias e desvio padrão da area de imunomarcação
da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo a
área representada em µm2.
Figura 44: Gráfico com as médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de
imagem das regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO.
Figura 45: Gráfico com os valores máximos, mínimos, de mediana, desvio
padrão e dispersão da área de imunomarcação do NF-200 medida por método
morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões corticais do
hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO,
sendo a área representada em µm2.
Figura 46: Gráfico com os valores mínimos, máximos, de mediana, de desvio
padrão e dispersão da intensidade de imunomarcação da NF-200 medida por método
morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões corticais do
hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO.
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Tabela 14: Valores de médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de
imagem entre as regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO.
Tabela 15: Valores de médias e desvio padrão da area de imunomarcação da
MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo a
área representada em µm2.
Tabela 16: Valores das médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de
imagem das regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO.
Tabela 17: Valores máximos, mínimos, de medianas, de médias e desvio padrão
da
área
de
imunomarcação
do
NF-200
medida
por
método
morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões corticais do
hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO,
sendo a área representada em µm2, p o nível de significância e dp o desvio padrão.
Tabela 18: Valores máximos, mínimos, de medianas, de médias e desvio padrão
da intensidade de imunomarcação do NF-200 medida por método
morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões corticais do
hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO,
sendo p o nível de significância e dp o desvio padrão.
Tabela 19: Valores de médias, mínimos, máximos, de mediana e de desvio
padrão da área em µm2 e da intensidade de imunomarcação da NF-200 medida por
método morfométrico/microdensitométrico de imagem nas regiões de corpo caloso
dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo dp o desvio padrão e p o
nível de significância.

Resumo
Cecatto RB. Avaliação clínico-experimental dos efeitos da estimulação neuronal na
resposta funcional, na neuroproteção e na neuroplasticidade após isquemia cerebal.
Estudo da FES em pacientes portadores de sequela de AVE em modelo experimental
em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.
157 p.
INTRODUCÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas
mundiais de morte e incapacidade crônica de acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS). Os mecanismos neuronais envolvidos na aquisição de funcionalidade e
independência aapós o AVE estão em discussão na literatura e compreendem
provavelmente a reativação do tecido neuronal da zona de penumbra, a resolução da
diásquise, a reparação tecidual das áreas acometidas, e provavelmente mecanismos
plásticos neuronais do tecido preservado adjacente à lesão. A estimulação elétrica
funcional (FES) é utilizada com sucesso desde os anos 1960 para a estimulação e
aquisição de funcionalidade após as lesões motoras corticais encontradas no AVE. A
despeito disso, pouco se sabe sobre a influência da FES na neuroplasticidade e no
neurotrofismo das áreas envolvidas com o controle motor. OBJETIVOS: Este estudo
tem por objetivo avaliar a melhora funcional e mudanças na neuroplasticidade
cortical de ratos submetidos à isquemia cerebral, tratados com um modelo
experimental da FES. MÉTODOS: Analisamos um grupo de 8 ratos portadores de
hemiparesia esquerda após isquemia encefálica cortical frontoparietal direita da área
sensitivomotora das patas anterior e posterior, divididos em 2 grupos: A) sem uso de
qualquer terapia após a lesão; e B) submetidos a um período de 14 dias de
estimulação neuromotora com o uso de um modelo experimental da FES. Para a
avaliação clínico-funcional foram realizados a Análise do Comportamento Motor
Espontâneo pelo Infrared, e o Foot Fault Test nos momentos prévios a lesão, posterior
a lesão antes da estimulação e posterior a 14 dias de estimulação com a FES. As
respostas plásticas nesses animais foram analisadas através de imunorreatividades
com o MAP-2 e o NF 200 nas regiões corticais e de corpo caloso. Todos os dados
foram sumetidos à análise estatística. RESULTADOS: Foram encontradas diferenças
estatísticas nos parâmetros funcionais do Foot Faul Test, na Análise do
Comportamento com o Infrared e na imunomarcação da MAP-2 nas comparações dos
grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, sendo que o grupo estimulado
apresentou maior grau de recuperação motora que o grupo não estimulado. A análise
da imunomarcação da MAP-2 demonstrou aumento na área imunomarcada no
hemisfério lesado do grupo estimulado em comparação ao hemisfério não lesado e
em comparação ao grupo não tratado. CONCLUSÕES: A recuperação motora
induzida pela FES nestes animais foi acompanhada de modificações corticais
representadas por uma maior imunorreatividade da MAP-2 no hemisfério lesado de
animais tratados.
Descritores: Acidente vascular encefálico, reabilitação, terapia por estimulação
elétrica, plasticidade neuronal.

Summary
Cecatto RB. The motor recovery and cortical plasticity after stroke induced by
functional electrical stimulation therapy [thesis]. Faculty of Medicine, University of
São Paulo, SP (Brazil); 2011. 157 p.
INTRODUCTION: Stroke is the leading cause of disability and the third-leading
cause of death among adults worldwide. The neural mechanisms involved in the
acquisition of functionality and independence in the long term after stroke have been
discussed in the literature. These include the reactivation of neuronal tissue from the
penumbra, resolution of transhemispheric diaschisis, compensation of the affected
areas by functional replacement behavior and also probably include the natural
neuroplasticity of remaining preserved perilesional tissue. Functional electrical
stimulation (FES) is used successfully since the 1960s for stimulation and acquisition
of motor function after cortical ischaemic lesions found in stroke. In despite of this,
little is known about the influence of FES on neuroplasticity involved with motor
control. OBJECTIVES: This study aims to assess the functional improvement and
changes in cortical neuroplasticity in rats with cerebral ischemia treated with an
experimental model of FES. METHODS: We analyzed a group of eight rats with left
hemiparesis after right cerebral cortical ischemia divided into two groups: A) without
use of any therapy after the injury, and B) underwent a period 14 days of neuromotor
stimulation using an experimental model of FES. For the clinical and functional
evaluation were performed the Spontaneous Motor Behavior Analysis by Infrared and
Foot Fault Test in times prior to injury after injury before stimulation and after 14
days of stimulation with FES. Plastic responses in these animals were analyzed by
immunochemistry techniques with MAP-2 and NF 200 in the cortical areas and
corpus callosum. All data were submitted to statistical analysis. RESULTS: There
were statistical differences in Foot Faul Test, in Behavior Analysis with the Infrared
and immunochemistry of MAP-2 in the comparison groups, while the
STIMULATED group had a greater degree of motor recovery that
UNSTIMULATED group. Analysis of MAP-2 demonstrated an increase in the
immunochemistry of injured hemisphere of the STIMULATED group compared to
the uninjured hemisphere and compared to the UNSTIMULATED group.
CONCLUSIONS: FES-induced motor recovery in these animals was accompanied by
cortical changes represented by increased immunoreactivity of MAP-2 in the injured
hemisphere of treated animals.
Descriptors: stroke, rehabilitation, electric stimulation therapy, neuronal plasticity
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1. Introdução
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas
mundiais de morte e incapacidade crônica de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS). No Brasil, compreende a primeira causa de sequelas crônicas da
nossa população (De Padua Mansur, De Fátima Marinho Do Souza et al., 2003;
Camargo, Bacheschi et al., 2005). A cada ano são registrados aproximadamente
800.000 novos casos de AVE nos Estados Unidos da América (EUA). Estima-se
que pelo menos cerca de 3.500.000 americanos convivem hoje com algum grau de
incapacidade adquirida devido a um ou mais episódios de AVE (Lloyd-Jones,
Adams et al., 2010).
O AVE tem por etiologia a interrupção do fluxo sanguíneo ao encéfalo de
maneira localizada, seja por oclusão arterial, encontrada nos AVEs isquêmicos,
seja por uma hemorragia vascular, presente nos AVEs hemorrágicos. A
interrupção do aporte sanguíneo resulta em lesão da célula neuronal no território
de irrigação comprometido. As sequelas encontradas muito dependem da área
encefálica acometida e compreendem quadros de afasia, disfagia, disartria, déficits
cognitivos, sensoriais ou motores, entre outros. O quadro clássico de hemiparesia
sensitivomotora contralateral à lesão pode ser encontrado em cerca de 60% dos
casos (Lloyd-Jones, Adams et al., 2009).
O retorno funcional após o AVE pode compreender uma melhora nos
padrões de força, sensibilidade, equilíbrio, coordenação e memória, bem como na
capacidade de marcha, na função manual e na independência cognitiva, que podem
ocorrer, em parte, de maneira espontânea devido à capacidade endógena de
recuperação do Sistema Nervoso Central (SNC) e, em parte, através das
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intervenções terapêuticas clínicas de fase aguda e de reabilitação.
Alguns aspectos sobre a evolução e recuperação funcional após o AVE têm
sido estudados. A literatura já demonstra que o retorno funcional pode ser
influenciado por uma variedade de fatores intrínsecos e extrínsecos à lesão e ao
ambiente. Revisões da literatura indicam que aspectos demográficos, a severidade
do AVE na fase aguda, mecanismos inflamatórios locais, as terapêuticas
neuroprotetoras de fase aguda e a restauração vascular da circulação
comprometida têm forte influência na capacidade de recuperação funcional a
médio e longo prazo (Kwakkel, Wagenaar et al., 1996; Hendricks, Van Limbeek et
al., 2002; Ginsberg, 2008; Del Zoppo, Saver et al., 2009; Becker, 2010; Cramer,
2010; Henninger, Kumar et al., 2010; Jin, Yang et al., 2010; Krishnan, Lopes et
al., 2010; Liebeskind, 2010; Mantz, Degos et al., 2010; Saver, 2010). Já se sabe
também que doentes que apresentam maior retorno funcional nas primeiras quatro
semanas após o AVE atingem níveis maiores de independência aos seis meses de
lesão (Kwakkel, Kollen et al., 2003; Kwakkel, Kollen et al., 2004; Kollen,
Kwakkel et al., 2006; Kwakkel, Kollen et al., 2006; Kwakkel e Kollen, 2007).
Além disso, Ottenbacher e Janell (1993) em uma revisão sistemática com 36 trials
e 3717 doentes, assim como outros autores (Rabadi e Blau, 2005; Gagnon, Nadeau
et al., 2006; Salter, Jutai et al., 2006), demonstraram relação estatística entre a
melhora funcional e o momento de início da reabilitação, sugerindo que a
precocidade do tratamento pode mudar a evolução da recuperação motora.
Os mecanismos neurológicos envolvidos na aquisição de funcionalidade e
independência a longo prazo também estão em discussão na literatura e
compreendem provavelmente a reativação do tecido neuronal da zona de
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penumbra, a resolução da diásquise, a reparação tecidual das áreas acometidas e a
compensação e substituição comportamental funcional (Rothi e Horner, 1983;
Kwakkel, Kollen et al., 2004; Cramer, 2008b; Cramer e Riley, 2008; Murphy e
Corbett, 2009).
A zona de penumbra é a região tecidual em torno da lesão gravemente
hipoperfundida, na qual ocorre uma diminuição da atividade funcional neuronal
elétrica, apesar de mantidas a homeostase e a integridade das membranas celulares
(Phan, Wright et al., 2002). Na zona de penumbra o tecido neuronal está
hipofuncionante, contudo, ainda se encontra preservado o suficiente para
sobreviver a um curto período de hipóxia. Esses neurônios mantém a sua
integridade fisiológica e podem, em número variável, morrer por apoptose ou ser
capazes de manter o trofismo e retomar sua atividade neuronal após a restituição
do fluxo sanguíneo local. A localização e a extensão da zona de penumbra sofrem
a influência de vários fatores, como por exemplo do tempo total de isquemia. É
sobre tal premissa que se baseiam as terapias neuroprotetoras em desenvolvimento
e o uso dos trombolíticos na prática clínica atual, os quais têm encontrado
resultados clínicos promissores (Del Zoppo, 2009; Del Zoppo, Saver et al., 2009).
A resolução da diásquise é estudada desde 1914, quando Von Monakow a
definiu (Finger, Koehler et al., 2004). Monakow sugeriu que frente a lesões
agudas, as áreas cerebrais distantes, porém funcional e anatomicamente conectadas
àquelas lesadas, desenvolvem um "choque apoplético" com diminuição funcional,
hipometabolismo celular e inibição da atividade neuronal. Essas alterações são
mediadas pela diminuição de estímulos fisiológicos habitualmente recebidos das
áreas lesadas e também por mecanismos bioquímicos locais, como a toxicidade
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gabaérgica (Staley, 2010; Hutchinson, 2011), a desestabilização glutamatérgica e
dos receptores NMDA (Choi e Rothman, 1990) e o influxo celular de íons de
cálcio (Cross, Meloni et al., 2010). Estudos pré clínicos experimentais em animais
sugerem que a resolução gradativa dessas alterações metabólicas está intimamente
relacionada à restituição da atividade neuronal desse tecido não lesado, porém,
hipofuncionante durante a diásquise (Mehta, Manhas et al., 2007), resultando per
si em algum grau de melhora clínica (Ginsberg, 2008; Fisher, 2011).
Há também fortes evidências de que o retorno funcional possa ser atribuído,
em parte, às capacidades adaptativas neuroplásticas corticais e subcorticais do
tecido preservado adjacente à lesão (Cramer, Nelles et al., 1997; Nudo, 1999;
Nudo e Friel, 1999; Sanes e Donoghue, 2000; Nudo, Plautz et al., 2001; Calautti e
Baron, 2003; Carmichael, 2003; Stein e Hoffman, 2003; Drubach, Makley et al.,
2004; Kwakkel, Kollen et al., 2004; Platz, 2004; Hlustík e Mayer, 2006; Brown, Li
et al., 2007; Cramer, 2008b; Cramer e Riley, 2008; Murphy e Corbett, 2009).
Estudos neurofisiológicos de imagem com o uso da Estimulação Magnética
Transcraniana (TMS) encontraram mudanças concomitantes na funcionalidade e
no padrão de ativação elétrica cortical durante a recuperação motora após o AVE,
sugerindo que as modificações plásticas do tecido neuronal preservado têm relação
com as mudanças funcionais clínicas encontradas (Richards, Stewart et al., 2008).
As respostas à lesão podem ocorrer nas diversas estruturas celulares e subcelulares
em áreas específicas do SNC, produzindo modificações anatômicas, intercelulares,
intracelulares, bioquímicas e genéticas. Tais mecanismos pressupõem a ocorrência
de processos intrínsecos ao tecido neuronal normal como, por exemplo, a
reativação de conexões que se tornaram inativas funcionalmente na fase aguda, a
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sinaptogênese e a regeneração axonal ou dendrítica. Questiona-se também o papel
do hemisfério contralateral, da inibição interhemisférica e da ativação de áreas
corticais distante e não relacionadas funcionalmente à área lesada (Cramer, Nelles
et al., 1997; Carmichael, 2003; Kwakkel, Kollen et al., 2004; Brown, Li et al.,
2007; Cramer, 2008b; Cramer e Riley, 2008; Di Filippo, Tozzi et al., 2008; Milot e
Cramer, 2008; Murphy e Corbett, 2009; Benowitz e Carmichael, 2010).
Entretanto, a interpretação desses resultados ainda está em curso (Kleim e Jones,
2008; Murphy e Corbett, 2009).
Estudos revelaram ainda modificações plásticas neuronais concomitantes à
melhora clínica funcional de pacientes submetidos às terapias externas de
estimulação, sugerindo que as respostas plásticas observadas no tecido neuronal
preservado podem refletir a recuperação funcional encontrada e ser dependentes,
pelo menos em parte, da estimulação externa. A interpretação desses resultados
permanece ambígua, já que há uma grande variabilidade nas respostas
neurofisiológicas e comportamentais para as técnicas de estimulação estudadas
(Bütefisch, Davis et al., 2000; Stein e Hoffman, 2003; Carmichael, 2003;
Bütefisch, 2004; Cramer, 2008a;b; Cramer e Riley, 2008; Kleim e Jones, 2008;
Richards, Stewart et al., 2008; Murphy e Corbett, 2009; Benowitz e Carmichael,
2010; Carmichael, 2010; Wittenberg, 2010).
Nesse sentido, uma nova área de atuação surge como perspectiva futura
promissora no entendimento dos mecanismos que regulam a recuperação funcional
após o AVE: o uso terapêutico da estimulação da plasticidade do SNC (Murphy e
Corbett, 2009; Benowitz e Carmichael, 2010; Carmichael, 2010; Howells e
Donnan, 2010). De modo que novas terapias biológicas e de reabilitação baseadas
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na estimulação da neuroplasticidade tem sido estudadas. Por exemplo, o uso de
terapias de estimulação sensitiva, terapias baseadas na robótica e na realidade
virtual e as terapias de neuromodulação baseadas na estimulação cortical direta, na
estimulação com o TMS e na estimulação elétrica funcional (FES). Esta última,
uma técnica não invasiva de eletroestimulação neuromuscular

periférica do

neurônio motor inferior, que requer integridade do sistema nervoso periférico e
que ativa os músculos esqueléticos produzindo movimentos (Chae, 2003; Nudo,
2003a; Bütefisch, 2004; Peckham e Knutson, 2005; Chae, Sheffler et al., 2008;
Sadowsky e Mcdonald, 2009; Deroide, Nih et al., 2010; Floel e Cohen, 2010).
A literatura internacional considera que a funcionalidade ou a estimulação
externa participam da formação e refinamento das sinapses dos circuitos neuronais
após o AVE (Nudo, Wise et al., 1996; Chen, Cohen et al., 2002; Bütefisch, 2004;
Seitz, Bütefisch et al., 2004; Ward, 2004; Kleim e Jones, 2008; Murphy e Corbett,
2009; Wittenberg, 2010). Entretanto, ainda não se sabe exatamente como isso
ocorre. Como as terapias de estimulação e reabilitação participam da síntese dos
componentes bioquímicos e celulares para a formação e maturação dos circuitos
neuronais? Quais os parâmetros têmporo-espaciais que influenciam esses
circuitos? Qual a relação entre os mecanismos de plasticidade neuronal e as
melhoras clínicas funcionais encontradas? Como podemos melhor aproveitar o
potencial neuroplástico e a capacidade neuronal de recuperação espontânea
durante as terapias de reabilitação? Como podemos desenvolver terapias de
reabilitação baseadas no substrato clínico-funcional e também no substrato
anatômico endógeno de recuperação neuronal? Como as terapias de reabilitação
podem interferir e melhorar tais processos?
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Este estudo tem por objetivo, portanto, avaliar a resposta funcional e as
modificações corticais plásticas encontradas em uma amostra de animais com
sequela de isquemia encefálica induzida experimentalmente, submetidos a um
modelo animal de estimulação funcional terapêutica baseada nas terapias de
reabilitação tradicionais.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Análise clínico-experimental dos efeitos de um modelo de estimulação
elétrica funcional (FES) na resposta funcional e nas mudanças encefálicas
encontradas em uma amostra de animais com sequela de isquemia encefálica
cortical induzida experimentalmente.

3.2 Objetivos Específicos

3.2.1 Analisar as modificações no comportamento motor induzidas pela
isquemia e pela FES comparando animais estimulados com animais não
estimulados nos momentos pré lesão, que antecedem o período de estimulação e
após o período de estimulação funcional terapêutica.

3.2.2 Analisar as alterações encontradas no tecido neuronal do SNC,
especificamente nas imunorreatividades da proteína associada ao microtúbulo-2
(MAP-2) e ao neurofilamento (NF-200), marcadores do citoesqueleto neuronal,
após o período de estimulação funcional terapêutica, comparando animais
estimulados com animais não estimulados.
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2. Revisão da literatura

2.0 A neuroplasticidade do SNC após as lesões isquêmicas corticais motoras
implicada como substrato anatômico da recuperação funcional.

