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RESUMO: A medula espinal (ME) é afetada em casos de traumas diretos ou indiretos e 

alguns estudos apontam que os nervos periféricos induzem um ambiente propício para 

regeneração. Além disso, várias plantas medicinais possuem metabólitos secundários com 

atividades no Sistema Nervoso Central.  Este estudo objetivou analisar o efeito regenerativo 

na ME in vitro e in vivo na presença de fragmentos do nervo isquiático (FGNI) com adição 

dos óleos essenciais (OES) de Hyptis suaveolens (HS) e Croton blanchetianus (CB). As 

plantas de HS e CB foram submetidas ao processo de hidrodestilação e a análise da 

composição química foi feita por cromatografia gasosa e espectrometria de massas. Para a 

avaliação da plasticidade na ME in vitro, células foram coletadas de ratos neonatos Wistar e 

cultivadas em 6 grupos: um controle (D-10) e os demais grupos com diferentes combinações 

de meio condicionado do nervo isquiático (MCNI) e os OES de HS e CB. A morfometria 

celular foi avaliada após 96 horas por microscopia de contraste de fases, sendo em seguida 

realizada a imunocitoquímica para GFAP, GAP-43, NeuN e a plasticidade analisada por 

Microscopia Eletronica de Varredura. Os grupos foram comparados estatisticamente através 

do teste de Tukey e Bonferroni (p<0,05). Assim, foi possível avaliar a aderência, o efeito 

plástico e trófico das células nos grupos cultivados em D-10 acrescidos dos OES, com 

alterações morfológicas mais visíveis quando comparados com os grupos controle. O OE de 

CB, especialmente, promoveu a manutenção da expansão das células, indicando sua ação na 

plasticidade das células da ME. Quanto à análise regenerativa na ME in vivo, foram utilizados 

40 ratos Wistar e de 4 deles foi removido o nervo isquiático (NI). Os 36 animais restantes 

foram submetidos a uma transecção medular com 4 mm de espessura ao nível torácico baixo e 

divididos em 6 grupos (n=6): no grupo 1 foi inoculado 10μl de solução salina (5%) (SS); no 

grupo 2 FGNI mais 10μl de SS (SS + NI); no grupo 3 FGNI mais o OE de HS (HS + NI); no 

grupo 4 foi inoculado apenas o OE de HS; no grupo 5 FGNI mais o OE de CB (CB + NI) e no 

grupo 6 foi inoculado apenas o OE de CB. O desempenho dos membros posteriores foi 

avaliado por 12 semanas usando pontuação do comportamento motor (BBB) e o déficit 

funcional ligado ao comportamento da pontuação combinada (CBS) e os dados dos testes 

comportamentais dos grupos tratados foram comparados estatisticamente. Ocorreu 

recuperação dos movimentos dos membros posteriores dos animais pertencentes aos grupos 

com o FGNI e com os OES quando comparados ao grupo SS e SS + NI. Entretanto, nos 

grupos com o OE de CB ocorreram resultados mais significativos e superioridade frente aos 

grupos com o OE de HS. Portanto, a combinação de OES e nervos periféricos como o NI, in 

vitro e in vivo, proporcionou a plasticidade morfológica e a melhora da recuperação funcional 

da ME. 
 

Palavras-chave: nervo ciático, metabólitos secundários, trofismo, neuroproteção, 

regeneração nervosa 
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adição dos óleos essenciais de Hyptis suaveolens (L.) Poit e Croton blanchetianus Bail. 

2020. 209f. Tese (Doutorado em Ciência Animal: Sanidade Animal) Programa de Pós-

graduação em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 

Mossoró-RN, Brasil, 2020. 

 

ABSTRACT: The spinal cord (SC) is affected in cases of direct or indirect trauma and some 

studies indicate that the peripheral nerves induce an environment conducive to regeneration. 

