
cód. do trabalho: 712

Efeito do ultrassom terapêutico na regeneração de nervo
periférico após lesão por neurotmese

CAEE: 23076.020636/2009-36

Nome Completo: MARCELA DE FATIMA LEMOS TAVARES

Autor Principal: RODRIGO FRAGOSO DE ANDRADE

Autor Apresentador: Marcela de F?tima Lemos Tavares

Co-Autores: DENIELE BEZERRA LÓS; IVSON BEZERRA DA SILVA;
KAMILLA DINAH SANTOS DE LIRA; SÍLVIA REGINA ARRUDA DE MORAES

E-mail: marcelaflt@hotmail.com

Palavra chave: Nervo Isquiático; Ultrassom; Regeneração Nervosa; Vasa
Nervorum

Introdução e objetivos: Introdução: As lesões nervosas periféricas geram
disfunções sensitivas e motoras, sendo a neurotmese a agressão mais
severa. Objetivo: Avaliar o efeito do tratamento com ultrassom (US)
terapêutico, aplicado durante o processo regenerativo do nervo isquiático
transeccionado e reparado cirurgicamente através da técnica de
tubulização.

Métodos: Métodos: Este estudo foi aprovado pela comissão de ética da
UFPE (nº 23076.020636/2009-36). Ratos Wistar foram alocados nos grupos
Biopolímero (GB, n=6) e Biopolímero Ultrassom (GBU, n=6). Houve
transecção do nervo isquiático direito e reparo imediato, introduzindo-se
cotos neurais no tubo de biopolímero. Iniciou-se US pulsado 1 dia após a
lesão, por 12 dias consecutivos, 5 minutos/dia. Depois de 12 semanas, a
partir da neurotmese, foi coletado o segmento regenerado no interior do
tubo. Mensurou-se o quantitativo de fibras nervosas e vasos sanguíneos e os
diâmetros da fibra mielínica e axonal. Foi utilizado o programa Bioestat 5.0
e o Teste-t Student, p<0,05.

Resultado: Resultados: Os diâmetros da fibra mielínica (3,27 ± 0,29 vs 2,80
± 0,28, p<0,05) e axonal (2,26 ± 0,1 vs 1,84 ± 0,1, p<0,01) foram maiores
no GBU em relação ao GB. O quantitativo de fibras mielínicas, mostrou-se
similar em ambos os grupos experimentais, enquanto que a quantidade de
vasos sanguíneos (93 ± 5 vs 121 ±11, p<0,05) foi maior no grupo que
recebeu a emissão efetiva do US.

Discussão e conclusão: Discussão: O US pulsado tem se mostrado efetivo
no processo regenerativo do nervo periférico, reduzindo a formação de
neuromas e reestruturando a bainha de mielina. Além disso, este estudo
comprova que o ultrassom estimula a angiogênese, gerando maior aporte
nutricional Conclusão: O ultrassom terapêutico pulsado pode ser uma



alternativa coadjuvante à reparação cirúrgica para acelerar a resposta
regenerativa do nervo periférico.
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