Considerada inicialmente uma propriedade exclusiva do sistema nervoso em
processo de desenvolvimento, e embora seja notadamente maior nesse período, a
neuroplasticidade é hoje um dos elementos-chave para o entendimento da
neurofisiologia do tecido cortical adulto normal e dos processos de aprendizagem e
memória (Kandel, 2000).
Embora já no início do século XX uma das maiores contribuições de
Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) tenha sido formular o conceito de
capacidade regenerativa do sistema nervoso (Cajal, Defelipe et al., 1991), foi o
psiquiatra italiano Ernesto Lugano que, em 1906, introduziu o termo "plasticidade"
às neurociências (Berlucchi, 2002).
O conceito de plasticidade no sistema nervoso é amplamente utilizado, mas a
sua definição no campo da neurologia ainda é controversa e descrita como
"qualquer modificação morfológica ou funcional do tecido neuronal saudável ou
após lesões, dependente de seus mecanismos adaptativos e que ocorra a partir de
estímulos, sejam estes endógenos ou externos" (Bloedel, Ebner et al., 1996;
Bütefisch, 2004). Mais ainda, pode representar muitos eventos diferentes, tais
como alterações estruturais dos axônios e dendritos (Cotman, 1978) ou alterações
fisiológicas na formação da sinapse (Martin, Grimwood et al., 2000).
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Embora o entendimento da recuperação funcional espontânea após o AVE
tem como marco inicial a publicação de Twitchell (1951), os estudos sobre a
relação entre a plasticidade do SNC e a recuperação funcional após o AVE
ganham destaque entre as décadas de 1970-1980. Um novo marco foi o artigo
publicado por Jenkins e Merzernich (1987), baseado nos conceitos de Cajal,
Lugano e em estudos anteriores que na época já demonstravam que a perda
funcional após lesões neurocutâneas periféricas corrrelacionava-se a uma
diminuição da área de representação cortical dessas mesmas regiões lesadas.
Utilizando técnicas de mapeamento elétrico cortical com microeletrodos cerebrais
– antes, imediatamente após e algumas semanas após o AVE – esses autores
pioneiramente demostraram que frente a uma lesão isquêmica restrita ao córtex, a
recuperação funcional periférica é acompanhada de um aumento da área de sua
representação elétrica cortical. A posteriori, outros estudos com as mesmas
metodologias encontraram resultados semelhantes corroborando a hipótese (Nudo,
R et al., 1996; Nudo, R e Milliken, 1996; Xerri, Merzenich et al., 1998; Frost,
Barbay et al., 2003).
Desde o fim dos anos 1980, estudos experimentais em ratos também
demonstraram após o AVE modificações encefálicas envolvendo a arborização
dendrítica (Jones e Schallert, 1992), a sinaptogênese (Stroemer, Kent et al., 1995;
Bütefisch, 2004; Ploughman, Windle et al., 2009), as modificações na
excitabilidade dos neurotransmissores ácido γ amino-butírico (GABA) e glutamato
(Schiene, Bruehl et al., 1996; Qü, Mittmann et al., 1998; Redecker, Wang et al.,
2002) e um aumento dos receptores N-metil D-aspartato (NMDA), nas regiões
próximas e distais à lesão. Tais achados sugerem que fenômenos de plasticidade
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sináptica vinculados à "Long-term Potentiation" (LTP) e à "Long-term
Depression" (LTD) seriam os mecanismos endógenos importantes pelo qual o
tecido cortical trabalha pela recuperação funcional e pelo reaprendizado motor
após lesões (Buchkremer-Ratzmann, August et al., 1996; Buchkremer-Ratzmann e
Witte, 1997; Witte, Buchkremer-Ratzmann et al., 1997; Hagemann, Redecker et
al., 1998; Qü, Mittmann et al., 1998). Quase duas décadas depois, estes achados
têm sido confirmados e correlacionados às melhoras funcionais encontradas
(Brown Craig E et al., 2007; Crmichael Thomas S et al., 2003; Cramer Steven C
2008b; Milot-Marie e Cramer Steven C 2008; Murphy Timothy H e Corbett Dale
2009; Wittenberg George F 2010).
Ainda nos início dos anos 2000, trabalhos que utilizam técnicas de
eletrodiagnóstico e de neuroimagem como a TMS, o Eletroencefalograma (EEG),
o Potencial Evocado Motor (MEP), a ƒMRI e a Tomografia por Emissão de
Pósitrons (PET), também demonstraram que as áreas de representação cortical da
função perdida se modificam. De início, ocorre uma diminuição do tamanho da
área representante da função acometida. À medida que o retorno funcional clínico
acontece, essas áreas são novamente expandidas, o que demonstra a presença de
fenômenos neuroplásticos implicados na recuperação motora após o AVE,
correlacionando uma vez mais a recuperação funcional às modificações corticais
plásticas (Nudo, 2003a; b; Ward, Brown et al., 2003; Rossini e Dal Forno, 2004).
Além disso, muito embora ainda haja controvérsia em relação ao papel do
córtex contralateral à lesão, a partir dos anos 2000 surgiram evidências de que o
córtex preservado adjacente à lesão pode responder plasticamente, assumindo
funções antes pertinentes às áreas lesadas (Nudo, Plautz et al., 2001; Werhahn,
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Mortensen et al., 2002; Sohn, Jung et al., 2003; Stein e Hoffman, 2003; Bütefisch,
2004; Kwakkel, Kollen et al., 2004).
Tais trabalhos, reunidos, indicam que a plasticidade endógena do tecido
nervoso participa da recuperação funcional motora após lesões corticais.

2.1 A estimulação da neuroplasticidade endógena e a recuperação funcional
após lesões.

Desde que Donald Hebb, em seu estudo original da década de 1940
(Condensed Program, 1947; Hebb, 1949; Morris, 1999), sugeriu que animais
mantidos em ambientes estimulantes têm uma melhor capacidade de aprendizado e
memória do que animais mantidos em gaiolas restritivas, vários estudiosos
mostram que os córtices sensorial e motor são dinamicamente influenciados pelo
uso, pelo desuso, pela ação de drogas e pelos estímulos ambientais, indicando a
existência de uma relação, mesmo que ainda pouco compreendida, entre a
recuperação funcional após lesões corticais, neuroplasticidade e as terapias de
estimulação do tecido nervoso (Nudo, Plautz et al., 2001; Chen, Cohen et al.,
2002; Nudo, 2003a; Stein e Hoffman, 2003; Bütefisch, 2004; Elbert e Rockstroh,
2004; Johansson, 2004a; Platz, 2004; Bayona, Bitensky e Teasell, 2005; Kelly,
Foxe et al., 2006; Ward, 2006; Ziemann, Meintzschel et al., 2006; Kleim e Jones,
2008). A partir de então, diversas formas de estimulação do SNC que podem
auxiliar nas melhoras clínicas após o AVE têm sido descritas (Johansson, 2004b;
Hummel e Cohen, 2005; Moucha e Kilgard, 2006).
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Em 1992, a revisão de Will e Kelche com os resultados encontrados até a
década de 1980, pontuou definitivamente que animais portadores de sequela de
AVE, quando mantidos em ambientes estimulantes, têm um melhor desempenho
funcional do que quando mantidos em ambientes pouco enriquecidos. Nos anos
2000, esses achados foram correlacionados à ocorrência de mudanças plásticas no
padrão de expressão gênica dos neurônios (Zhao, Mattsson et al., 2000), ao
aumento no número de espinhas dendríticas corticais (Biernaskie e Corbett, 2001)
e a modificações na diferenciação de neurônios hipocampais (Komitova, Perfilieva
et al., 2002), demarcando o conceito de que a melhora funcional, a plasticidade
neuronal e a estimulação ambiental se relacionam como mecanismos de
recuperação funcional após o AVE.
Várias drogas têm sido testadas como estimulantes da plasticidade neuronal
no papel de promotoras de melhora funcional após lesões encefálicas (Feeney e
Sutton, 1987; Goldstein, 1998). Os exemplos clássicos são os estudos da década de
1980 e 1990 com a anfetamina, droga capaz de modificar a sinaptogênese e a
arborização dendrítica em estudos experimentais (Stroemer, Kent et al., 1998).
O treino de habilidades motoras através das terapias de reabilitação também
leva a modificações da representação cortical, fenômeno observado em estudos
clínicos e experimentais (Castro-Alamancos e Borrel, 1995; Elbert, Pantev et al.,
1995; Nudo e Milliken, 1996; Nudo, Milliken et al., 1996; Nudo, Wise et al.,
1996; Liepert, Miltner et al., 1998; Xerri, Merzenich et al., 1998; Nudo e Friel,
1999; Bütefisch, Davis et al., 2000; Liepert, Bauder et al., 2000; Nudo, Plautz et
al., 2001; Bütefisch, 2004; Elbert e Rockstroh, 2004; Liepert, Hamzei et al., 2004;
Nelles, 2004; Chakrabarty, Friel et al., 2009).
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Desde 1940 sabe-se que, frente a lesões piramidais, o uso do membro
parético poderia levar a um maior ganho funcional se o membro não afetado tiver
seu uso restrito (Tower, 1940). Este conceito foi retomado na década de 1990,
quando as terapias de restrição-induzida demonstraram uma melhora funcional
relacionada a mudanças no padrão cortical de representação motora após o AVE
(Taub, Uswatte et al., 1999; Liepert, J et al., 1998).
Ainda nos anos 1990, a presença da proteína FOS, um marcador da atividade
do neurônio (Herrera e Robertson, 1996; Coggeshall, 2005), o aumento na
sinaptogênese, sobretudo nas camadas corticais II e III, o aumento de densidade
sináptica, as modificações no limiar de despolarização neuronal e os sinais de LTP
e LTD entre as conexões horizontais das camadas corticais II e III, foram eventos
descritos em animais normais ou com lesão cortical submetidos ao treino motor
repetitivo (Kleim, Lussnig et al., 1996). Essas modificações, embora presentes,
não têm a mesma magnitude em animais lesados não submetidos ao treino
repetitivo (Hess Aizenman et al., 1996; Hess e Donoghue, 1996a; b; Hess e
Krawczyk, 1996; Kleim, Lussnig et al., 1996; Nudo, Milliken et al., 1996; Kleim,
Barbay et al., 1998; Rioult-Pedotti, Friedman et al., 1998; Nudo, 1999; Nudo e
Friel, 1999; Kleim e Jones, 2008).
Mais recentemente, estudos sugerem que a atividade física exerce um efeito
neuroprotetor no tecido nervoso normal ou após lesões (Kleim, Jones et al., 2003;
Kleim e Jones, 2008). Em contrapartida, nos modelos animais de lesão focal, a
hiperatividade motora nos sete primeiros dias após a lesão pode produzir áreas
corticais de hiperexcitabilidade mediada pelos receptores NMDA, um aumento da
área de lesão e uma piora funcional, sugerindo mais uma vez que o ambiente tem
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forte influência sobre os mecanismos de neuroplasticidade e sobre a evolução da
recuperação motora (Kozlowski, James et al., 1996; Humm, Kozlowski et al.,
1998; Nudo, Plautz et al., 2001; Kleim, Jones et al., 2003; Johansson, 2004b).

Após os anos 2000, retomaram-se também as discussões sobre o papel da
estimulação sensitiva periférica na reabilitação após o AVE. Segundo o princípio
da Integração Sensorial de Sherrington (Library, 1906; Burke, 2007), os sistemas
somatossensorial e motor são altamente interconectados e o input aferente
sensorial modula o output eferente motor (figura 1).

Figura 1: Conexões anatômicas entre o córtex somatosensorial áreas 1, 2 e 3
de Brodman e a área 4 motora de Brodman. O tálamo age como um relé para o
input sensorial ao córtex. Fonte Cecatto e Chadi, 2007.
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A importância crítica da aferência sensorial para o aprendizado motor tem
sido demonstrada em experimentos em humanos e em animais. Talvez seja
possível modular o circuito motor espinhal e supraespinhal ao acionarmos
aferências sensoriais ativadas durante o ato motor normal (Celnik e Cohen, 2004).
Isso poderia ser obtido, por exemplo, pela estimulação das fibras sensoriais que
conduzem as informações da periferia para a medula espinhal, seja por uso de
estimulação tátil, seja por corrente elétrica periférica. O emprego de metodologias
de estimulação cortical não invasiva, como o uso da TMS e da Estimulação
Craniana com Corrente Direta (TDCS), têm encontrado resultados promissores.
Com o uso isolado dessas metodologias de estimulação ou em conjunto com outras
técnicas de reabilitação, estudos clínicos demonstram respostas funcionais
melhores que as obtidas pelas terapias de reabilitação tradicionais nas áreas da
performance motora, movimentação de dedos, coordenação visuomotora e
memória de trabalho. Os estudos são enfáticos ao ressaltar a importância do
substrato neuronal adequado para a eficiência de tais técnicas (Hummel e Cohen,
2005; Reis, Robertson et al., 2008; Bolognini, Pascual-Leone et al., 2009).
Nos últimos 5 anos, outras técnicas terapêuticas como a realidade virtual, a
robótica (Johansson, 2011) e, mais recentemente, o uso do transplante de células e
outras terapias biológicas (Döbrössy, Busse et al., 2010) têm sido estudadas, ainda
com resultados controversos.
No conjunto, os trabalhos indicam que as diversas metodologias de
estimulação podem atuar no potencial plástico endógeno do tecido neuronal com o
intuito de atingir um maior retorno funcional após lesões corticais do SNC. A
literatura já indica que as terapias de reabilitação mais promissoras são aquelas que
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interagem com as características plásticas do SNC, encontrando no potencial
endógeno de recuperação do tecido lesado o substrato anatômico necessário para a
sua atuação (Dobkin, 2003; Nudo, 2003a; b; Bütefisch, 2004; Dobkin, 2004a; b;
Elbert e Rockstroh, 2004; Johansson, 2004a; Krakauer, 2006; Meintzschel e
Ziemann, 2006; Moucha e Kilgard, 2006; Daly e Ruff, 2007; Nicolelis e Lebedev,
2009; Sadowsky e Mcdonald, 2009; Wang, Collinger et al., 2010).

2.2 O uso terapêutico da estimulação elétrica neuromuscular periférica

Desde o uso do peixe-torpedo em Roma há 2.000 anos atrás, a medicina tem
usado a estimulação elétrica para fins terapêuticos que vão da analgesia à
ressuscitação cardiovascular (Cambridge, 1977).
Estudiosos exploraram o campo da eletroterapia, entre os séculos XVII e
XIX. Enquanto Benjamin Franklin, Leyden Jar, Cavallo e, mais tardiamente,
Faraday e Ure descobriam a corrente elétrica e suas aplicabilidades físicas práticas,
Luigi Galvani e Aldini demonstravam a ocorrência de eletricidade em tecidos
biológicos animais e identificavam a corrente elétrica contínua e a sua capacidade
de obter contrações tetânicas em fibras musculares (Faraday, 1839; Galvani, Green
et al., 1953; Fodstad e Hariz, 2007) (tabela 1).
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Tabela 1: Principais estudiosos da corrente elétrica do séc. XVII ao XIX.

Durante um experimento com eletricidade estática de Galvani, um de seus
assistentes acidentalmente tocou um nervo ciático de uma rã com um objeto
metálico, produzindo uma contração muscular. A partir dessa observação, Galvani
investigou a relação entre a eletricidade e a animação (movimento ou vida),
inferindo que músculos e células nervosas eram capazes de interagir com a
eletricidade, também denominada por ele de eletricidade galvânica. Galvani, então,
cunhou o termo "eletricidade animal" para descrever o que hoje é chamado de
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bioeletricidade. Assim como seus contemporâneos, deduziu que a ativação
muscular era gerada por um fluido elétrico conduzido aos músculos através dos
nervos o que, mais tarde, Galvani demonstraria ser originário de reações químicas.
A descrição desses resultados foi feita no manuscrito De viribus electricitatis in
motu musculari commentarius (figura 2), publicado no Instituto de Ciências de
Bologna, em 1791 (Galvani, Green et al., 1953).

Figura 2: Fotografia da capa da edição orignal de 1791 do manuscrito De
viribus electricitatis in motu musculari commentarius publicada em 1791, Galvani,
Bologna Universitá.
Fonte: http://137.204.24.205/cis13b/bsco3/intro_opera.asp?id_opera=23
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Curiosamente, tempos depois, os resultados das pesquisas e investigações de
Galvani foram mencionados pela escritora Mary Shelley, como parte de uma lista
de recomendações de leitura para um concurso de histórias de terror, que resultou
no romance Frankenstein, cuja construção e animação se deu pela eletricidade.
Mas foi apenas em 1855, após a descoberta da corrente alternada por
Faraday que o médico francês Guillaume Duchenne (Duchenne, 1855),
considerado o pai da eletroterapia, tornou-se o pioneiro em

demonstrar com

sucesso o uso da estimulação transcutânea do nervo frênico na obtenção da
contração diaframática e consequente respiração em doentes vivos. Com a mesma
técnica, Hugo von Ziemssen conseguiu devolver a respiração a um doente em
parada cadiorespiratória por envenenamento a gás. Já datam dessa mesma época, a
criação da Escola Alemã de Eletroterapia, que levou para a prática clínica da
medicina o uso da corrente direta galvânica (Erdmann, 1858) e as primeiras
recomendações e publicações sobre a utilização da eletroterapia em diversas
condições biológicas consideradas patológicas como a epilepsia, a insuficiência
respiratória, a amaurose, a insanidade mental e a plegia muscular (Beard, 1881).
Ao publicar a monografia "De l'electrisation localiseé et de son application a
la physiologie, a la pathologie et a la thérapeutique" (Duchenne, 1855), Duchenne
foi o primeiro a usar as correntes contínua (galvânica) e alternada (farádica) para
estimular tanto os nervos periféricos quanto os músculos, consolidando o uso da
corrente elétrica como um recurso diagnóstico e terapêutico da medicina em
inúmeras alterações anatômicas e fisiológicas (figuras 3 e 4).

24

Figura 3: Fotografia do frontispício da edição original de 1855 da
monografia "De l'electrisation localisée et de son application a la physiologie, a la
pathologie et a la thérapeutique", Paris, J.B. Baillière, 1855. Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Duchenne_de_Boulogne.

Figura 4: Fotografias da edição original de 1855 da monografia "De
l'electrisation localisée et de son application a la physiologie, a la pathologie et a la
thérapeutique",
Paris,
J.B.
Baillière,
1855.
Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Duchenne_de_Boulogne.
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A partir de então, inúmeros campos de atuação da eletroterapia se
desenvolveram concomitantemente.
Enquanto o uso da corrente elétrica nos estudos de estimulação do tecido
encefálico central e da medula progrediu muito durante toda a primeira metade do
século 20 – com pesquisadores como Roberts Bartholow (Bartholow, 1874),
Victor Horsley (Compston, 2007), Carl Wilhelm Sem-Jacobsen (Ramey e
O'doherty, 1960), Walter Hess (Scientific, 1999), Antonio Egas Moniz (Feldman e
Goodrich, 2001) e Ugo Cerletti (Sackler, 1956) –, o uso da estimulação elétrica
neuromuscular transcutânea periférica teve um novo salto apenas na década de
1960 com Melzack, Wall e Lierberson (Liberson, Holmquest et al., 1961; Melzack
e Wall, 1965).
Em 1965, Melzack e Wall publicaram na Science a Teoria das Comportas e
firmaram o uso da estimulação transcutânea (TENS) como terapêutica analgésica e
neuroestimuladora das vias neurais que controlam a dor (Melzack e Wall, 1965).
Foi a partir dos conceitos de neuroestimulação propostos por Melzack e Wall que
várias outras metodologias, como a estimulação cortical superficial, a estimulação
encefálica profunda (DBS) e a estimulação intramedular puderam se desenvolver.
Baseados nos estudos de autores como Hebb e Descartes, Melzack e Wall
descreveram a existência de duas vias neuronais ascendentes de sensibilidade: a
lenta e a rápida. A via rápida, ou do trato neoespinotalâmico, é composta por
neurônios de axônios rápidos, com fibras de grosso calibre, as fibras A-delta. Isto
é, a via responsável por levar ao SNC as informações periféricas de sensibilidade
tátil, térmica e vibratória. O seu neurônio ocupa a lâmina I da Medula Espinhal e
cruza imediatamente para o lado contrário, ascendendo pela substância branca na
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região antero-lateral até atingir a sua sinapse terminal no tálamo e na formação
reticular.
A via lenta, ou do tracto paleoespinotalâmico, utiliza axônios lentos, finos,
com fibras de diâmetro pequeno. Essa via leva ao SNC as informações de dor. O
seu neurônio ocupa a lâmina V da Medula Espinhal e tem sua sinapse terminal na
formação reticular, no colículo superior e na substância cinzenta periaquedutal.
Pela Teoria das Comportas, as vias grossas de tato, pressão e sensibilidade
vibratória, e as vias finas de dor levam informações da periferia para duas
localizações do corno posterior da medula: os circuitos inibitórios da dor e os
circuitos de transmissão ascendente da dor.
Quando essas vias são ativadas simultaneamente na periferia, competem
entre si pelos receptores. Mas as fibras de tato e sensibilidade são mais rápidas e
conseguem atingir os receptores medulares antes das fibras de dor, finas e lentas. E
assim, inibem as vias da dor, impedindo que os impulsos dolorosos da periferia
ascendam até os núcleos do tálamo (Figura 5).
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Figura 5: Esquema e legenda originais da publicação feita por Melzack e
Wall sobre a teoria das Comportas. Fonte: (Melzack e Wall, 1965).