In addition, several medicinal plants have secondary metabolites with activities in the central 

nervous system. This study aimed to analyze the regenerative effect on SC in vitro and in vivo 

in the presence of sciatic nerve fragments (SNFG) with the addition of essential oils (EOS) 

from Hyptis suaveolens (HS) and Croton blanchetianus (CB). The HS and CB plants were 

submitted to the hydrodistillation process and the analysis of the chemical composition of the 

EOS was perfomed by gas chromatography and mass spectrometry. For the evaluation of 

cellular plasticity on SC in vitro, the SC cells were collected from newborn Wistar rats, and 

then cultured in six groups: one control (D-10) and the others with different combinations of 

sciatic nerve conditioned medium (SNCM) and HS and CB EOS. Cell morphometry was 

evaluated after 96 hours by phase contrast microscopy, and then the immunocytochemistry 

was performed for GFAP, GAP-43, NeuN and plasticity was performed by scanning electron 

microscopy. The groups were statistically compared using the Tukey and Bonferroni tests (p 

<0.05). Thus, it was possible to evaluate the adherence, the plastic and trophic effect in 

groups cultured in D-10 plus EOS, with more visible morphological changes when compared 

to control groups. CB EO, especially, promoted the maintenance of cell expansion, indicating 

its action on the plasticity of SC cells. Regarding the regenerative analysis on SC in vivo, 

forty Wistar rats were used; sciatic nerve was removed from four animals, and thirty-six 

animals were submitted to a 4 mm thick medullary transection at the lower thoracic level; the 

animals were later separated in 6 groups (n=6): in group 1, 10μl of saline solution (5%)(SS); 

in group 2, FGNS plus 10μl of SS (SS + NS); in group 3, FGNS plus HS essential oil (EO) 

(HS + NS); in group 4, only HS EO; in group 5, FGNS plus CB EO (CB + NS) and in group 

6, only CB EO (CB + NS) were inoculated. Posterior limb performance was assessed weekly 

for 12 weeks, using motor behavior score (BBB) and functional deficit associated with 

combined score behavior (CBS). Data from the behavioral tests of the treated groups were 

compared statistically. The different types of treatments allowed the recovery of the hind 

limbs movements of the animals of the FGNI and OES groups, and they showed a better 

recovery when compared to the SS and SS + NS groups. However, the groups with the EO of 

CB showed more significant results and superiority compared to the groups with the EO of 

HS. Therefore, the combination of OES and peripheral nerves such as NI, in vitro and in vivo, 

provided morphological plasticity and an improvement in the functional recovery of SC. 

 

Key words: sciatic nerve, secondary metabolites, trophism, neuroprotection, nerve 

regeneration.
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1. INTRODUÇÃO 

 Diversas doenças neurológicas acarretam incapacitação importante, contra a qual 

não se dispõe de qualquer tratamento efetivo. Uma dessas doenças é a lesão medular (LME), 

uma vez que a medula espinal (ME), estrutura neural responsável por conduzir impulsos 

elétricos, aferentes e eferentes entre o encéfalo e o corpo, é comumente lesionada em casos de 

traumas diretos ou indiretos na coluna vertebral, podendo desencadear em limitação funcional 

para o indivíduo (SILVA et al., 2012). 

 A LME é uma das lesões mais devastadoras, do ponto de vista orgânico e 

psicológico (HOFFMAN et al., 2011), cujos resultados acarretam múltiplos desafios. Além 

disso, acomete primordialmente adultos jovens, entre 15 e 30 anos, causando paraplegias em 

70% dos casos e tetraplegia em 30%. Estas sequelas apresentam-se parciais ou completas, 

limitando a independência funcional destes indivíduos. A ocorrência de lesões medulares em 

animais também é bastante comum, tanto por causa de acidentes automobilísticos quanto 

devido à doença do disco intervertebral (TOOMBS; BAUER, 1993). 

 Ramon y Cajal (1928) foi o primeiro autor a relatar a dificuldade de regeneração 

das células do Sistema Nervoso Central (SNC) em especial a ME, que apresenta baixo índice 

de recuperação das células danificadas. Somente em 1980, Richardson e colaboradores 

refutaram essa ideia, ao realizarem um experimento em ratos, onde axônios danificados do 

SNC regeneraram ao serem implantados no sistema nervoso periférico (SNP), provando assim 

a capacidade de regeneração das células do SNC. 