Na vigência de um quadro doloroso, outros estímulos periféricos não
dolorosos análogos ao tato – como aqueles obtidos pela estimulação elétrica
transcutânea de alta frequência (TENS) – são capazes de ativar as fibras grossas
rápidas e atingem o corno medular antes dos estímulos oriundos das vias finas,
lentas.

Dessa

forma,

estímulos

não

dolorosos

conseguem

inibir

por

competitividade estímulos dolorosos ourindos da periferia.
Por essa teoria, diversos estudiosos implementaram e difundiram o uso da
estimulação elétrica transcutânea como um recurso terapêutico analgésico baseado
na neurofisiologia e na sua capacidade de interagir com o sistema nervoso
(Fodstad e Hariz, 2007).
Na mesma época, Liberson (1961) retomou os estudos de Duchenne de
estimulação neuromuscular com o uso da corrente farádica, desenvolvendo o que
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denominou de "Functional Electrotherapy", mais tardiamente chamada por Moe e
Post de "Functional Electrical Stimulation"(FES), denominação utilizada até hoje
(Moe e Post, 1962).
Ao contrário da corrente farádica analgésica TENS estimuladora da via
sensitiva e estudada por Melzack e Wall, que se utiliza de altas frequências e baixa
intensidade de corrente, a corrente da FES usa baixas frequências de pulso, em
torno de 20 a 50 Hz, com intensidade de corrente acima do limiar de
despolarização do neurônio motor, produzindo contrações musculares em vez de
analgesia. Esses autores foram os primeiros a utilizar a corrente elétrica periférica
para ativar a via neural de músculos esqueléticos específicos com intuito
funcional, estimulando a contração muscular e a produção de movimento articular
e funções motoras. O primeiro estudo foi desenhado para a aquisição da
dorsiflexão a partir da estimulação do músculo tibial (figura 6) (Liberson,
Holmquest et al., 1961; Moe e Post, 1962). Iniciou-se assim o uso clínico e o
estudo da FES.
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Figura 6: Protótipo da FES para a aquisição da dorsiflexão,
desenhado e publicado por Liberson. Fonte: (Liberson, Holmquest et al., 1961) .

A FES é uma técnica de fácil aplicabilidade, com poucas contra-indicações
ou efeitos colaterais e baixo custo em relação às terapias atuais de estimulação
cortical (Peckham e Knutson, 2005). As contrações musculares evocadas são
obtidas através de envelopes de pulsos elétricos de pequena duração aplicados sob
freqüência controlada, que despolarizam as fibras nervosas da placa motora que,
por sua vez, são mais excitáveis que as fibras musculares. Tais envelopes de pulsos
elétricos duram poucos segundos, podendo-se obter contrações em condições
biológicas com baixo risco de desconforto ou queimaduras e que se aproximam
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muito da contração muscular fisiológica (Peckham e Knutson, 2005). Em doentes
com lesões do SNC sem sinapses ativas entre os neurônios do córtex motor
primário e os motoneurônios α que atuam na contração muscular eferente, a
corrente elétrica liberada pelo eletrodo da FES ativa diretamente a fibra neural da
terminação nervosa da placa motora, produzindo sua despolarização e a
consequente contração muscular, movimentação articular e substituição da função
comprometida pela lesão (Peckham e Knutson, 2005).
Desde meados de 1960, a FES tem sido utilizada com o intuito primordial de
manutenção do trofismo e hipertrofia muscular, para a substituição de funções
neuromusculares comprometidas, para o aumento da amplitude articular e para a
facilitação da atividade motora voluntária seletiva em doentes com lesões do
motoneurônio superior ou com patologias orgânicas acompanhadas de atrofia
muscular (Alfieri, 1982; Stefanovska, Vodovnik et al., 1989; Glanz, Klawansky et
al., 1996; Dimitrijevic e Dimitrijevic, 2002; Chae, 2003; Aoyagi e Tsubahara,
2004; Bolton, Cauraugh et al., 2004; Dobkin, 2004b; De Kroon, Ijzerman et al.,
2005; Peckham e Knutson, 2005; Vitenzon, Mironov et al., 2005; Pomeroy, King
et al., 2006; Chae, Sheffler et al., 2008; O'dell, Lin et al., 2009). Nos últimos 40
anos, estudos demonstram os resultados clínicos da FES em doentes com lesões
após o AVE ou após lesões medulares. Já foram demonstradas melhoras clínicas
na função motora voluntária de membro superior, na recuperação da marcha e na
preensão manual dos doentes (Alfieri, 1982; Stefanovska, Vodovnik et al., 1989;
Glanz, Klawansky et al., 1996; Chae, 2003; Aoyagi e Tsubahara, 2004; Bolton,
Cauraugh et al., 2004; Dobkin, 2004b; Peckham e Knutson, 2005; Vitenzon,
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Mironov et al., 2005; Yan, Hui-Chan et al., 2005; Pomeroy, King et al., 2006;
Chae, Sheffler et al., 2008; O'dell, Lin et al., 2009).
Desde os anos 1960, sabe-se também que classicamente as fibras musculares
são capazes de hipertrofiar em resposta à estimulação elétrica (Bassel-Duby e
Olson, 2006; Olson, Eadie et al., 2006; Wolpaw e Carp, 2006). Esses efeitos ditos
"musculares" da FES, que são utilizados amplamente para explicar a melhora
clínica encontrada em doentes, são conseqüências da sua atuação no recrutamento
das fibras musculares e na terminação nervosa da junção neuromuscular da placa
motora (Pette e Vrbová, 1999; Al-Majed, Brushart et al., 2000; Al-Majed,
Neumann et al., 2000; Busetto, Buffelli et al., 2000; Brushart, Jari et al., 2005;
English, Schwartz et al., 2007; Geremia, Gordon et al., 2007).
A contração muscular fisiológica envolve uma série de eventos
desencadeados pela ativação do motoneurônio α. Com a despolarização, o
potencial de ação se propaga pelo axônio até a sinapse da junção neuromuscular,
liberando a acetilcolina na fenda sináptica (Wolpaw e Carp, 2006). Esta se liga aos
receptores pós sinápticos, causando a despolarização e eventos intracelulares que
culminam na contração, força e consequente movimento muscular e articular.
Algumas das características técnicas da FES são determinantes para as
modificações musculares encontradas. Devido a sua capacidade de estimulação
supramáxima, na qual o recrutamento das unidades motoras independe do tamanho
das unidades, todas as unidades motoras são ativadas com a mesma intensidade de
estímulo, simultânea e precocemente, atingindo níveis de treino muscular intenso e
diminuindo a acomodação das unidades motoras aos estímulos (Peckham e
Knutson, 2005; Chae, Sheffler et al., 2008).
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Embora já documentada no âmbito clínico, muscular, na junção
neuromuscular e na placa motora, ainda hoje se discute a natureza da interferência
da FES na plasticidade do SNC e se essa interação tem papel decisivo nos efeitos
clínicos encontrados.
A dificuldade da análise estatística fidedigna dos efeitos neurofisiológicos da
FES deve-se, entre outros fatores, às características dos estudos em reabilitação
humana, de difícil desenho e execução (Glanz, Klawansky et al., 1996; De Kroon,
Ijzerman et al., 2005). Variáveis, como o grau de comprometimento motor, o
controle motor residual, o tamanho e a localização da área cerebral acometida, o
tempo de lesão, as comorbidades, o estado funcional prévio ou a idade, são
encontradas na prática médica da reabilitação (Hendricks, Van Limbeek et al.,
2002; Dobkin, 2004a; b; Kwakkel, Kollen et al., 2004; Teasell, Bayona et al.,
2005; Teasell, Bitensky et al., 2005; Lang, Macdonald et al., 2009; French,
Thomas et al., 2010). Adicionalmente, restrições inerentes ao estudo morfológico,
químico e neurofisiológico, dificultam a análise do SNC "in vivo" dos doentes,
ficando esta sob a responsabilidade de métodos de neuroimagem funcional, que
tem apresentado limitações quanto a análise dos efeitos celulares da estimulação.
A FES tem sido utilizada também como o princípio básico de funcionamento
das neuropróteses funcionais, desde os estudos pioneiros de Riso et. al., (1991) e
Prochazka et al., (1997). As neuropróteses funcionais são equipamentos ortésicos
que utilizam a FES para a obtenção de contração muscular e/ou substituição
funcional de movimentos articulares e funções corporais perdidas após lesões do
SNC, como as alterações vesicais, laríngeas e diafragmáticas (Hendricks, Ijzerman
et al., 2001; Alon, 2003; Alon e Mcbride, 2003; Alon e Ring, 2003; Alon,
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Sunnerhagen et al., 2003; Peckham e Knutson, 2005; Ring e Rosenthal, 2005;
Dunning, Berberich et al., 2008; Hara, 2008) (figura 7).

Figura 7. Modelo de uma neuroprótese de membro superior acoplada a FES
para a aquisição da flexoextensão de punho em doentes plégicos após lesão
medular cervical, em estudo na literatura. Fonte : http : // www . bioness . com /
NESS _ H200 _ for _ Hand _ Rehab / Videos _for_NESS_H200.php.

O campo de estudo na área das neuropróteses vem crescendo muito e
existem diversos modelos em estudo e aprovação na prática clínica como o
Parastep™ Neural Prosthesis for Walking (Sigmedics, 1994), o Freehand™ Upper
Extremity Neural Prosthesis (Neuro-Control Corp., 1997) ou o RGO-Assisted
Walking (Tashman, Zajac et al., 1995). Em geral, o desenvolvimento das
neuropróteses acopladas à FES tem se beneficiado de estudos sobre novas
metodologias de feedback sensorial, regulação da estimulação externa e novas
metodologias de estimulação que sejam embasadas no substrato funcional
anatômico residual e na plasticidade neuronal endógena para a aquisição de
resultados terapêuticos mais eficazes.
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Estudos recentes investigam a hipótese de integrar a FES às

Brain-

Computer Interfaces (BCIs) (Wolpaw, 2007), de modo a conseguir que a própria
atividade cortical motora fisiológica controle diretamente os dispositivos da FES
atuantes na função periférica de membros paréticos de doentes com lesões
nervosas centrais (Moritz, Perlmutter et al., 2008; Wang, Collinger et al., 2010).
Até os anos 1980, a FES era encarada como uma terapia funcional de
neuroestimulação, capaz de interagir plasticamente com o sistema muscular e
nervoso periférico, mas incapaz de interagir de modo modulatório com o SNC. A
ideia de que a FES pode atuar como um neuromodulatório central baseado na
capacidade plástica endógena do SNC é mais recente e, a priori, advém dos
estudos clínicos que demonstram os efeitos terapêuticos da FES, mesmo em
doentes em que a terapia foi descontinuada após um período de uso. Doentes
submetidos a longos períodos de uso da FES e/ou uma neuroprótese com FES
como substituto funcional readquirem a função anteriormente perdida mesmo após
a suspensão do uso da estimulação periférica ortésica.
Portanto, a FES é um treino terapêutico funcional e contextualizado capaz de
levar ao reaprendizado da função motora perdida a ser substituída, e não apenas
uma terapia de substituição funcional do ato motor perdido (Burridge, J, Taylor, P
et al., 1997; Burridge, Jh, Taylor, Pn et al., 1997; Wieler, Stein et al., 1999;
Ladouceur e Barbeau, 2000; Sinkjaer, Andersen et al., 2000; Popovic, Popovic et
al., 2002; Stein, Chong et al., 2006; Hook e Grau, 2007; Alon, Levitt et al., 2008;
Laufer, Hausdorff et al., 2009; Laufer, Ring et al., 2009; Everaert, Thompson et
al., 2010).
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Os substratos para a possível neurorrestauração obtida com o uso da FES
podem incluir tanto os mecanismos característicos da própria técnica de
estimulação – que sabidamente acarreta modificações do arcabouço osteomuscular
(Pette e Vrbová, 1999; Dupont Salter, Richmond et al., 2003; Marqueste,
Decherchi et al., 2006; Wolpaw e Carp, 2006) – quanto os mecanismos intrínsecos
ao tecido neuronal, provavelmente moduláveis pela estimulação. No séc. XXI, a
neurobiologia da FES para a reabilitação começa a ser melhor estudada (Dobkin,
2004a; Floel e Cohen, 2006).
Surpreendentemente, pouco se conhece sobre o impacto e a interação da FES
com os circuitos corticais ou vice-versa (Daly, Marsolais et al., 1996; Peckham e
Knutson, 2005; Chae, Sheffler et al., 2008; Everaert, Thompson et al., 2010).
Conhecemos os efeitos clínicos da FES na substituição funcional, na hipertrofia
muscular e no aumento da amplitude articular durante a função. Pouco ainda
sabemos, contudo, sobre a sua influência na neuroplasticidade das áreas
envolvidas com o controle e reaprendizado motor.

2.3 A neuroplasticidade do SNC e o uso das terapias de estimulação elétrica
neuromuscular periférica

Em 1960, Sir John C. Eccles foi um dos pioneiros ao utilizar a corrente
elétrica para atuar na capacidade plástica do tecido nervoso. Ele demonstrou que
os potenciais excitatórios pós-sinápticos (EPSPs) dos motoneurônios na placa
motora da junção neuromuscular podem ser inibidos por estimulação elétrica de
baixa freqüência, facilitados pela estimulação acima de 30 Hz e novamente
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inibidos por estimulação acima de 100 Hz (Curtis e Eccles, 1960). A demonstração
de que a fibra neural periférica da junção neuromuscular e o recrutamento das
fibras musculares pelo motoneurônio periférico se adaptam de maneira
freqüência/estímulo dependente abriu uma nova dimensão no estudo dos efeitos da
estimulação elétrica neuromuscular na plasticidade do sistema nervoso (Wolpaw e
Carp, 2006).
Mais de 40 anos depois, estudos clínicos e experimentais sobre as alterações
neurais da juncão neuromuscular e a velocidade de condução de nervos periféricos
encontraram modificações na condução axonal após períodos de estimulação
elétrica neuromuscular (Al-Majed, Brushart et al., 2000; Al-Majed, Neumann et
al., 2000; Busetto, Buffelli et al., 2000; Brushart, Jari et al., 2005; English,
Schwartz et al., 2007; Geremia, Gordon et al., 2007). A literatura também cita,
desde os anos 1980, que a utilização da estimulação elétrica da FES de modo
repetitivo sobre grupos musculares paréticos pode produzir, por um mecanismo de
ação inibitória recíproca e ativação de fibras grossas mielinizadas nos circuitos
medulares, alterações no limiar de ativação das vias medulares e a diminuição do
tônus e hiperreflexia do grupo muscular antagonista ao estimulado (Alfieri, 1982;
Stefanovska, Vodovnik et al., 1989; Field-Fote, 2004; Hook e Grau, 2007).
Nas mesmas décadas, estudos que se utilizaram da avaliação da presença da
proteína FOS (Herrera e Robertson, 1996; Coggeshall, 2005) demonstram que a
estimulação elétrica periférica atua diretamente no axônio e pode também ativar o
próprio corpo celular do neurônio no tecido do SNC. O uso desse marcador
possibilitou a compreensão de que a estimulação elétrica periférica neuromuscular
interage com o sistema nervoso, seguindo um padrão de resposta central com
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organização medular somatotópica, dependente do grau de consciência e
interatividade do animal, de maneira dose e tempo-dependente, e que varia de
acordo com o local de estimulação, freqüência e tipo de corrente elétrica utilizada,
conceito introduzido na literatura apenas a partir de 1990 (Bullitt, Lee et al., 1992;
Wei e Zhao, 1995; Willcockson, Taylor-Blake et al., 1995).
Alterações moleculares e metabólicas do SNC, como o aumento de perfusão
sanguínea perilesional e efeitos neurotróficos, já foram também descritas (Lever,
Bradbury et al., 2001; Buitrago, Luft et al., 2004; Burnett, Shimazu et al., 2006;
Weingarden e Ring, 2006).
Doravante, na última década, surgiram resultados interessantes no campo da
avaliação neurofisiológica e de imagem. Com o uso de técnicas como o TMS,
EEG, a ƒMRI, o PET e o MEP – e embora haja grande diversidade metodológica,
no tipo de amostra e na padronização dos protocolos de estímulos e,
consequentemente, nos resultados – já é possível assumirmos que a estimulaçao
elétrica periférica leva a modificações nas velocidades de condução e limiar de
despolarização do circuito espinhal e cortical, sobretudo quando aplicada nos
nervos tibial e mediano (Van Camp, Verhoye et al., 2006; Almaguer-Melian,
Bergado et al., 2010). Ao que parece, a resposta dependerá do tipo de corrente e
parâmetros da estimulação, assim como do estado funcional do tecido nervoso
lesado anteriormente à estimulação, uma vez mais sugerindo que a interação entre
o estímulo e o substrato neuronal é um fator determinante na resposta funcional
encontrada (Van Camp, Verhoye et al., 2006; Almaguer-Melian, Bergado et al.,
2010).
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No esteio das mesmas ideias, estudos como os de Wu et al. (2005), Conforto
et al. (2008) e Stefan et al. (2002) encontraram mudanças na ativação cortical de
indivíduos durante ou após o uso de estimulação elétrica periférica, sendo esta
última pareada ou não a protocolos de estimulação cortical associada. Foram
encontradas modificações nos padrões de ativação cortical de áreas sensitivas,
motoras e nas áreas corticais suplementares de indivíduos normais ou com lesões
isquêmicas encefálicas. Essas modificações ocorreram, em geral, de maneira
somatotópica – ora no córtex lesado, ora no córtex contralateral à lesão – foram
diretamente proporcionais ao tipo, localização e intensidade da corrente e
acompanhadas de melhoras clínicas motoras e sensitivas, mesmo quando a
corrente elétrica teve sua ação restrita à via sensitiva (Conforto, Kaelin-Lang et al.,
2002; Charlton, Ridding et al., 2003; Ridding e Uy, 2003; Smith, Alon et al.,
2003; Rosenkranz e Rothwell, 2006; Conforto, Cohen et al., 2007; Rosenkranz,
Kacar et al., 2007; Castel-Lacanal, Marque et al., 2009; Conforto, Ferreiro et al.,
2010).
Especificamente na FES foram encontrados resultados não conclusivos,
embora semelhantes com as mesmas metodologias.
Kimberley et al., (2004) estudaram 16 doentes com sequela de AVE,
divididos em grupo placebo e grupo com o uso da FES, em estudo cego
controlado. Avaliações realizadas com exames de imagem, antes e após 48 horas
do final da terapia, apontaram um aumento de força em ambos os grupos, porém,
uma melhora do padrão funcional global apenas no grupo tratamento. Embora não
tenha havido um aumento no número ou nas áreas de ativação cortical, foi
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observado um aumento na intensidade de ativação do giro pós central, córtex
sensorial primário.
Outros estudos em doentes com lesões neurológicas centrais, e avaliados
com o uso de TMS e MEP, também revelaram modificações no padrão de ativação
cortical dos indivíduos submetidos à estimulação com corrente elétrica motora,
cujos achados foram concomitantes às melhoras motoras observadas (Han, Jang et
al., 2003; Pitcher, Ridding et al., 2003; Smith, Alon et al., 2003; Kido Thompson e
Stein, 2004; Hook e Grau, 2007; Everaert, Thompson et al., 2010).
Estudos em roedores, empregando diferentes modelos de estimulação
elétrica, podem auxiliar na compreensão dos mecanismos celulares, bioquímicos e
da neuroplasticidade central envolvidos na melhora funcional encontrada em
doentes submetidos à reabilitação. Os resultados dos estudos de campo com a FES
poderão ser aplicados nas pesquisas sobre neurorestauração para trazer novos
conhecimentos sobre as terapias de neurorreabilitação, neuroplasticidade e
recuperação motora. Conhecendo os mecanismos celulares, moleculares e
hebbianos da neuroplasticidade pode-se compreender melhor o efeito exato das
terapias de estimulação elétrica periférica na reorganização cortical, o que
contribuirá para o desenvolvimento de estratégias de reabilitação mais promissoras
e fisiologicamente integradas à capacidade plástica endógena de recuperação
funcional do SNC.
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4. Métodos

Este é um estudo experimental, prospectivo, realizado no Laboratório de
Neurocirurgia Funcional (LIM-45) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). O LIM-45, sob a
responsabilidade do Prof. Dr. Gerson Chadi, pertence à Disciplina de Neurologia
Experimental do Departamento de Neurologia da FMUSP. Esse experimento foi
realizado de acordo com as normas científicas da Comissão de Ética, Ensino e
Pesquisa do hospital e segundo os princípios éticos adotados pelo Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA).
Foram utilizados neste experimento ratos Wistar machos adultos saudáveis,
pesando de duzentas a trezentas gramas, provenientes do biotério da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. Os ratos foram manipulados da mesma
maneira padronizada no laboratório recebendo água e alimentação ad libitum. Os
animais permaneceram em suas gaiolas individuais livres e seguiram o seguinte
protocolo ao longo dos dias:

• Dia 0 (D0): os ratos foram submetidos à avaliação do comportamento
motor do momento pré lesão (item 4.5).

• Dia 1 (D1): os ratos foram submetidos ao procedimento cirúrgico para a
indução da lesão isquêmica cortical (item 4.1).

• Dia 2 (D2): os ratos foram submetidos à avaliação do comportamento
motor do momento pós lesão pré estimulação (item 4.5).

• Dia 3 (D3): os ratos foram submetidos ao implante cirúrgico dos eletrodos
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de estimulação (item 4.4).

• Dia 4 (D4): os ratos foram submetidos à randomização nos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO. No mesmo dia iniciou-se o protocolo de
estimulação, sendo o grupo ESTIMULADO submetido ao protocolo de
estimulação elétrica e o grupo NÃO ESTIMULADO submetido a um protocolo de
estimulação SHAM, descritos abaixo (item 4.6).

• Dia 5 (D5) ao dia 17 (D17): uso diário dos protocolos de estimulação (item
4.6).

• Dia 18 (D18): os ratos foram submetidos a avaliação do comportamento
motor do momento pós lesão pós estimulação (item 4.5).

• Dia 19 (D19): morte dos animais (item 4.8).

4.1 O modelo de lesão isquêmica.

O modelo de lesão isquêmica escolhido foi o da isquemia fototrombótica
induzida pelo Rose Bengal desenvolvido por Watson (1985) e aperfeiçoado por
Grome (1988). Nessa técnica, o corante Rose Bengal é injetado intravenosamente
e o escalpo é rebatido, mantendo a integridade da calota óssea. As áreas corticais a
serem lesadas são posicionadas no foco de uma lâmpada de luz verde de
comprimento de onda específico de 560 nm. A luz interage com o corante injetado,
produzindo uma agregação plaquetária intravascular e conseqüente lesão tecidual
isquêmica por trombose (Ginsberg e Busto, 1989; Traystman, 2003).
Em nosso estudo, usando como referência os parâmetros de lesão descritos
por Shanina et al. (2006), Markgraf et al (1994), Lippoldt et al. (1993) e Watson
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et al. (1985) e após uma revisão da literatura (tabela 2) as variáveis foram
controladas

para

produzir

lesões

corticais

incompletas,

de

morfologia

circunferencial de no máximo 6 mm de diâmetro e que estivessem restritas à
camada cortical poupando os territórios e estruturas abaixo do corpo caloso.
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Tabela 2: Estudos da literatura que utilizaram a técnica da isquemia
fototrombótica induzida pelo Rose Bengal em animais de pequeno porte.
Revisão da literatura de 1985 a 2007 para comparação dos parâmetros
metodológicos.
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Para este modelo de isquemia fototrombótica, no D1, os animais foram
anestesiados com Ketamina e Xylazina e tricotomizados na região craniana. Cada
animal recebeu pela cauda uma injeção intravenosa lenta do corante Rose Bengal
(Sigma Chemical Co, Estados Unidos da América), na dose de 30mg/kg, diluído
em solução salina a 20mg/ml. Imediatamente após a injeção, os animais foram
posicionados em um aparelho estereotáxico, onde o escalpo foi rebatido expondo o
bregma. Um cabo de fibra óptica circular com foco de 5mm de diâmetro que
irradiava luz verde no comprimento de onda de 560 nm vinda da fonte de luz KL
1500 LCD (Schott Mainz, G), que é eletronicamente regulada para garantir 60%
de sua potência máxima (Watson, Dietrich et al., 1985; Lippoldt, Andbjer et al.,
1993) e que contém uma lâmpada halógena fria não filtrada de 150W (Osram
Xenophot, Eichstätt, G) foi colocado sobre a área a ser irradiada, nunca encostando
no tecido ósseo. A irradiação de luz permaneceu por 30 minutos (figuras 8, 9 e
10).
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8

9

10

Figuras 8, 9 e 10. Animais sendo submetidos ao procedimento cirúrgico para
a indução da lesão isquêmica cortical
Logo após a cirurgia, os animais retornaram às gaiolas de origem
permanecendo em ambiente aquecido por 30 minutos.

4.2 A localização da lesão

As coordenadas estereotáxicas para a localização da região a ser irradiada
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seguiram os padrões descritos por Paxinos e Watson (1986) e compreenderam o
território de irrigação da artéria cerebral média direita, nas áreas corticais direitas
frontoparietais sensitivas e motoras primárias de pata dianteira e traseira, na
posição de 1,5mm anterior até 3,5mm posterior ao bregma, justaposto a linha
medial interhemisférica (figura 11). Esta região foi escolhida como localização da
lesão, com o intuito de obtenção da perda da dorsiflexão unilateral.

Figura 11. Esquema didático da localização da lesão de acordo com as
coordenadas de Paxinos e Watson (1986) que tem como referência "Zero" o
bregma.
4.3 Confecção dos fios/eletrodos para a estimulação funcional periférica
terapêutica.
Foi realizado no próprio laboratório a confecção de um fio/eletrodo de
estimulação baseado em Miles (2001).

•

Confecção dos eletrodos:

Os eletrodos de aço inoxidável foram confeccionados a partir de agulhas
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hipodérmicas estéreis em aço inox de tamanho 30 X 7. Cada agulha foi cortada
em duas partes iguais de 1,5 cm de comprimento e o cabo da agulha foi retirado
dando origem então a eletrodos de 1,5 cm de comprimento, 0,7 mm de espessura,
com lúmen pérvio para permitir a passagem do fio de sutura longitudinalmente por
dentro do eletrodo (figura 12)

Figura 12. Confecção do eletrodo de estimulação à partir de uma agulha
hipodérmica de aço inox. A= cabo da agulha. B-C = corte da agulha que dará
origem ao eletrodo. D-E= corte e aberturas feitas para a passagem do fio de sutura.

•

Confecção dos fios/eletrodos

Utilizamos fio condutor em cobre revestido de silicone isolante. Cada fio
apresentava uma de suas extremidades soldada a um borne de conexão a ser
conectado ao aparelho de eletroestimulação e a outra de suas extremidades soldada
ao eletrodo de aço inoxidável descrito acima (figura 13). Todos os pontos de solda
receberam cobertura de verniz isolante (Isalkyd SM - 206/AR, São Marco Ind.
Com LTDA) para evitar e perda da corrente no ponto da solda.
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Figura 13. Fio de estimulação soldado ao eletrodo de estimulação já com o
fio de sutura em seu lúmen. J= solda
4.4 Cirurgia para o implante no animal dos fios/eletrodos de estimulação

Cada animal foi submetido ao implante cirúrgico do fio/eletrodo, através de
técnica cirúrgica baseada na referências de Dow et.al., (2004), Marqueste et al.,
(2006) e Miles (2001).
No D3 os animais eram anestesiados com Ketamina e Xylazina e
tricotomizados na região da pata esquerda e coluna torácica. A seguir era feita
então uma incisão cirúrgica de 1 a 2 cm de comprimento na pele da região da pata
traseira esquerda, longitudinalmente e paralela ao osso da tíbia. Era feita também
outra incisão de 1 cm na pele de cobertura da coluna dorsal, na altura de T8. A
seguir afastavam-se os planos musculares superficiais e a fáscia que recobre o
músculo bíceps femoral, expondo o músculo tibial anterior.
Com

uma

pinça

pequena

curva,

o

músculo

tibial

era

isolado

anatomicamente, tendo sua borda anterior descolada do osso da tíbia e a borda
posterior descolada do músculo extensores de dedos (figuras 14, 15 e 16).
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Figura 14. Anatomia da pata traseira do rato. Fonte: Greene, EC. Anatomy of
the rat. Philadelphia : American Philosophical Society, 1935 pag 93 (Greene,
1935).
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Figura 15: Anatomia da pata traseira do rato. BFp= Bíceps femoral posterior.
BFa= Bíceps femoral anterior.

Figura 16: Anatomia da pata traseira do rato. N= Nervo tibial. EDL=
Músculo extensor de dedos. TA: Músculo Tibial Anterior.

Com outra pinça curva, o tecido subcutâneo da pele de toda a cobertura
dorsal do animal era dissecado criando-se um túnel de passagem por dentro do
tecido subcutâneo que unia o compartimento musuclar exposto da pata à incisão na
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pele dorsal na altura de T8. Através deste túnel o fio/eletrodo de estimulação era
introduzido, mantendo-se a extremidade superior com o borne de conexão
exteriorizado na pele dorsal na altura da vértebra T8 e a extremidade inferior com
o eletrodo de aço exteriorizado na região da pata traseira esquerda.
O eletrodo de aço soldado ao fio de estimulação era então suturado com fio
de nylon 6-0 (Paralon 6-0 NYC 601215) no ponto motor do ventre muscular do
músculo tibial esquerdo (figura 17 e 18).

Figura 17. Eletrodo pronto para a sutura no músculo tibial. X= ponto
de sutura no músculo tibial. L= eletrodo. TA= Músculo Tibial Anterior. G=
Fio de sutura. J= solda. H= fio/eletrodo de condução da corrente.

Figura 18. Foto do Fio/eletrodo pronto para a sutura no músculo tibial.
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Para a escolha do ponto de sutura, testava-se a capacidade de contração
muscular do músculo tibial em 3 regiões do ventre, quais sejam, lateral direita,
lateral esquerda e ponto médio. Para tal utilizamos um eletrodo caneta conectado
ao aparelho de eletroestimulação ligado. O local a receber a sutura seria aquele
onde conseguíssemos obter a contração muscular mais efetiva, ampla e isolada
para a dorsiflexão do tornozelo, com uma intensidade de corrente elétrica
padronizada fixa de 1mA. Após isso, o borne de conexão na extremidade superior
do fio também era suturado externamente à pele dorsal do animal com fio de
algodão. Além disso, também na altura de T8 era fixado à pele e subcutâneo um
segundo borne de conexão, que funcionava como “terra” durante o período de
estimulação. Finalizando realizava-se o fechamento dos planos musculares,
subcutâneos e pele (figura 19).

Figura 19. Desenho do animal após a cirurgia de implante dos eletrodos. No
maior aumento músculo tibial com o eletrodo suturado.

Logo após o implante cirúrgico e com os animais ainda anestesiados,
testava-se o protocolo de estimulação elétrica escolhido (item 4.6) ligando-se os
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bornes de conexão, já suturados à pele do animal, aos cabos de conexão e ao
aparelho de eletroestimulação. Animais que não apresentassem o movimento de
dorsiflexão ampla e visível de no mínimo 45 graus de amplitude de movimento
(ADM), ou aqueles que apresentassem movimentação associada de outras
articulações, ou ainda, que necessitassem de corrente elétrica com intensidade
superior a 2mA para apresentarem contração muscular visível, eram descartados
do estudo (figura 20).

Figura 20: Foto durante a testagem do implante cirúrgico do eletrodo de
estimulação no músculo tibial para a reprodução do movimento de dorsiflexão
com 2mA de intensidade de corrente

Logo após, os animais retornavam às gaiolas de origem permancendo em
ambiente aquecido por 30 minutos. Todos animais receberam antibioticoterapia
com cefalotina sódica via intramuscular (IM), 40mg/Kg/dia, e terapia
antiinflamatória IM, durante os 2 dias que se sucederam ao procedimento
cirúrgico.

4.5 Avaliação do comportamento motor
A avaliação do comportamento motor aconteceu nos seguintes momentos:
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•

Dia 0 (D0): 24 horas antes da realização do procedimento cirúrgico

de indução da lesão encefálica isquêmica, chamado de momento pré lesão.

•

Dia 2 (D2): 24 horas após a realização do procedimento cirúrgico

de indução da lesão isquêmica, cerca de 24 horas antes do implante dos eletrodos
de estimulação, chamado de momento pós lesão pré estímulo.

•

Dia 18 (D18): 24 horas após o último dia de estimulação, cerca de

24 horas antes da eutanásia, chamado de momento pós lesão pós estímulo.

As seguintes metodologias de avaliação foram aplicadas nos ratos, seguindo
os protocolos de avaliação comportamental em animais com hemiparesia isolada
localizada (Wood, Sopesen et al., 1996; Shanina, Schallert et al., 2006; Kleim,
Boychuk et al., 2007) :
1. Análise do comportamento motor espontâneo em campo aberto por
infravermelho e equipamento computadorizado. Esta análise é realizada
utilizando-se um sistema automatizado de análise da atividade motora por emissão
de feixe de luz infravermelho (Coulborn Instruments, Estados Unidos da
América). Este sistema permite a análise rápida e simultânea da atividade motora
global espontânea e de exploração do ambiente de diversos animais. Os ratos
foram colocados individualmente em caixas de polietileno (37 X 17 X 30 cm)
equipadas com um emissor de luz infravermelha e um sensor de calor na porção
superior de sua parede. Os feixes de luz infravermelha são capazes de varrer todo o
espaço interior da caixa e ao refletir no animal, proporcionam uma onda de calor
que é captada pelo sensor de temperatura. Os parâmetros são detectados e
registrados de acordo com o tempo de ocorrência. Os registros feitos antes da
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lesão, 24 h após a lesão cirúrgica isquêmica e 14 dias após a estimulação elétrica
diária, correspondem a uma tomada de 30 minutos cada um. A sala de
experimentação tinha sua iluminação interrompida e era mantida sob condições
constantes de temperatura e umidade. Seis parâmetros foram

detectados e

registrados de acordo com o tempo de ocorrência do movimento. O tempo sem
movimentos (Dado 1) corresponde ao tempo no qual o animal não se moveu ou o
fez por um tempo inferior a 0,01s durante o período de registro. O número de
eventos sem movimentos (Dado 2) refere-se ao número médio destes eventos
registrados durante o tempo de registro. O tempo de pequenos e grandes
movimentos (Dado 3 e Dado 5 respectivamente) são definidos como a duração de
movimentos contínuos nos intervalos de tempos de 0,01 a 0,1s e maiores que 1,0
segundo, respectivamente. O número de pequenos e grandes movimentos (Dado 4
e Dado 6 respectivamente) referem-se ao número médio de pequenos e grandes
movimentos durante o tempo de registro. Os dados são transferidos para um
computador e um programa específico fez a análise dos números. Os dados foram
agrupados e as médias foram apresentadas.

Foi realizada também uma análise comportamental com o teste "Foot Fault
Test" (Barth e Stanfield, 1990; Bona, Johansson et al., 1997; Kleim, Boychuk et
al., 2007).

2. O "Foot Fault Test" é um teste motor comportamental utilizado para
evidenciar a assimetria funcional motora entre hemicorpos, encontrada em animais
com hemiparesia após lesão cortical unilateral das áreas sensitivomotoras. Pode
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evidenciar diferenças entre os hemicorpos tanto para os membros dianteiros
quanto para os membros traseiros. Para a realização do teste, os animais são
colocados em uma plataforma suspensa de aproximadamente 40-60 cm de
comprimento, que possui a superfície de apoio inferior vazada, com barras de
apoio transversais para as patas de 0,4 cm de espessura e com espaços de 3 cm
entre uma barra de apoio e outra. Ao caminhar pela plataforma os animais devem
coordenar os passos de modo a evitar que o pé "caia" da barra de apoio por entre
os espaços, o que é considerado um "erro" (figura 21).

Figura 21: Foto de um animal realizando o "Foot Fault Test"
Animais normais raramente cometem os erros de modo assimétrico em
relação a seus hemicorpos, ou com mais de 10% de assimetria em relação aos
lados direito e esquerdo. O cálculo do "Foot Fault Score" é feito analisando-se
visualmente as diferenças no número de erros cometidos durante a caminhada
contabilizando-se cada hemicorpo em separado através da fórmula abaixo:

"Foot Fault Score" =

Número de erros de passos do membro analisado
Número total de passos do membro analisado
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Em nosso estudo, no tempo D0, os animais foram colocados a caminhar na
barra uma primeira vez antes do teste definitivo, como uma forma de treino pré
teste. A segunda caminhada foi então gravada em vídeo e analisada posteriormente
quanto ao número de erros cometidos para cada hemicorpo individualmente. O
valor do "Foot Fault Score" de cada hemicorpo foi então comparado ao lado
contralateral do mesmo animal e a diferença entre os hemicorpos em porcentagem
foi o valor analisado estatisticamente entre os ratos e entre os grupos.
Todos os procedimentos comportamentais foram feitos colocando-se os
animais sem a identificação de seus grupos de origem, para que a avaliação dos
dados fosse feita de maneira que o examinador não identificasse a qual grupo cada
animal pertencia. Apenas após a coleta dos dados, durante a análise estatística os
animais foram identificados como pertencentes ao grupo NÃO ESTIMULADO ou
ao grupo ESTIMULADO.

4.6 Protocolo da estimulação elétrica funcional terapêutica utilizado nos
animais

Tendo em vista a grande controvérsia da literatura sobre quais parâmetros de
freqüência e intensidade de corrente são mais propícios a gerar modificações
neuroplásticas centrais, utilizamos como parâmetros de estimulação os modelos de
estimulação elétrica funcional em pequenos animais descritos na literatura para o
treino motor do músculo tibial anterior parético, clinicamente representado pela
perda da dorsiflexão (Siatras, Poumarat et al., 1994; Daly, Marsolais et al., 1996;
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Pilyavskii, Maisky et al., 2001; Dimitrijevic e Dimitrijevic, 2002; Dow, Cederna et
al., 2004; De Kroon, Ijzerman et al., 2005; Dow, Faulkner et al., 2005; Peckham e
Knutson, 2005; Blum, Haun et al., 2007). O protocolo de estimulação
compreendeu o uso de estimulação elétrica periférica neuromuscular com corrente
Farádica alternada, onda quadrada com tempo de contração de 3 segundos,
duração de pulso de 300 ms, tempo de relaxamento de 10 segundos e intensidade
de corrente elétrica compreendendo o menor valor de intensidade de corrente
acima do limiar motor de contração muscular, capaz de obter um movimento
articular e contração muscular em dorsiflexão visível a olho nu acima de 45 graus,
mas nunca com intensidades de corrente acima de 2 mA. A determinação do limiar
de contração e o valor da intensidade da corrente a ser utilizado foram ajustados
individualmente, de rato para rato e sessão para sessão, a partir de 0,1mA,
ascendentemente.
Portanto, esse estudo utilizou o protocolo de corrente com 0,1mA a 2mA de
intensidade e 30 Hz de freqüência de pulso. Cada animal foi estimulado
diariamente, 1 X ao dia, por 14 dias, durante um período de 20 a 40 minutos no
máximo, porém nunca além do tempo de fadiga muscular que foi definido como a
diminuição da amplitude de movimento articular de dorsiflexão a inspeção visual
(Siatras, Poumarat et al., 1994; Pilyavskii, Maisky et al., 2001; Dow, Faulkner et
al., 2005).
A sala de experimentação tinha sua iluminação interrompida e era mantida
sob condições constantes de temperatura e umidade, sem a presença de pessoas ou
outros estímulos ambientais. Todos os animais foram retirados de suas caixas
individuais e levados a uma outra caixa própria para estimulação apenas no
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momento que antecedia aos estímulos. Cerca de 48 horas após o implante do
fio/eletrodo, iniciava-se o protocolo de estimulação elétrica com o uso do aparelho
Vif FES 4 canais da Quark que consiste de 3 partes: o estimulador alimentado por
energia elétrica, os eletrodos de superfície e os cabos de conexão (figura 22).

Figura 22. Foto do aparelho de estimulação elétrica funcional utilizado.
Fonte:http://www.quarkmedical.com.br/eletro.php.

Os animais de ambos os grupos NÃO ESTIMULADO (ESTIMULAÇÃO
SHAM) e ESTIMULADO seguiram o seguinte protocolo:

•

Permaneciam por 10 minutos sozinhos em silêncio e escuro na

caixa de estimulação para um período de adaptação em que ficaram livres para
explorar a caixa.

•

Após este período, gentilmente procedíamos a conexão dos cabos

de estimulação do aparelho aos bornes suturados na pele dorsal do animal (figura
23)
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Figura 23. Foto de um animal já conectado ao aparelho de eletroestimulação
alguns minutos antes do início da corrente elétrica

•

Os ratos eram então mantidos por mais um período de 10 minutos

de adaptação em silêncio, livres para a marcha na caixa, mas agora já conectados
pelos bornes dorsais ao aparelho de estimulação desligado.

•

Após isso em ratos de ambos os grupos, os aparelhos eram ligados e

ajustados os parâmetros da corrente.

•

A partir daqui,

para o grupo NÃO ESTIMULADO, apenas

mantínhamos os animais dentro da caixa conectados ao aparelho ligado. O
aparelho de estimulação destes animais também foi mantido ligado, produzindo o
mesmo som que os do grupo tratamento, mas não liberava a corrente elétrica. A
sua intensidade de corrente era mantida em ZERO, garantindo que estes animais
foram tratados com as mesmas condições que os animais estimulados, mas foram
submetidos a um modelo de estimulação SHAM (NÃO ESTIMULACÃO).

•

Para os animais do grupo ESTIMULADO, o botão de controle da

intensidade da corrente era então ajustado ascendente e progressivamente, de
modo a liberar a corrente e produzir uma contração muscular de dorsiflexão que
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fosse visível e olho nu, sem outra contração muscular associada, desde que a
intensidade não ultrapassasse o valor de 2mA de intensidade.

•

Os animais foram estimulados sempre aos pares, 2 a 2

concomitantemente em caixas separadas mas lado a lado na mesma sala, sendo o
par de animais sempre composto por um animal do grupo NÃO ESTIMULADO
(SHAM) e um outro animal do grupo ESTIMULADO. O tempo total de
estimulação para todos os animais não excedeu 45 minutos. O tempo mínimo
também foi sempre superior a 20 minutos em ambos os grupos. De 20 a 45
minutos, os animais permaneciam em estimulação até atingirem os 45 minutos
totais ou até que apresentassem sinais de diminuição de amplitude de movimento
articular (ADM) da dorsiflexão abaixo de 45 graus visível a olho nu. Este
cuidado foi tomado para evitarmos dor, fadiga e/ou lesões musculares

por

hiperestimulação (Siatras, Poumarat et al., 1994; Humm, Kozlowski et al., 1998;
Pilyavskii, Maisky et al., 2001). Sempre que um animal do grupo ESTIMULADO
chegasse ao fim de sua estimulação, fosse pelo tempo limite de 45 minutos, fosse
pela diminuição da movimentação ativa/induzida de tornozelo, seu par NÃO
ESTIMULADO tinha seu aparelho desligado e era também devolvido à gaiola de
origem. Deste modo, ambos os animais eram retirados de suas caixas de
estimulação juntos, ainda que apenas um deles demonstrasse essses sinais de
diminuição de resposta à estimulação. Este cuidado foi tomado, pois assim foi
possível parear o tempo de estimulação entre os grupos, já que o tempo de
estímulo foi individualizado de rato para rato, de acordo com a tolerância clínica
ao estímulo.
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Uma avaliação prévia à coleta de dados foi realizada com um grupo de 5
animais para evidenciarmos histologicamente se o protocolo de implante e a
estimulação escolhida foram efetivos e suficientemente capazes de alcançar o
corno medular. Estes 5 animais de mesmo peso, mantidos sob os mesmos cuidados
e submetidos aos mesmos procedimentos de confecção e implante de eletrodos
descritos nos itens 4.4 foram sacrificados após duas horas e trinta minutos do uso
de 1 dia de estimulação conforme protocolo descrito no item 4.6. Após isso, estes
animais foram perfundidos com solução de paraformaldeído e tiveram suas
medulas da região lombar L2 a L5 retiradas, congeladas, e seccionadas em cortes
de 20µm de espessura. Estas secções foram imunomarcadas com a proteína FOS e
analisadas à microsocopia simples. O padrão regional da marcação FOS foi
analisado e comparado com a literatura (Coggeshall, 2005). Comparações entre os
lados direito não estimulado e o esquerdo estimulado da medulas dos ratos à
microscopia simples das secções medulares lombares, evidenciou marcações
positivas da FOS nos níveis L3 a L5, com marcação muito esparsa nas secções
acima de L3 e sacrais, maior presença de marcação positiva no corno anterior do
lado estimulado e pouca marcação do corno anterior do lado não estimulado (Wei
e Zhao, 1995; Willcockson, Taylor-Blake et al., 1995; Coggeshall, 2005) (Figuras
24 e 25).
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Figura 24. Secção medular no nível L4-L5 mostrando o corno anterior e
posterior estimulados, com importante marcação da proteína FOS em ambos os
cornos anterior e posterior

Figura 25. Secção medular no nível L4-L5 mostrando corno anterior e
posterior não estimulados, com assimetria de marcações da proteína FOS, com
maior positividade no cormo posterior
4.7 Os critérios de exclusão dos animais

•

Seguindo os critérios do manual Definition of Pain and Distress and

Reporting Requirements for Laboratory Animals: Proceedings of the Workshop
Held June 22, 2000 do Committee on Regulatory Issues in Animal Care and Use,
Institute for Laboratory Animal Research, National Research Council, foram
excluídos os animais que apresentaram sinais de dor durante todo o período do
protocolo, desde a cirurgia para obtenção da lesão até o final dos 14 dias de
estimulação, mesmo nos períodos de descanso ou fora do ambiente de estimulação.
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Este cuidado foi tomado para evitarmos o sofrimento dos animais e também pois a
dor é um potente estimulante da neuroplastcidade central (Latremoliere e Woolf,
2009), o que poderia falsear os resultados encontrados no estudo .
Foram também excluídos os seguintes animais:

•

1. A cada dia de procedimento cirúrgico para a realização da isquemia
encefálica (vide item 4.1) 10 animais foram submetidos ao
procedimento cirúrgico. Aqueles que não apresentaram a inspeção
visual sinais de absorção do corante Rose Bengal nos tecidos
periféricos de cauda, orelha, pele e esclera durante o procedimento
cirúrgico para a obtenção da lesão isquêmica ou aqueles que
apresentaram óbito durante o procedimento foram excluídos do
estudo.
2. Dentre aqueles animais que permenceram inclusos no estudo após a
cirurgia da isquemia, foram excluídos do estudo aqueles que não
apresentaram

um implante de eletrodo com as características

padronizadas no item 4.4.
3.

Dentre os animais que receberam o implante do eletrodo, foram
excluídos do estudo durante os 14 dias de estimulação, aqueles que
apresentaram sinais de alterações clínicas, infecção, ruptura ou perda
do implante, deiscência das suturas, perda do borne de conexão
implantado dorsalmente, sinais de contração de pele ou muscular de
outras regiões que não o músculo tibial, sinais de perda de correne
elétrica ao longo do circuito implantado (vide item 4.6).

4.

Foram excluídos aqueles animais que não apresentaram a contração
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muscular em dorsiflexão isolada da articulação do tornozelo acima de
45 graus e com intensidade de corrente inferior a 2 mA no teste da
corrente durante a cirurgia para o implante cirúrgico dos eletrodos de
estimulação ou durante os 14 dias de estimulação diária.
5.

Foram excluídos aqueles que não apresentaram lesão encefálica
visível a inspeção visual durante o procedimento cirúrgico de
sacrifício e retirada dos encéfalos descrita no item 4.8A (figura 26 ).

6.

Após a retirada dos encéfalos foram também excluídos os animais
que foram estimulados durante os 14 dias, portadores de lesão
comprovada durante a retirada do encéfalo, mas que durante os 14
dias do período de estimulação tiveram seus animais pares de
estimulação excluídos por um dos motivos descritos acima ou por
motivo de óbito antes do fim do 14° dia de estimulação.

Figura 26: Foto do aspecto macroscópico da lesão encefálica, logo após a
eutanásia do animal através da técnica de perfusão com paraformaldeído e a
retirada do encéfalo.
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4.8 Processamento Tecidual

A. Sacrifício dos animais e armazenamento dos cérebros:

Transcorrido um período de 14 dias de terapia de estimulação elétrica após a
lesão isquêmica focal, cada rato foi anestesiado por injeção intraperitoneal de
pentobarbital sódico (3%, 100mg/Kg, Cristália/Brasil) e sacrificado através de
perfusão transcardíaca com 70 ml de solução salina (0,9%) durante 30 segundos,
continuada com 50ml de fixador a 4°C por 30 segundos e, a seguir, com 350 ml
adicionais do mesmo fixador a 4°C durante 6 minutos. O fixador, modificado de
Zamboni e De Martino (Gomide e Chadi, 1999), foi preparado com
paraformaldeído a 4% dissolvido em tampão fosfato 0,1 M (pH 6,9). Após a
perfusão, os encéfalos foram removidos e imediatamente pós fixados no mesmo
fixador a 40°C por 90 minutos. Em seguida, mergulhados por 48 horas (com trocas
a cada 24 horas) em solução de sacarose tamponada a 10% dissolvida em tampão
fosfato (Merck, Brasil) para crioproteção e, então, congeladas pela imersão no
líquido isopentano (Sigma, Estados Unidos da América), resfriado (-45°C) com
gelo seco. Após o congelamento, os encéfalos foram armazenados em um
congelador de baixa temperatura (- 70°C) até o seccionamento. Todos os
procedimentos cirúrgicos para o sacrifício dos animais foram feitos colocando-se
os animais sem a identificação de seus grupos de origem, para que a retirada dos
encéfalos fosse feita de maneira que o examinador não identificasse a qual grupo
cada animal pertencia.
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B. Seccionamento dos cérebros

O seccionamento dos cérebros foi realizado segundo um protocolo de
amostragem sistemática previamente descrito por Chadi et al. (1993). Cerca de
oito secções consecutivas coronais de 14µm de espessura (séries de 1 a 8) foram
obtidas sistematicamente a cada 86 secções. Sete regiões nomeadas de A a G, em
ordem rostro-caudal, foram então obtidas para a análise. A primeira amostra,
região A, foi retirada no plano correspondente a borda mais anterior da lesão
visível a olho nu, e a última amostra, região G, retirada no plano coronal cerca de
7,2 mm posterior ao primeiro plano de corte. A espessura dos cortes foi mantida
constante. Estas séries foram então submetidas à análise imunohistoquímica.

4.9. Avaliação da extensão craniocaudal e da localização da lesão

A avaliação quanto a extensão craniocaudal e quanto a localização da lesão
foram feitas de maneira descritiva, analisando-se o deslocamento das lesões no
eixo anteroposterior dos encéfalos em cada animal. Para tal, uma série panorâmica
de cada animal, contendo uma secção de cada região de A a G, corada com Violeta
de Cresilo (CV) foi analisada à microscopia simples. Consideramos como borda
anterior a secção mais cranial de A a G que continha a lesão e como borda
posterior a secção da região mais caudal de A a G que continha a lesão.
Determinamos assim, quais secções no eixo craniocaudal dos encéfalos continham
as bordas anterior e posterior da lesão de cada animal. Considerando as
coordenadas espaciais anatômicas descritas por Paxinos e Watson (1986) e o
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bregma como referência zero, foi possível determinamos em qual localização do
eixo craniocaudal descrito em Paxinos e Watson (1986) os planos de secções de A
a G de cada animal se encontravam e também calcularmos em mm a distância total
entre a borda anterior e a borda posterior de cada lesão. Isso nos possibilitou então
compará-las com o local escolhido para a irradiação da luz verde utilizada na
indução das lesões, já descrito acima no item 4.2 como 1,5 mm anterior e 3,5 mm
posterior ao bregma. Foram determinadas portanto a localização das bordas e a
extensão da lesão em mm no eixo craniocaudal dos encéfalos. Da mesma maneira
determinamos quais animais tiveram suas lesões atingindo profundamente a borda
superior do corpo caloso.

4.10. A avaliação imunohistoquímica dos encéfalos

O método imunohistoquímico utilizado foi descrito com detalhes por Chadi
et al., (1993) e Humpel et al., (1994). As secções foram incubadas por 48 horas,
sob agitação a 4°C com os marcadores histoquímicos descritos a seguir. O sistema
de imunoperoxidase indireta empregando a avidina-biotina (ABC) (Vectastain,
Estados

Unidos

da

América)

foi

usado

com

a

3-3-diaminobenzidina

tetrahidroclorito (DAB, Sigma, Estados Unidos da América) como cromógeno.
Depois de lavadas em tampão fosfato, as secções foram incubadas com
imunoglobulinas biotiniladas (Vector, Estados Unidos da América, diluído 1:200)
por uma hora. Essas imunoglobulinas são obtidas de ovelha ou cavalo e produzidas
contra anticorpos de animais em cujos anticorpos primários foram retirados. Os
anticorpos foram diluídos em tampão fosfato contendo 0,3% Triton X-100. Numa
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terceira incubação, a avidina e uma peroxiadase biotinilada foram introduzidas
(Vectastain, Vector, Estados Unidos da América; ambas diluídas 1:100) durante 45
minutos. A reação foi completada com 0,03% de DAB (Sigma) como cromógeno e
H2O2 (Sigma) durante 6 minutos. Os procedimentos imunhistoquímicos foram
uniformizados. Assim, foram considerados o ponto de saturação do DAB, a
diluição do anticorpo primário longe da saturação e um tempo de incubação
ajustado de tal modo que os elementos mais escuros das secções cerebrais estejam
inferior a saturação (Zoli, Agnati et al., 1990). Após as reações, as secções foram
montadas em lâminas gelatinizadas. Os seguintes marcadores foram utilizados
(anticorpos primários):
a) proteína associada ao microtúbulo-2 (MAP-2): este marcador foi utilizado
na identificação de ramos finos da árvore dendrítica dos neurônios. Foi utilizado o
anticorpo monoclonal feito em comundongo, anti-MAP-2 (Sigma). A MAP-2 é
uma proteína de alto peso molecular presente sobretudo em neurônios maduros.
Pode ser considerada uma fosfoproteína específica do citoesqueleto dendrítico.
Esta proteína tem papel fundamental na estabilidade dos microtúbulos da parede
dendrítica, mantendo a integridade do citoesqueleto, participando da plasticidade
dendrítica e da formação de novas sinapses (figuras 27 e 28) (Dehmelt e Halpain,
2004). Ao mesmo tempo é uma das proteínas do citoesqueleto mais vulneráveis a
lesões. Por isso, a imunohistoquímica da MAP-2 é considerada um dos principais
marcadores de lesão cerebral aguda e é considerada hoje uma proteína
fundamental na ocorrência de plasticidade neuronal (Johnson e Jope, 1992;
Dehmelt e Halpain, 2004; Farah e Leclerc, 2008).
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Figura 27: Organização do citoesqueleto durante o processo de
arborização dendrítica. Fonte: (Dehmelt e Halpain, 2004).
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Figura 28: Organização do citoesqueleto durante o processo de
arborização dendrítica. Fonte: (Dehmelt e Halpain, 2004).
b) neurofilamento (NF-200): esse

marcador foi utilizado na

identificação do citoesqueleto axonal. Foi empregado o anticorpo monoclonal
feito em camundongo, anti-NF-200 (Sigma). O NF-200 é uma proteína de alto
peso molecular que embora também possa ser

encontrada em dendritos, é

considerada uma proteína específica do citoesqueleto axonal (Lariviere e Julien,
2004). O NF-200 está envolvido nos processos de formação e crescimento axonal
bem como na estabilização e maturação das fibras e conexões axonais recém
formadas. A imunohistoquímica dos neurofilamentos tem sido utilizada como um
marcador dos processos de degeneração axonal frente a diversos tipos de lesão,
como a isquemia ou a farmacotoxicidade (Gotow, 2000; Sánchez, Hassinger et
al., 2000; Lariviere e Julien, 2004; Cuthill, Fowler et al., 2006).
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4.11 Análise quantitativa das imunomarcações

Com a utilização do sistema KS-400 (Zeiss, Alemanha) do LIM-45 foram
então realizados os procedimentos de discriminação dos valores médios dos tons
de cinza (MGV), do erro padrão da média (s.e.m.) e dos valores médios dos tons
de cinza obtidos da substância branca desprovida de marcação específica. Os
valores de tons de cinza mais escuros que o background MGV-3 s.e.m. foram
considerados como marcação específica e, deste modo, discriminados. Os MGV
específicos (sp) foram definidos como a diferença entre os MGV do background e
os MGV dos perfis discriminados. Os MGV da lâmina foram mantidos constantes.
Este procedimento foi repetido para cada secção, no intuito de corrigir as medidas
de cada marcação específica em relação aos valores do seu próprio background.
Esta metodologia foi utilizada nas medidas dos imunomarcadores nas diversas
áreas estudadas.
Campos de áreas definidas foram amostrados de regiões específicas das
secções, dependendo das imunorreatividades a serem quantificadas. Foram
quantificadas as seguintes regiões de cada animal (figuras 27 e 28):

•

área do córtex frotontoparietal preservado adjacente e lateral à lesão no

hemisfério lesado.

•

área do córtex frontoparietal preservado adjacente e lateral à área

homóloga à lesão no hemisfério não lesado.

•

área do corpo caloso, na região interhemisférica.
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4.12 Análise estatística

Toda a casuística, os dados obtidos na avaliação do comportamento motor
bem como os dados obtidos na análise das imunorreatividades obtidas dos
preparados dos grupos estudados foram submetidos a análise estatística. Todos os
dados foram submetidos a testagem da normalidade com o teste de KolmogorovSmirnov e a testes estatísticos paramétricos para as varáveis que apresentaram uma
distribuição normal e testes não paramétricos para as variáveis com distribuição
não Gaussiana. A descrição das amostras compreendeu a obtenção do número de
animais (N ou n), dos valores de média, mediana e desvio padrão (d.p.) das
variáveis estudadas. O valor de p considerado significante foi p<0,05 (Timm,
1975; Rosner, 1986).

4.12..1 Análise da extensão craniocaudal e da localização da lesão

Foi utilizado o teste t para a comparação dos grupos quanto a extensão da
lesão e localização da mesma em relação ao eixo craniocaudal do animal, uma vez
que todos os dados apresentaram uma distribuição normal. Os dados referentes ao
acometimento do corpo caloso foram calculados em porcentagens de
acometimento. Todas as análises foram realizadas com a utilização do software
estatístico Minitab, versão 15.1.
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4.12.2 Análise da comparação do tempo de estimulação ao longo dos 14 dias

Foi utilizado um modelo de Análise de Variância (ANOVA) com dois
fatores. Para a comparação entre os grupos, também foi utilizado o teste t para
amostras independentes. Todas as análises foram realizadas com a utilização do
software estatístico Minitab, versão 15.1.

4.12.3 Análise do comportamento motor espontâneo em campo aberto por
infravermelho.

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as
variáveis contínuas esta análise foi feita através da observação dos valores
mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e medianas. Para
averiguar o comportamento dos grupos em relação as condições estudadas fez-se
uso da técnica ANOVA Análise de Variância com medidas repetidas. O software
utilizado para os cálculos foi o SPSS 15.0 for Windows.

4.12.4. Análise do "Foot Fault Test"

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as
variáveis contínuas esta análise foi feita através da observação dos valores
mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e medianas. Para
averiguar o comportamento dos grupos em relação as condições estudadas fez-se
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uso do Teste não-paramétrico de Friedman e do Teste não-paramétrico de MannWhitney uma vez que o dados apresentaram uma distribuição não Gaussiana. O
software utilizado para os cálculos foi o SPSS 15.0 for Windows.

4.12.5 Análise da imunomarcação do MAP 2

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as
variáveis contínuas esta análise foi feita através da observação dos valores
mínimos e máximos, e do cálculo de médias e desvios-padrão e medianas. Para as
comparações entre os hemisférios corticais dentro dos grupos foi utilizado o Teste
T de Student pareado. Para a comparação dos hemisférios e quanto ao corpo
caloso entre os grupos foi utilizado o Teste T de Student não pareado. O software
utilizado para os cálculos foi o SPSS 15.0 for Windows.

4.12.6 Análise da imunomarcação do NF-200

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as
variáveis contínuas esta análise foi feita através da observação dos valores
mínimos e máximos, e do cálculo de médias e desvios-padrão e medianas. Para as
comparações entre os hemisférios corticais dentro dos grupos foi utilizado o Teste
não-paramétrico de Wilcoxon. Para a comparação dos hemisférios e quanto ao
corpo caloso entre os grupos foi utilizado o Teste não-paramétrico de MannWhitney uma vez que o dados apresentaram uma distribuição não Gaussiana. O
software utilizado para os cálculos foi o SPSS 15.0 for Windows.
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4.12.7

Correlação

estatística

entre

os

valores

encontrados

nas

imunohistoquímicas e na avaliação funcional

Para a correlação dos valores encontrados na imunohistoquímica com os
valores encontrados no "Foot Fault Test" foi realizado o Teste de correlação de
Spearman O valor de r calculado como significativo para o p<0,05 foi o de r=0,51.
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5. Resultados
5.1 Casuística do animais

Os valores da casuística da amostra estão apresentadas na tabela 3.

Peso
215
300
296
264
219
235
297
305
243
288
253
250
273
262
260
301

Grupo
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado
Não
Estimulado
Estimulado

Borda
Anterior

Borda
Posterior

Comprimento
total

Destruição
do limite
superior do
corpo
caloso

-1,5
-1,7

3,3
3,3

4,8 mm
5 mm

Não
Não

-1,5
-1,5

2,1
3,3

3,6 mm
4,8 mm

Não
Não

-2,2
-1,5

0,9
3,3

3,1 mm
4,8 mm

Não
Sim

-1,7
-1,7

3,3
3,3

5 mm
5 mm

Não
Sim

-1,5
-0,3

3,3
4,5

4,8 mm
4,8 mm

Não
Não

-1,5
-1,5

4,5
3,3

6 mm
4,8 mm

Sim
Não

-1,7
-2,2

3,3
2,1

5 mm
4,3 mm

Não
Não

5 mm
excluido

Não
excluido

-1,7
excluido

3,3
excluido

Tabela 3. Casuística das amostras utilizadas no estudo. As bordas anterior e
posterior são definidas em relação ao bregma de acordo com Paxinos e Watson
(1986), sendo os valores negativos correspondentes ao posicionamento anterior e
os valores positivos correspondentes ao posicionamento posterior ao bregma, em
um eixo craniocaudal.
5.1.2. Animais excluídos do estudo
Foram realizados ao todo 6 dias de procedimento cirúrgico para a indução da
lesão isquêmica, com inclusão de 10 animais por dia (vide item 4.1). Aqueles
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animais que não apresentaram sinais de absorção do corante Rose Bengal nos
tecidos periféricos de cauda, orelha, pele e esclera durante o procedimento
cirúrgico para a obtenção da lesão isquêmica ou aqueles que apresentaram óbito
durante o procedimento (ao todo 11 animais, cerca de 18,33%) foram excluídos do
estudo. Dentre aqueles animais que permenceram inclusos no estudo após a
cirurgia da isquemia (total de 49), foram excluídos do estudo um total de 13
(26,54%) animais que não apresentaram um implante de eletrodo viável e com as
características padronizadas no estudo (vide item 4.4). Dentre os 36 animais que
receberam o implante do eletrodo viável, foram excluídos do estudo durante os 14
dias de estimulação, um total de 16 (44,45%) animais que apresentaram sinais de
alterações clínicas, dor, óbito, alterações referente a qualidade do implante ou
alterações referentes a padronização do estímulo (vide item 4.6). Dentre os 20
animais que foram submetidos ao procedimento cirurgico de retirada dos
encéfalos, foram excluídos um total de 2 (10%) animais que não apresentaram a
inspeção visual, sinais de lesão isquêmica no encéfalo (vide item 4.8). Foram
também excluídos mais 2 (11,12%) animais que foram estimulados durante os 14
dias, portadores de lesão comprovada durante a retirada do encéfalo, mas que
durante os 14 dias do período de estimulação tiveram seus animais pares de
estimulação excluídos por um dos motivos descritos acima ( tabelas 4 e 5).

81

Data 1 total
inicial de
10 animais
Data 2 total
inicial de
10 animais
Data 3 total
inicial de
10 animais
Data 4 total
inicial de
10 animais
Data 5 total
inicial de
10 animais
Data 6 total
inicial
de
10 animais

animais
portadores
da isquemia
de cada 10
animais
inclusos no
estudo

encéfalos
utilizados
para a
estatística
após a
retirada do
encéfalo

animais
submetidos
ao implante
do eletrodo

animais que
receberam
14 dias
totais de
estímulo

animais que
realizaram a
cirurgia de
retirada dos
encéfalos

5

2

2

2

2

9

7

4

3

2

8

6

2

2

2

8

7

5

4

4

9

7

4

4

4

10

7

3

3

2

Tabela 4: Animais excluídos durante o estudo (vide item 4.7).

total de
animais
inclusos
inicialmente
total de
animais
utilizados
total de
animais
excluídos

para lesão

para o
implante

para a
estimulação

para a
retirada do
encéfalo

Após a
retirada do
encéfalo

(60) 100%

(49) 100%

(36) 100%

(20) 100%

(18) 100%

(49) 81,66%

(36)
73,46%

(20) 55,55%

(18) 90%

(16)
88,88%

(11) 18,33%

(13)
26,54%

(16) 44,45%

(2) 10%

(2) 11,12%

Tabela 5: Animais excluídos durante o estudo (vide item 4.7).
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5.1.1 Extensão craniocaudal e localização da lesão

5.1.2 Extensão craniocaudal
Não houve diferença estatística entre os grupos quanto a extensão
craniocaudal total da lesão (p=0,72). A tabela 6 abaixo mostra as medidas resumo
da extensão craniocaudal total da lesão por grupo (NÃO ESTIMULADO E
ESTIMULADO) bem como em todos os animais avaliados.

extensão craniocaudal total (mm)
N

média

d.p.

mínimo

mediana

máxim
o

8

4,7

0,9

3,1

4,9

6,0

ESTIMULADO

7

4,8

0,2

4,3

4,8

5,0

total

15

4,7

0,7

3,1

4,8

6,0

NÃO
ESTIMULADO

Tabela 6. Extensão craniocaudal total das lesões em mm sendo N, número de
animais e d.p. o desvio-padrão da média. Os valores mínimo, máximo e da
mediana são apresentados.
Cerca de 73,3% dos animais apresentaram lesões entre 4,8 e 5 mm de
extensão craniocaudal total (tabela 7).

N de animais
1
5
6
1
1
1

Comprimento
Total da lesão
6 mm
5 mm
4,8 mm
4,3 mm
3,6 mm
3,1 mm

% de
animais
6,67%
33,33%
40%
6,67%
6,67%
6,66%

Tabela 7. Porcentagem do número de animais e o comprimento das lesões
em mm, sendo N o número de animais.
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5.1.3 Localização da lesão
Também não foi observada diferença estatística entre os grupos com relação
à localização da borda anterior (p=0,47) bem como da borda posterior (p=0,52).
As tabelas 8 e 9 abaixo mostram as estatísticas resumo em cada grupo e no total
dos animais avaliados. As figuras de 29 a 32 são ilustrativas quanto as bordas
lesionais.

borda anterior (mm)
N

médi
a

d.p.

Máximo

mediana

Mínimo

8

-1,7

0,2

-2,2

-1,6

-1,5

ESTIMULADO

7

-1,5

0,6

-2,2

-1,5

-0,3

total

1

-1,6

0,4

-2,2

-1,5

-0,3

NÃO
ESTIMULADO

p

0,4
7

5

Tabela 8.: Localização da borda anterior da lesão em mm, sendo N número
de animais, p o nível de significância do teste t e d.p. o desvio-padrão da média.
Os valores de média, mínimo, máximo, da mediana e de p são apresentados. Os
valores negativos representam o posicionamento anterior ao bregma no eixo
craniocaudal do animal. Valores positivos representam o posicionamento posterior
ao bregma no eixo craniocaudal do animal.

borda posterior (mm)
N

média

d.p.

mínim
o

mediana

máxim
o

8

3,0

1,1

0,9

3,3

4,5

ESTIMULADO

7

3,3

0,7

2,1

3,3

4,5

total

15

3,1

0,9

0,9

3,3

4,5

NÃO

p

0,52

ESTIMULADO

Tabela 9: Localização da borda posterior da lesão em mm, sendo N número
de animais, p o nível de significância do teste t e d.p. o desvio-padrão da média.
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Os valores de média, mínimo, máximo, da mediana e de p são apresentados. Os
valores negativos representam o posicionamento anterior ao bregma no eixo
craniocaudal do animal. Valores positivos representam o posicionamento posterior
ao bregma no eixo craniocaudal do animal.

Figura 29. Esquema de corte sagital do encéfalo do animal, ilustrando, em
vermelho, a região da lesão observada em um dos ratos. As bordas anterior e
posterior estão, respectivamente a 1,7 mm anterior e 3,3, mm posterior ao bregma.

Figura 30: Foto de um corte coronal do cérebro de um animal submetido à
lesão fototrombótica e contracorada com Violeta de Cresilo, mostrando a borda
anterior da lesão.
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Figura 31: Fotografia em maior aumento da mesma região, detalhando o
limite entre o córtex lesado e o tecido normal adjacente à borda da lesão

Figura 32: Foto de secção coronal do cérebro do rato submetido à lesão
fototrombótica. Limite entre o córtex lesado e o tecido normal adjacente na borda
da lesão evidenciando neurônios marcados com a proteína FOS.
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5.1.4. Acometimento da borda do corpo caloso

As lesões foram avaliadas ainda quanto ao comprometimento ou não, da
borda do corpo caloso. No total, foram observados 3 casos em que houve
envolvimento da borda do corpo caloso, sendo 1 animal no grupo NÃO
ESTIMULADO (12,5%) e 2 no grupo ESTIMULADO (28,6%), não sendo
observada diferença estatística entre os grupos (p=0,56). Os dados estão expostos
na tabela 10.

acometimento da
borda do corpo
caloso

NÃO
ESTIMULADO

ESTIMULADO

N (%)

N (%)

sim

1 (12,5)

2 (28,6)

não

7 (87,5)

5 (71,4)

8 (100)

7 (100)

total de animais

p

0,56

Tabela 10. Presença de acometimento da borda superior do corpo
caloso para os grupos de animais dos grupos ESTIMULADO E NÃO
ESTIMULADO, sendo N o número de animais e p o nível de significância para o
teste t.
5.1.5. Tempo de estimulação

Não

foi

observado

diferença

estatística

entre

os

grupos

NÃO

ESTIMULADO e ESTIMULADO quanto ao tempo de estimulação nos 14 dias do
estudo (p=0,98), porém foi detectado um aumento progressivo do tempo de
estimulação de D1 até D14 em ambos os grupos (p<0,001). Com relação ao tempo
total de estimulação (soma de todos os tempos de D1 até D14) também não foi
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observado diferença estatística entre os grupos (p=0,93), sendo que os valores da
média e desvio padrão (d.p.) no grupo NÃO ESTIMULADO foram de 391,8±8,1 e
no grupo ESTIMULADO 391,4±9,4. A tabela 11 abaixo mostra os valores de
média e desvio padrão do tempo de estimulação dos animais em minutos, nos
momentos D1, D7 e D14, bem como a soma do tempo total de estimulação durante
os 14 dias para os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO.

NÃO
ESTIMULADO
ESTIMULADO
(N=8)
(N=8)
dia

média +- d.p.

média +- d.p.

D1

21,9±2,5

22,7±2,1

D7

28,9±2,1

28,9±2,5

D14

37,3±1,3

37,4±1,5

total (D1 à D14)

391,8±8,1

391,4±9,4

Tabela 11. Valores de média e desvio padrão (d.p.) do tempo total de
estimulação realizado em cada animal no D1, no D7 e no D14, assim como os
valores totais obtidos entre os períodos D1 a D14, sendo N o número de animais.

5.2 Análise do comportamento motor

5.2.1 Comportamento motor espontâneo em campo aberto por infravermelho
Os parâmetros motores relacionados ao teste a saber, de tempo sem
movimentos (Dado 1), número de eventos sem movimentos (Dado 2), tempo de
pequenos e grandes movimentos (Dado 3 e Dado 5 respectivamente) e o número
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de pequenos e grandes movimentos (Dado 4 e Dado 6 respectivamente)
apresentaram distribuição normal nos três momentos analisados.
Através da análise de variância com medidas repetidas observamos que os
grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO não apresentaram diferença de
comportamento e não diferiram entre si nas médias analisadas nos tempos pré
lesão, pós lesão pré estímulo e pós lesão pós estímulo, em nenhum dos seis dados
avaliados (p>0,05 em todos os momentos para todos os seis dados analisados). No
entanto houve alteração temporal significativa dos momentos avaliados nos dois
grupos (p<0,05 para os seis dados avaliados). O momento pré lesão diferiu
significativamente do momento pós lesão pré estímulo (p< 0,05 em ambos os
grupos nos seis dados avaliados) mas não diferiu do momento pós lesão pós
estímulo (p>0,05 em ambos os grupos nos seis dados avaliados). Já o momento
pós lesão pré estímulo diferiu significativamente dos outros dois momentos
(p<0,05) em ambos os grupos nos seis dados avaliados (figuras de 33 a 38).
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Figura 33: Dado 1 - Tempo sem Movimentos. Análise do comportamento
motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo Grupo 1 o grupo
NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 11 o momento pré lesão,
VAR 12 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 13 o momento pós estímulo, N o
número de animais, Mean a média dos valores encontrados, Std Dev o desvio
padrão, Median a mediana dos valores e Minimum e Máximum os valores
mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos ESTIMULADO e
NÃO ESTIMULADO, o momento pré lesão difere estatísticamente do momento
pós lesão pré estímulo (p< 0,001 para ambos os grupos) e não difere do momento
pós lesão pós estímulo. (p=0,48). O momento pós lesão pré estímulo difere do
momento pré lesão e do momento pós lesão pós estímulo (p< 0,001) em ambos os
grupos.
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Figura 34: Dado 2 - Número de eventos sem movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo
Grupo 1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 21 o
momento pré lesão, VAR 22 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 23 o
momento pós estímulo, N o número de animais, Mean a média dos valores
encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a mediana dos valores e Minimum
e Máximum os valores mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos
ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, o momento pré lesão difere
estatisticamente do momento pós lesão pré estímulo (p<0,05 em ambos os grupos)
e não difere do momento pós lesão pós estímulo (p=0,93). O momento pós lesão
pré estímulo difere do momento pré lesão e do momento pós lesão pós estímulo
(p<0,05) Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três momentos avaliados.
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Figura 35: Dado 3 - Tempo de pequenos movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo
Grupo 1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 31 o
momento pré lesão, VAR 32 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 33 o
momento pós estímulo, N o número de animais, Mean a média dos valores
encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a mediana dos valores e Minimum
e Máximum os valores mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos
ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, o momento pré lesão difere
significativamente do momento pós lesão pré estímulo (p<0,05 em ambos os
grupos) e não difere do momento pós lesão pós estímulo (p=0,06) O momento pós
lesão pré estímulo difere do momento pós lesão pós estímulo (p<0,05 em ambos os
grupos). Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três momentos avaliados.
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Figura 36: Dado 4 - Número de pequenos movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo
Grupo 1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 41 o
momento pré lesão, VAR 42 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 43 o
momento pós estímulo, N o número de animais, Mean a média dos valores
encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a mediana dos valores e Minimum
e Máximum os valores mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos
ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, observamos que há alteração
significativa dos momentos avaliados nos dois grupos. O momento pré lesão difere
significativamente do momento pós lesão pré estímulo (p<0,05) e não difere do
momento pós lesão pós estímulo (p=0,14). Não foram encontradas diferenças
estatísticas entre os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO nos três
momentos avaliados.
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Figura 37: Dado 5 - Tempo de grandes movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo
Grupo 1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 51 o
momento pré lesão, VAR 52 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 53 o
momento pós estímulo, N o número de animais, Mean a média dos valores
encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a mediana dos valores e Minimum
e Máximum os valores mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos
ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, observamos que há alteração
significativa dos momentos avaliados nos dois grupos. O momento pré lesão difere
significativamente do momento pós lesão pré estímulo (p< 0,05) e não difere do
momento pós lesão pós estímulo (p=0,84). O momento pós lesão pré estímulo
difere do momento pré lesão e do momento pós lesão pré estímulo (p<0,05). Não
foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO nos três momentos avaliados.
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Figura 38: Dado 6 - Numero de grandes movimentos. Análise do
comportamento motor espontâneo em campo aberto pelo infravermelho, sendo
Grupo 1 o grupo NÃO ESTIMULADO, grupo 2 o ESTIMULADO, VAR 61 o
momento pré lesão, VAR 62 o momento pós lesão pré estímulo, VAR 63 o
momento pós estímulo, N o número de animais, Mean a média dos valores
encontrados, Std Dev o desvio padrão, Median a mediana dos valores e Minimum
e Máximum os valores mínimos e máximos respectivamente. Em ambos os grupos
ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO, Observamos que há alteração
significativa dos momentos avaliados nos dois grupos. O momento pré lesão difere
significativamente do momento pós lesão prós estímulo (p< 0,001) e não difere do
momento pós lesão pós estímulo (p=0,74). O momento pós lesão pré estímulo
difere do momento pré lesão e do momento pós lesão pós estímulo (p< 0,001).
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5.2.2. Foto Fault Test
Na análise da variação temporal intra grupos, nos três momentos estudados
com o uso do Teste não-paramétrico de Friedman os grupos ESTIMUALDO e
NÃO ESTIMUALDO apresentaram diferenças específicas ao longo dos
momentos.

No grupo NÃO ESTIMULADO o momento pré lesão diferiu

significativamente dos outros dois momentos (p<0,05). O momento pós lesão pré
estímulo não foi diferente do momento pós lesão pós estímulo (p>0,05). Já o grupo
ESTIMULADO, que também apresentou alteração ao longo dos momentos na
avaliação da variação temporal, o

momento pós lesão pré estímulo diferiu

significativamente dos outros dois momentos (p<0,05) mas o momento pré lesão
não difere do momento pós lesão pós estímulo (p> 0,05). Quando os valores de
compração entre os grupos das medianas dos momentos analisados e comparados
com o teste não-paramétrico de Mann-Whitney os grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO não apresentam diferença significativa nos momentos pré lesão
(p=0,32) e pós lesão pré estímulo (p=0,13) mas diferem no momento pós lesão pós
estímulo (p<0,001), onde o grupo NÃO ESTIMULADO apresenta valor
significativamente maior de assimetria de erros que o grupo ESTIMULADO
(tabela 12 e figura 39).
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Grupo
NÃO
ESTIMULADO

ESTIMULADO

Momento

n

Média

dp

Mediana

Mínimo

Máximo

Pré lesão
Pos lesao pré
estímulo
Pos lesão
pós estímulo

8

2,08

7,38

4,17

-8,33

8,33

8

23,96

8,26

25,00

8,33

33,33

8

21,88

4,31

22,00

16,67

25,00

Pré lesão
Pos lesao pré
estímulo
Pos lesão
pós estímulo

8

-1,04

2,94

0,00

-8,33

0,00

8

17,71

6,96

16,67

8,33

25,00

8

5,21

6,20

4,17

0,00

16,67

Tabela 12: Valores dos resultados do "Foot Fault Test. Valores das
porcentagens de assimetria entre os 2 hemicorpos dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo n o número de animais e dp o desviopadrão. Os valores de média, mediana, mínimos e máximos estão apresentados. Os
grupos não apresentam diferenças estatísticas nos momentos pré lesão (p=0,32) e
pós lesão pré estímulo (p=0,13) mas diferem no momento pós lesão pós estímulo
(p< 0,001).

Figura 39. Gráfico com os valores de mediana e desvio-padrão do
"Foot Fault Test. Valores das porcentagens de assimetria entre os 2 hemicorpos
dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO. Os grupos não apresentam
diferenças estatísticas nos momentos pré lesão (p=0,32) e pós lesão pré estímulo
(p=0,13) mas diferem no momento pós lesão pós estímulo (p< 0,001).
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5.3 Análise Imunohistoquímica

5.3.1 MAP-2

5.3.1.1 Quanto a avaliação do córtex motor adjacente à lesão

5.3.1.1.1 Análise da área de marcaçãoEm relação a imunorreatividade da
MAP-2, no grupo NÃO ESTIMULADO encontramos diferença estatística entre a
área de imunomarçação do córtex preservado e adjacente à lesão do hemisfério
lesado em comparação à região equivalente do hemisfério contralateral não lesado.
As médias dos valores encontrados no hemisfério não lesado foram
estatisticamente maiores que os valores encontrados no hemisfério lesado
(p<0,05). Já no grupo ESTIMULADO a área de imunomarcação da MAP-2 do
hemisfério lesado não diferiu do hemisfério não lesado (p=0,20). Não houve
diferença entre os grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO em relação à
média de área da imunomarcação da MAP-2 do hemisfério não lesado (p=0,42)
mas houve diferença significativa entre os grupos em relação às médias de área
imonumarcada do hemisfério lesado. O grupo ESTIMULADO apresentou valores
maiores que grupo NÃO ESTIMULADO no hemisfério lesado (p<0,05). (figuras
40 e tabela 13).
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Figura 40: Gráfico das médias e desvio padrão da area de imunomarcação da
MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2.

Hemisférios
Não Lesado
média
grupos

NÃO
ESTIMULADO
ESTIMULADO

500,10
480,53

Lesado
média

d.p.
200,78
180,06

180,97
400,95

d.p.
100,99
120,84

Tabela 13: Valores das médias e desvio padrão da area de imunomarcação da
MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2.
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Foi realizada também a correlação estatística dos valores da área da MAP-2
cortical do hemisfério lesado com os valores encontrados no "Foot Fault Test" de
ambos os grupos. Para tal realizamos o Teste de correlação de Spearman. O valor
de r calculado como significativo e de correlação moderada para o p<0,05 foi o de
r>0,51. Nesta avaliação encontramos o resultado de r= - 0,76 demonstrando que
os valores encontrados na marcação da MAP-2 no córtex lesado de ambos os
grupos, tem correlação estatística positiva aos valores encontrados no "Foot Fault
Test" de maneira inversamente proporcional (figura 41).

Figura 41: Gráfico da correlação estatística entre os valores da área da MAP2 cortical do hemisfério lesado com os valores encontrados no "Foot Fault Test"
de ambos os grupos pelo Teste de correlação de Spearman.

5.3.1.1.2 Análise da intensidade de marcação

Observamos que não houve diferença de comportamento entre os dois
grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO em relação as médias de
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intensidade de marcação do córtex lesado (p=0,32) ou do córtex não lesado
(p=0,35). Além disso, tanto no grupo ESTIMULADO como no grupo NÃO
ESTIMULADO a intensidade de marcação do córtex lesado não diferiu do córtex
não lesado em ambos os grupos (p=0,32 e p=0,38) (figura 42 tabela 14).

Figura 42: Gráfico com as médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico
de imagem entre as regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos
NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO.

Hemisférios
Não Lesado
média
grupos

NÃO
ESTIMULADO
ESTIMULADO

16,52
18,95

Lesado
média

d.p.
8,82
14,01

14,94
17,37

d.p.
7,39
12,21

Tabela 14: Valores de médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico
de imagem entre as regiões corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos
NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO.
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5.3.1.2 Quanto a avaliação do corpo caloso

5.3.1.2.1 Análise da área e intensidade de marcação

Nas regiões de corpo caloso, não houve diferença de comportamento entre os
dois grupos. Não houve diferença estatística entre ESTIMULADO e NÃO
ESTIMULADO em relação as médias de área (p=0,36) nem mesmo em relação a
intensidade de marcação (p=0,53) (figuras 43 e 44 e tabela 15 e 16) .

Figura 43: Gráfico com as médias e desvio padrão da area de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico
de imagem das regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2.
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Grupo
média
d.p
NÃO
ESTIMULADO
449,79
ESTIMULADO
281,54

446,43
226,54

Tabela 15: Valores de médias e desvio padrão da area de imunomarcação da
MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico de imagem das
regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO,
sendo a área representada em µm2.

Figura 44: Gráfico com as médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico
de imagem das regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO.
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Grupo
média
d.p.
NÃO
ESTIMULADO
19,75
13,24
ESTIMULADO
23,68
10,73

Tabela 16: Valores das médias e desvio padrão da intensidade de
imunomarcação da MAP-2 medida por método morfométrico/microdensitométrico
de imagem das regiões do corpo caloso dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO.

5.3.2 NF 200

5.3.2.1 Quanto a avaliação do córtex motor adjacente à lesão

5.3.2.1.1 Análise da área de marcação

Área

Pelo teste de Wilcoxon observamos que não houve diferença
estatística entre os hemisférios com e sem lesão, em ambos os grupos
ESTIMULADO (p= 0,23) e NÃO ESTIMULADO (p= 0,67). Do mesmo
modo, pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney observamos que não
houve diferença significativa entre os grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO em relação à média de área de marcação do hemisfério não
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lesado (p=0, 53) bem como em relação às médias de área de marcação do
hemisfério lesado (p=0,33) (figura 45 e tabela 17).

Figura 45: Gráfico com os valores máximos, mínimos, de mediana,
desvio padrão e dispersão da área de imunomarcação do NF-200 medida
por método morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões
corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2
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Grupo Hemisfério n Média
dp
Mediana Mínimo
ESTIMULADO
Lesado
7 394,96 480,78 152,81
56,99
Não
Lesado
7 532,27 245,87 576,48 175,67
NÃO
ESTIMULADO

Lesado
Não
Lesado

Máximo
1390,77
846,16

8 647,80 655,48

487,55

97,49

2015,65

8 400,53 276,49

436,18

13,27

777,94

Tabela 17: Valores máximos, mínimos, de medianas, de médias e desvio
padrão da área de imunomarcação do NF-200 medida por método
morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões corticais do
hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO, sendo a área representada em µm2, e dp o desvio padrão.

5.3.2.1.2.Análise da intensidade de marcação

Intensidade
.

Pelo teste de Wilcoxon observamos que não houve diferença entre os
hemisférios com e sem lesão, em ambos os grupos ESTIMULADO (p= 0,91) e
NÃO ESTIMULADO (p= 0,09). Do mesmo modo, pelo teste não-paramétrico
de Mann-Whitney observamos que não houve diferença significativa entre os
grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO em relação à média de área de
marcação do hemisfério não lesado (p=0, 22) bem como em relação às médias
de área imonumarcada do hemisfério lesado (p=0,86) (figura 46 e tabela 18).
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Figura 46: Gráfico com os valores mínimos, máximos, de mediana, de
desvio padrão e dispersão da intensidade de imunomarcação da NF-200 medida
por método morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões
corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO.

Grupo
ESTIMULADO

NÃO
ESTIMULADO

Hemisfério
Lesado
Não Lesado

n
6
6

Média
29,84
29,81

dp
29,00
29,17

Mediana Mínimo
17,38
5,71
19,97
10,23

Máximo
81,98
88,01

Lesado

8

19,82

10,31

21,44

5,01

34,46

Não Lesado

8

14,85

7,29

14,37

5,27

26,52

Tabela 18: Valores máximos, mínimos, de medianas, de médias e
desvio padrão da intensidade de imunomarcação do NF-200 medida por
método morfométrico/microdensitométrico de imagem entre as regiões
corticais do hemisfério lesado e não lesado dos grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo dp o desvio padrão.
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5.3.2.2 Quanto a avaliação do corpo caloso

5.3.2.2.1 Análise da área e intensidade de marcação
Corpo Caloso

Na tabela 19 abaixo, pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney
observamos que não houve diferença entre os grupos NÃO ESTIMULADO
e ESTIMULADO em relação às médias de área (p= 0,77) e intensidade
(p=0,66 ) de marcação.

Área

Intensidade

Grupos

n

Média

dp

Mediana Mínimo

Máximo

ESTIMULADO

7 585,48 579,47

358,32

0,78

1431,67

Não ESTIMULADO

8 317,17 207,15

273,62

22,93

712,64

ESTIMULADO

6

17,94

10,75

17,27

5,79

32,25

Não ESTIMULADO

8

21,30

13,27

18,60

4,19

37,98

Tabela 19: Valores de médias, mínimos, máximos, de mediana e de desvio
padrão da área em µm2 e da intensidade de imunomarcação da NF-200 medida por
método morfométrico/microdensitométrico de imagem nas regiões de corpo caloso
dos grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO, sendo dp o desvio padrão e p
o nível de significância.
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DISCUSSÃO
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6. Discussão

Este estudo avaliou um grupo de 8 animais com lesão encefálica cortical
submetidos a um modelo de FES, comparando-os a um grupo controle de 8
animais também portadores do mesmo modelo de lesão cortical, mas não
submetidos a nenhuma terapêutica, e encontrou modificações comportamentais
funcionais e estruturais em neurônios do córtex cerebral.
A FES é uma técnica não invasiva de eletroestimulação neuromuscular
periférica, que requer integridade do sistema nervoso periférico e que ativa os
músculos esqueléticos para produzir movimentos. Os seus efeitos clínicos já foram
amplamente documentados (Peckham e Knutson, 2005), porém, os mecanismos
relacionados carecem de esclarecimento.
Neste estudo, os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO não
apresentaram diferenças quanto aos parâmetros de idade, peso, tamanho e
localização da lesão, bem como no comportamento funcional motor prévio ou após
à lesão antes do período de estimulação, denotando a homogeneidade da amostra.
Ressalta-se que a isquemia cortical por fototrombose no método do Rose Bengal é
um modelo que produz lesões reprodutíveis em tamanho, localização e expressão
comportamental clínica. O método é de fácil execução, pouco invasivo, e permite
que o animal retorne às atividades cotidianas poucas horas após o procedimento. A
lesão obtida é de grae reprodutibilidade, uma vez que a localização, a extensão e a
profundidade da lesão podem ser controladas conforme a intensidade, a
localização da irradiação e a concentração do corante injetado (Watson, Dietrich et
al., 1985; Ginsberg e Busto, 1989; Hunter, Green et al., 1995; Traystman, 2003).
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Permite inclusive localizar com precisão a área isquêmica, seu tamanho e
localização,

o

que

possibilita

a

quantificação

acurada

do

processo

neurodegenerativo secundário e das respostas neuroplásticas na zona marginal à
lesão (Watson, Dietrich et al., 1985; Barth e Stanfield, 1990; Markgraf, Green et
al., 1994; Wood, Sopesen et al., 1996; Bona, Johansson et al., 1997; Pevsner,
Eichenbaum et al., 2001; Traystman, 2003; Shanina, Schallert et al., 2006; Kleim,
Boychuk et al., 2007). Essa constância nos parâmetros morfológicos das lesões
obtidas foi constatada pela análise do posicionamento das bordas anterior e
posterior das lesões e suas mensurações. O modelo aqui empregado mostra-se
também vantajoso em relação ao modelo tradicional de sutura do tronco da artéria
cerebral média (Ginsberg e Busto, 1989; Traystman, 2003), pois permite lesões de
pequeno porte, com localização bem delimitada e restritas ao córtex, de borda
definida e mostrando tecido adjacente preservado. Já que este estudo objetivou
avaliar a capacidade neuroplástica do tecido preservado, a fototrombose induzida
pelo Rose Bengal foi escolhida como a metodologia de indução das lesões. O que
permitiu o estudo de alterações funcionais sensitivomotoras específicas, a análise
tecidual celular por técnicas de imunohistoquímica em territórios corticais
adjacentes à lesão e, sobretudo, permitiu que a plasticidade endógena do tecido
adjacente à lesão fosse preservada após as lesões. Assim, os resultados da
casuística da amostra sugerem que os grupos NÃO ESTIMULADO e
ESTIMULADO

apresentaram

parâmetros

de

comparação

homogêneos,

minimizando fatores externos de influência na análise dos resultados funcionais e
de imunohistoquímica encontrados após o período de estimulação.
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As análises do posicionamento das lesões fototrombóticas pelos registros da
posição das bordas anterior e posterior (em relação ao nível do Bregma) e a análise
dos seus tamanhos, pela medida da extensão craniocaudal total nos animais
sacrificados após o término do protocolo da FES, mostraram ausência de
diferenças entre os grupos ESTIMULADO e NÃO ESTIMULADO. Este é um
indicativo de que, independentemente das respostas comportamentais e neuronais
encontradas, a terapêutica da estimulação não promoveu efeito neuroprotetor no
cérebro dos animais. A despeito das descrições controversas sobre os efeitos de
estimulações e atividade física na contenção do tamanho das lesões cerebrais, este
regime da FES não indicou essa possibilidade.
Em relação à análise do comportamento motor espontâneo em campo aberto
por uso de luz no espectro do infravermelho nos três momentos analisados, os
grupos não apresentaram diferença de comportamento em todos os seis parâmetros
motores relacionados ao teste. Os grupos NÃO ESTIMULADO e ESTIMULADO
não diferiram nas médias analisadas nos tempos pré lesão e pós lesão pré estímulo
em nenhum dos seis dados avaliados, demonstrando novamente a homogeneidade
e o pareamento dos dois grupos. Observamos, no entanto, que houve uma alteração
temporal significativa nos momentos avaliados nos dois grupos para os seis dados
analisados. O momento pós lesão pré estímulo diferiu significativamente do
momento pré lesão, resultado também encontrado no "Foot Faut Test", que
demonstra que a lesão isquêmica encefálica realizada nos animais encontrou
tradução clínica quantificável com equivalência e mesma intensidade para os dois
grupos. Além disso, a análise em campo aberto por infravermelho demonstrou para
ambos os grupos que o momento pré lesão difere significativamente do momento
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pós lesão pré estímulo, mas não difere do momento pós lesão pós estímulo,
evidenciando graus de retorno funcional em todos os animais analisados. No caso
do modelo aqui empregado, a lesão de tamanho suficiente para promover
alterações no comportamento motor em campo aberto permitiu a ocorrência de
recuperação motora espontânea, uma vez que o momento pós lesão pós estímulo
não diferiu do momento pré lesão, mesmo nos grupos não tratados. Essa
recuperação espontânea do comportamento motor em campo aberto, encontrada
também nos animais não estimulados e relacionada basicamente à locomoção e
mobilidade (quantidade de movimento e tempos de descanso), reflete a capacidade
natural do SNC em promover adaptações funcionais.
A análise do "Foot Fault Test" reforça os resultados do comportamento
motor em campo aberto, já que houve diferença entre os três momentos estudados
em ambos os grupos. No grupo NÃO ESTIMULADO o momento pré lesão diferiu
dos outros dois momentos. Já no grupo ESTIMULADO, o momento pós lesão pré
estímulo diferiu dos outros dois momentos e o momento pré lesão não diferiu do
momento pós lesão pós estímulo. Quando comparamos os valores dos momentos
analisados entre os grupos, ambos não apresentam diferença significativa nos
momentos pré lesão e pós lesão pré estímulo. Porém, diferem no momento pós
lesão pós estímulo, quando o grupo NÃO ESTIMULADO apresentou valores
estatísticos maiores de assimetria de erros que o grupo ESTIMULADO. Os dados
supramencionados sugerem que o grupo ESTIMULADO apresentou níveis de
recuperação funcional maiores que o grupo NÃO ESTIMULADO, e que a terapia
funcional foi efetiva na melhora motora para a dorsiflexão. Nossos dados
corroboram a literatura que identifica a necessidade de testes funcionais
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qualitativos específicos para as alterações clínicas funcionais produzidas pela lesão
fototrombótica dependente da localização e do tamanho da lesão. Neste estudo o
"Foot Fault Test" encontrou diferenças na avaliação clínica motora da dorsiflexão
nos momentos analisados e nos grupos, endossando os estudos clínicos e estudos
animais que demonstram a efetividade da FES na recuperação motora clínica
funcional após o AVE.
No grupo NÃO ESTIMULADO, apesar da análise motora de campo aberto
com infravermelho ter demonstrado o retorno motor espontâneo, o "Foot Fault
Test" do momento pós lesão pré estímulo não diferiu do momento pós lesão pós
estímulo. O "Foot Fault Test" é específico para avaliar as alterações no padrão de
dorsiflexão. Contudo, é menos sensível a pequenas variações motoras globais e
incapaz de traduzir clinicamente em nossa amostra modificações de magnitude
incompleta, ou melhoras motoras relacionadas a outros grupos musculares que não
o dorsiflexor, advindas do retorno motor espontâneo e evidenciadas no teste motor
de campo aberto. Em valores absolutos, não significativos estatisticamente neste
tamanho de amostra, encontramos uma diminuição do índice de erros de 15% no
tempo pós estimulação do grupo NÃO ESTIMULADO, em relação ao número de
erros do momento pós lesão pré estímulo. Uma vez mais, tais resultados sugerem a
presença de recuperação motora espontânea, ainda que parcial para este grupo
muscular nesse grupo de animais. De fato, o grau de recuperação motora em
seguimentos mais distais, subordinados às camadas corticais mais refinadas, será
parcial em relação àqueles relacionados ao comportamento motor de mobilidade
avaliado em campo em aberto, principalmente em roedores, nos quais o sistema
extrapiramidal é fortemente atuante.
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Em conjunto, esses dados indicam que o modelo de lesão isquêmica
realizado foi efetivo em produzir lesões com tradução clínica para a perda da
dorsiflexão. Assim como o tamanho e a localização das lesões, as alterações
funcionais produzidas pela isquemia foram clinicamente homogêneas em toda a
amostra. Essa análise mostrou também que o modelo da FES utilizado foi efetivo
em produzir melhora funcional nos animais tratados, que apresentaram no decorrer
do tempo padrões funcionais melhores que os animais não tratados. A melhora
encontrada foi específica à deficiência e incapacidade produzidas pela lesão e
apresentou expressão clínica quantificável. Os dados comportamentais também
foram suficientes em demonstrar a ocorrência de algum grau de retorno funcional
espontâneo em todos os animais, mesmo para o grupo NÃO ESTIMULADO,
sugerindo que o retorno funcional possa ocorrer de maneira espontânea e
independente de tratamento ou estimulação externa.
Inúmeros

estudos

clínicos

longitudinais

têm

demonstrado

que,

indiferentemente do tipo e intensidade de reabilitação, algum grau de recuperação
motora espontânea pode ocorrer após o AVE. Essa recuperação é determinada, em
parte, por processos neurológicos biológicos ainda mal compreendidos e chamados
em conjunto de retorno neurológico espontâneo. Os três principais mecanismos
fisiopatológicos envolvidos nesses processos compreendem a restituição das áreas
de penumbra, a resolução da diásquise e a reparação tecidual (Rothi e Horner,
1983; Stein e Hoffman, 2003; Cramer, 2008b).
O terceiro mecanismo, chamado de reparação tecidual, envolve processos de
plasticidade neuronal do SNC tais como a arborização dendrítica (Brown, Li et al.,
2007), o reforço de conexões sinápticas pré existentes à lesão e o desenvolvimento
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de novas conexões neurais (Carmichael, 2003). Por conseguinte, as alterações
adaptativas nos circuitos e transmissão sináptica de neurônios após a ocorrência de
uma lesão, podem resultar em reparação tecidual na rede neuronal. A
regeneração/plasticidade do SNC após lesões pode se beneficiar da reativação dos
processos endógenos presentes nas fases do desenvolvimento do SNC, como a
elaboração de vias de projeção próximas e distantes à lesão (Stroemer, Kent et al.,
1995; Cramer, 2008b; Cramer e Riley, 2008). Ao que parece, dependendo da
capacidade natural plástica do SNC de recuperação espontânea, a indução de
mudanças duradouras na plasticidade cortical após terapias de estimulação pode,
sob certas condições, modificar o comportamento clínico, colaborando para a
recuperação motora após o AVE (Carmichael, 2003; Cramer, 2008b; a; Cramer e
Riley, 2008; Richards, Stewart et al., 2008; Murphy e Corbett, 2009; Benowitz e
Carmichael, 2010; Carmichael, 2010; Wittenberg, 2010) .
Partindo dessa premissa, este estudo investigou a ocorrência de mecanismos
plásticos celulares nos tecidos corticais preservados adjacentes e homólogos
contralaterias à lesão e nas fibras do corpo caloso após estimulação terapêutica,
analisando os resultados da imunohistoquímica frente às mudanças funcionais
encontradas já discutidas acima.
Em relação à quantificação imunohistoquímica da MAP-2, nossos resultados
encontraram diferenças estatísticas. A MAP-2 é uma proteína associada ao
microtúbulo encontrada em todo neurônio e permite a vizualização da árvore
dendrítica e, em menor grau, do corpo celular e do axônio (Farah e Leclerc, 2008).
Este trabalho mostrou que o grupo NÃO ESTIMULADO apresentou
diferença estatística entre a área de imunomarçação do córtex preservado do
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hemisfério lesado em comparação ao córtex preservado do hemisfério contralateral
não lesado. Os valores encontrados no hemisfério não lesado são significantemente
maiores do que os valores encontrados no hemisfério lesado. Estudos prévios com
modelos de lesão em animais também demonstram, já nos primeiros 20 dias após a
lesão, uma diminuição aguda da arborização dendrítica no córtex homolateral
preservado adjacente à lesão, concomitante ao aumento dessa marcação no córtex
contralateral em áreas homólogas após lesões de diversas etiologias como a
hipóxia, a isquemia, convulsões ou excitotoxidade (Johnson e Jope, 1992; Jones e
Schallert, 1992; 1994; Stroemer, Kent et al., 1995; Pettigrew, Holtz et al., 1996;
Bidmon, Jancsik et al., 1998; Brodtmann, Macdonell et al., 1999; Bury e Jones,
2002; Hsu e Jones, 2006). E ainda, alterações na atividade mitocondrial de áreas
corticais adjacentes à lesão isquêmica foram correlacionadas às mudanças nos
níveis da MAP-2 e morte celular local, demonstrando que a diminuição da
atividade da MAP-2 pode interferir negativamente no transporte mitocondrial e na
estabilidade do citoesqueleto, na produção de energia e na morte celular local
(Puka-Sundvall, Wallin et al., 2000).
Não encontramos também diferença estatística entre os grupos NÃO
ESTIMULADO e ESTIMULADO em relação a área de imunomarcação do
hemisfério não lesado, mas encontramos diferença significativa entre os grupos em
relação à área imonumarcada do hemisfério lesado. O grupo ESTIMULADO, que
se utilizou da FES, não apresentou diferença de marcação entre os hemisférios
lesado e não lesado. E apresentou valores significativamente maiores do que o
grupo NÃO ESTIMULADO no córtex preservado adjacente à lesão do hemisfério
lesado.
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A literatura também já demonstou que a recuperação motora espontânea, o
treino e o reaprendizado motor levam à arborização dendrítica cortical do
hemisfério estimulado submetido ao treino. Estudos prévios correlacionaram o
treino de novas habilidades motoras após lesões corticais a um aumento da
arborização dendrítica e da imunomarcação da MAP-2 cortical em animais com
lesões focais, ainda que esses achados dependam do tamanho da lesão, do local
analisado e do grau de atividade aos quais os animais foram submetidos (Johnson e
Jope, 1992; Jones e Schallert, 1992; 1994; Kleim, Lussnig et al., 1996; Hsu e
Jones, 2006).
Feng et.al., (2008) encontraram resultados semelhantes com o uso da TMS.
Estudo no qual a MAP-2 foi usada como um marcador da evolução dos efeitos
celulares da TMS em animais portadores de lesão isquêmica cortical. Os autores
encontraram valores menores da MAP-2 no grupo controle não estimulado em
relação ao grupo estimulado com a TMS. E concluíram que a TMS pode auxiliar
na manutenção da estabilidade intracelular e na sobrevida neuronal, fenômenos
mediados pela MAP-2.
A MAP-2 pode portanto ser usada como um marcador dos eventos
relacionados à perda funcional após a lesão assim como um marcador da
recuperação funcional espontânea e da efetividade das terapias de reabilitação de
estimulação funcional (Jones e Schallert, 1992; 1994; Hsu e Jones, 2006; Brown,
Li et al., 2007),
Em relação às lesões isquêmicas em pequenos animais, o padrão de
imunorreatividade do córtex relacionado à melhora funcional ou submetido à
estimulação segue um padrão de duas fases distintas. Na fase inicial ocorre um
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aumento do número de conexões neuronais, agrupadas aleatoriamente. Essa fase,
que tem seu pico máximo dezoito dias após às lesões, caracteriza-se pelo aumento
no número de novas conexões entre os dendritos, sobretudo na camada cortical
profunda V. A posteriori, surge uma fase de refinamento dessas conexões,
dependente da expressão gênica do neurônio, quando apenas aquelas com
efetividade funcional se manterão preservadas e fortes. Nessa segunda fase,
passível de identificação apenas após o décimo nono dia, ocorre novamente uma
diminuição do número das conexões. Não obstante, há um aumento da estabilidade
e efetividade das sinapses. Essa fase perdura até 60 dias após as lesões quando a
arborização dendrítica tende à regressão progressiva ao seu patamar original. A
despeito disso, é apenas a partir do início dessa fase que os estudos demonstram a
estabilização e as alterações sinápticas locais dos novos dendritos formados,
sugerindo que o crescimento dendrítico precede temporalmente a formação, o
refinamento e o aumento de densidade sináptica, bem como o crescimento e a
maturação axonal das novas conexões à distância (Jones e Schallert, 1992; 1994;
Bidmon, Jancsik et al., 1998; Kozlowski e Schallert, 1998; Nudo, 1999; Nudo e
Friel, 1999; Sánchez, Hassinger et al., 2000). De fato, nosso estudo, que avaliou
os animais dentro dos primeiros dezenove dias da lesão, apontou diferença
estatística quanto à área de marcação da MAP-2, mas não encontrou diferenças
quanto à marcação do NF-200, sugerindo mais uma vez que a estabilização das
novas conexões sinápticas e o crescimento axonal ocorrem apenas após o aumento
do número de novos dendritos e a posterior estabilização e maturação desses
últimos. Além disso, a ausência de diferenças na área das imunomarcações do NF200 – que marca fortemente todo o neurofilamento, incluindo aquele no corpo
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celular e axônios – reafirma a possível natureza dendrítica das respostas
observadas pela imonurreatividade da MAP-2. Já a intensidade da marcação reflete
a quantidade de produto de imunomarcação depositada nos neurônios e deste
modo a quantidade de MAP-2 por fibra discriminada. Portanto, a ausência na
resposta da intensidade da MAP-2 e do NF-200 observadas são indicativos de
aumento de dendritos MAP-2 positivos, sinal de arborização dendrítica e não de
aumento de proteína estrutural contida dentro dessa parte do neurônio.
Também não encontramos diferenças estatísticas nas imunomarcações da
MAP-2 ou do NF-200 no corpo caloso, região rica em fibras axonais mielinizadas,
que corresponde a maior estrutura de conexão entre os hemisférios cerebrais e
exerce o papel fundamental na troca interhemisférica de informações sensitivas,
cognitivas e motoras.
O estudo do perfil funcional do corpo caloso se iniciou com Poffenberger
(1912). Entretanto, ainda não são totalmente compreendidas as características
dessas conexões interhemisféricas, tanto na neurofisiologia normal quanto após o
AVE. Estudiosos pioneiros, como Cracco (1989) e Ferber (1992) demonstraram a
existência de importantes conexões e interações entre os córtices motores (M1)
através do corpo caloso. Mais adiante, novos estudos confirmaram a hipótese de
que a interação entre os hemisférios via corpo caloso participa do aprendizado de
tarefas motoras e se modifica frente a estímulos e lesões corticais (Chen, 2004;
Reis, Swayne et al., 2008).
Em meados dos anos 2000, acreditava-se que o córtex contralateral à lesão
participava da recuperação funcional após o AVE (Cramer, Nelles et al., 1997;
Cao, D'olhaberriague et al., 1998; Trompetto, Assini et al., 2000). Mais
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recentemente, em contrapartida, estudos com o uso do TMS e o MEP têm
demonstrado que, na vigência de uma lesão isquêmica unilateral, o córtex sadio
contralateral à lesão exerce um efeito inibitório sobre o córtex ispilateral à lesão
através da ativação das fibras do corpo caloso. Mais do que isso, estudos que
utilizaram o TMS para induzir uma inibição do córtex sadio contralateral à lesão,
obtiveram melhor retorno funcional do que estudos em que a hiperexcitabilidade
cortical contralateral à lesão e a assimetria de ativação cortical entre os hemisférios
foram mantidas (Lang, Nitsche et al., 2004; Nowak, Grefkes et al., 2009; Farias
Da Guarda, Cohen et al., 2010).
A literatura mostra que os estímulos periféricos capazes de inibir a atuação
do córtex sadio, e também capazes de inibir a inibição interhemisférica sobre o
córtex lesado e as fibras interhemisféricas do corpo caloso, podem levar a um
maior retorno funcional (Traversa, Cicinelli et al., 1998; Cicinelli, Pasqualetti et
al., 2003; Werhahn, Conforto et al., 2003; Murase, Duque et al., 2004; Duque,
Hummel et al., 2005). A literatura também questiona se a arborização dendrítica
do hemisfério não lesado tem papel positivo na recuperação funcional motora ou
se é fator inibidor ao córtex lesado (Kozlowski e Schallert, 1998).
Muito embora já tenha sido demonstrado que a estimulação elétrica
neuromuscular periférica sensitiva e a FES podem alterar a velocidade de
condução axonal, a mielinização e o crescimento axonal de nervos periféricos (AlMajed, Brushart et al., 2000; Al-Majed, Neumann et al., 2000; Brushart, Jari et al.,
2005; English, Schwartz et al., 2007; Geremia, Gordon et al., 2007), o estudo
dessas alterações em regiões do SNC, após o uso da estimulação elétrica
periférica, ainda é incipiente (Fang, Huang et al., 2002; Yi, Xu et al., 2006). Nosso
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trabalho não encontrou diferença entre os grupos na área e intensidade de
marcação imunihistoquímica do NF-200 no corpo caloso ou nas áreas adjacentes à
lesão. Os resultados indicam que as lesões corticais não se estenderam à região do
corpo caloso e também não promoveram diminuição ou aumento considerável do
número ou ativação das fibras de projeção interhemisféricas.
Desse modo, nossos achados referentes à imunorreatividade da MAP-2 nas
áreas corticais avaliadas, possivelmente nos dendritos dos neurônios piramidais
adjacentes à lesão, sugerem que o tecido cortical preservado adjacente e ispilateral
à lesão teve as suas conexões dendríticas diminuídas após a lesão tecidual. O
aumento da MAP-2 no córtex cerebral do hemisfério lesado dos animais que
obtiveram maior recuperação funcional sugere que a plasticidade dendrítica
encontrada no córtex estimulado, aqui demonstrada pela modificação da MAP-2, é
o substrato anatômico neuronal envolvido na melhora comportamental desses
animais. Também sugere que a recuperação motora induzida pela FES pode
interagir e/ou restroestimular a capacidade natural plástica do SNC, esta última
implicada na manutenção da função motora readquirida. Tais dados estão de
acordo com descrições anteriores sobre a recuperação funcional induzida pelas
terapias de treino motor, pela estimulação sensitiva periférica e pela estimulação
cortical. Mas, são pioneiros para o uso da estimulação elétrica neuromuscular
motora terapêutica e, dessa maneira, levam-nos a questionar quais são as
características da recuperação motora induzida pela FES que podem ser fatores
moduladores desse achado.
Desde os anos 1990, autores como Pascual-Leone (1995) sugerem que o
treino motor repetitivo não acompanhado de aquisição funcional de uma nova

122

tarefa – como, por exemplo, o fortalecimento muscular puro – não leva a
modificações da representação cortical na mesma magnitude que a aquisição de
tarefas motoras complexas com participação ativa do indivíduo. (Plautz, Milliken
et al., 2000). Outros autores também têm discutido esta questão e demonstram que
o treino motor repetitivo, intencional e funcional (chamado na literatura
internacional de goal-direct active training e repetitive task training) parece
atingir níveis clínicos funcionais e modificações da neuroplasticidade central mais
significativos do que a estimulação sensitiva ou motora passiva pura, ou seja, sem
a participação ativa e intencional dos doentes (Pascual-Leone, Nguyet et al., 1995;
Lotze, Braun et al., 2003; Bayona, Bitensky, Salter et al., 2005; Jensen, Marstrand
et al., 2005; Krakauer, 2006; Krakauer e Shadmehr, 2006; Urton, Kohia et al.,
2007; Beekhuizen e Field-Fote, 2008; Kleim e Jones, 2008; Chakrabarty, Friel et
al., 2009; Hubbard, Parsons et al., 2009; Langhorne, Coupar et al., 2009; Nicolelis
e Lebedev, 2009; Sadowsky e Mcdonald, 2009; French, Thomas et al., 2010;
Chipchase, Schabrun et al., 2011). Um dos exemplos é o estudo controlado de
Santos et. al. (2006), no qual uma série de doentes com sequela crônica de AVC
foi submetida a dois diferentes tipos de estimulação elétrica neuromuscular no
membro superior: "ativa", durante a manipulação de uma bola de tênis, ou
"passiva", durante a estimulação elétrica isolada da flexoextensão de punho. Os
dois grupos apresentaram melhora nos testes de sensibilidade e força, mas apenas
o primeiro grupo apresentou ganhos funcionais em atividades de vida diária
(AVD)s. A FES atua de modo similar. Mais do que um estímulo exclusivo à via
motora, a FES promove um estímulo à via motora de modo funcional,
contextualizado e com participação ativa dos doentes. Nosso estudo procurou
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preservar essa característica da FES, o que pode ter colaborado para os resultados
positivos encontrados. Ao contrário de alguns estudos da literatura, nossos animais
foram estimulados para a dorsiflexão durante a marcha ativa, e não
independentemente dela, assim como ocorre nos estudos de estimulação elétrica
realizados em animais inconscientes anestesiados.
Claro que a FES também estimula as vias sensitivas, o que já foi
demonstrado ser um fator auxiliar na melhora clínica motora e nas alterações
corticais encontradas nesses doentes. Portanto, a FES agiria, no mínimo, como um
estímulo ao córtex sensorial e associativo que, por sua vez, interagindo com o
motor, auxiliaria este último no aprendizado das novas tarefas (Conforto, KaelinLang et al., 2002; Dobkin, 2004a; Elbert e Rockstroh, 2004; Hummel e Cohen,
2005; Krakauer, 2006; Krakauer e Shadmehr, 2006; Conforto, Cohen et al., 2007;
Conforto, Santos et al., 2008; Conforto, Ferreiro et al., 2010). Não foi objetivo
deste estudo identificar se as alterações corticais encontradas na imunomarcação
da MAP-2 ocorreram de forma diferente nas células dos cortices sensorial e motor
separadamente. Estudos na literatura sobre a atuação da FES nos diferentes tipos
histológicos corticais são ainda incipientes.
O último aspecto da FES, citado na literatura como uma particularidade
positiva de tal técnica terapêutica, diz respeito a sua capacidade de ativar as fibras
nervosas por estimulação ortodrômica e antidrômica (Peckham e Knutson, 2005;
Hook e Grau, 2007; Everaert, Thompson et al., 2010). O impulso ortodrômico da
FES ativa diretamente as fibras nervosas motoras, despolariza a membrana nervosa
na junção neuromuscular e acarreta uma contração do músculo para compensar a
fraqueza muscular, produzindo movimento e consequente ativação dos receptores
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periféricos sensoriais articulares e musculares. Já o impulso antidrômico alcança e
ativa repetidamente as células da medula espinhal de modo previsível, de
freqüência alta e com uma relação temporal direta com a contração muscular
periférica induzida pelo impulso ortodrômico. O referido impulso antidrômico
backfired é seguido por aferências sensoriais periféricas produzidas pela contração
motora involuntária coincidente, alcançada pela FES na periferia. Estão presentes,
portanto, a estimulação das vias motoras e das vias sensitivas, que apresentam uma
relação temporal consecutiva na ativação do corno medular. Portanto, as sinapses
da medula espinhal estariam sujeitas a se modificar pelo mecanismo adaptativo
hebbiano de potenciação de longa duração (LTP).
Há muitos anos, Donald Hebb propôs que algumas sinapses modificáveis
poderiam ser fortalecidas se o disparo pré-sináptico fosse coincidente com ou
seguido por uma descarga pós-sináptica na vigência de estimulação neuronal
repetitiva e disparos consecutivos (Morris, 1999). As sinapses hebbianas foram
descritas no hipocampo, no cerebelo, na medula espinhal e nos contextos de
aprendizado e memória. Se as sinapses das células corticais e medulares são
modificáveis e hebbianas, e se a FES pode realmente fazer uma ativação
antidrômica da medula espinhal por duas descargas consecutivas repetidamente,
então, podemos dizer que a FES interfere nos circuitos medulares por um
mecanismo de neuromodulação hebbiano adaptativo, capaz de promover
modificações sinápticas restauradoras no nível da célula da medula espinhal e
cortical (Field-Fote, 2004; Peckham e Knutson, 2005; Everaert, Thompson et al.,
2010). Não foi objetivo deste estudo identificar se as alterações funcionais
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encontradas no comportamento motor dos animais ocorreram concomitantemente
a alterações modulatórias da medula espinhal.
Desse modo, a FES é uma técnica promissora na recuperação motora de
doentes com AVE. Tanto pela sua capacidade de levar a um treino funcional e
melhora clínica sensitivomotora, aspectos já consagrados na literatura, quanto pela
sua capacidade de interagir com a plasticidade do SNC, um aspecto que ainda
precisa ser estudado.
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CONCLUSÕES
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7. Conclusões:

• A lesão fototrombótica cortical levou a diminuição da imunorreatividade
da MAP-2 no córtex preservado adjacente e ipsilateral à lesão, possivelmente em
dendritos de neurônios. Este fenômeno foi modificado após 14 dias de estimulação
com a FES.

• O modelo da FES utilizado foi efetivo em produzir uma melhora
funcional nos animais tratados que apresentaram, ao longo do tempo, padrões
funcionais melhores que os animais não tratados. A melhora encontrada foi
específica à deficiência produzida pela lesão e apresentou expressão clínica
quantificável.

• A recuperação motora induzida pela FES demonstrada nesses animais
pelo "Foot Fault Test" foi acompanhada de modificações corticais representadas
por uma maior imunorreatividade MAP-2 do hemisfério lesado nos animais
tratados, sem alterar o tamanho da lesão.

• O aumento da MAP-2 no córtex cerebral do hemisfério lesado dos
animais que obtiveram maior recuperação funcional sugere que a plasticidade
dendrítica encontrada no córtex estimulado, aqui demonstrada pela modificação da
MAP-2, é um substrato anatômico neuronal envolvido na melhora comportamental
encontrada nesses animais.

• A recuperação motora induzida pela FES pode interagir e/ou
restroestimular a capacidade natural plástica do SNC, esta última implicada na
manutenção da função motora readquirida.
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• Ainda é necessária uma melhor compreensão dos mecanimos moleculares
e neurológicos envolvidos na interação da FES com a plasticidade do SNC, bem
como das diferenças entre a estimulação sensitivomotora e a estimulação periférica
sensitiva pura, da capacidade de interação da FES com os axônios neuronais e dos
parâmetros de estimulação que regulam essa interação de modo fisiológico.
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