 O desenvolvimento de grande parte das pesquisas terapêuticas para a LME tem 

sido realizado para amenizar a lesão aguda secundária (neuroproteção) (BAPTISTE; 

FEHLINGS, 2007) e facilitar a regeneração (RUFF; MCKERRACHER; SELZER, 2008). Na 

busca do modelo mais adequado para pesquisa experimental de substâncias sistêmicas que 

atuem na regeneração pós-traumática do SNC, encontram-se na literatura diversos estudos 

publicados que demonstram as influências de inúmeros fatores na recuperação, abordando 

técnica cirúrgica, enxertos de fragmentos de nervos e células, administração de substâncias 

neurotróficas, laser e até exposição a pulsos eletromagnéticos (SHACKLOCK, 1995; CHOI; 

DUNN, 2001; BOYD et al., 2005; MONTE-RASO, 2005; GUO; DONG, 2009; LUKAS, 

2011; SOUZA et al., 2011). 

 Outrossim, através de estudos experimentais relacionados à lesões do Sistema 

Nervoso (SN), diversas modalidades terapêuticas também têm sido propostas, com intuito de 

evitar e impedir as alterações que levam à morte neuronal seja na fase neonatal ou adulta. 

Para isso, muitas substâncias com propriedades neuroprotetoras têm sido utilizadas no 
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processo de regeneração, plasticidade sináptica e para evitar a morte neuronal após lesões 

proximais (PEREZ, 2013). Algumas plantas medicinais ricas em óleos essenciais (OES) são 

reconhecidas por seus efeitos no SNC (KLAUKE et al., 2014) e, para isso, são utilizadas para 

afecções crônicas ligadas a este sistema, tais como ansiedade, depressão ou epilepsia, que não 

reagem bem aos tratamentos convencionais (CARLINI, 2003).  

 Estudos clínicos e experimentais também têm demonstrado que plantas ricas em 

terpenóides podem ter propriedades neuroprotetoras (PASSOS et al., 2009). A espécie Hyptis 

suaveolens (L.) Poit. (HS), planta anual, pertencente à família Lamiaceae, produtora de óleo 

essencial (OE) rico em mono e sesquiterpernos (MARTINS et al., 2006), tem sido muito 

estudada devido ao seu OE, cujas atividades antioxidante e neuroprotetora foram 

comprovadas (GHAFFARI et al., 2014). Outra espécie, Croton blanchetianus Baill. (CB), 

pertencente à família Euphorbiaceae, apresenta diversas atividades farmacológicas, como a 

ação anti-inflamatória e antinoceptiva (MORAIS et al., 2006). Na análise do OE de CB por 

cromatrografia gasosa e espectrofotometria de massas (CG-EM), foi possível identificar e 

quantificar 14 constituintes (79,4%), sendo 39,2% monoterpenos e 10,3% constituintes 

sesquiterpenos (DOURADO; SILVEIRA, 2005). 

                    Diante do exposto, levando-se em conta o uso cientificamente comprovado dos 

OES oriundos de plantas medicinais da Caatinga e considerando a necessidade de mais 

pesquisas avaliando a capacidade neuroprotetora e regenerativa dessas espécies, juntamente 

com a oportunidade de trabalhar um meio celular contendo extratos proteicos de um nervo 

periférico, este trabalho teve como enfoque a análise do efeito regenerativo da ME na 

presença do nervo isquiático com adição dos OES de HS e CB. 
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OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

  

 Analisar o efeito regenerativo e neuroprotetor na ME in vitro e in vivo na presença 

do nervo isquiático com adição dos OES de HS e CB. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a composição química dos OES de HS e CB através de cromatografia 

gasosa aplicada a espectrometria de massas; 

 Avaliar a plasticidade das células da ME in vitro promovida pelo meio 

condicionado do nervo isquiático (MCNI) e pela adição dos OES de HS e CB a partir dos 

seguintes parâmetros: 

 - Evolução da área, perímetro e morfologia celular por 96 horas através da 

microscopia de contraste de fase (MCF); 

- Avaliar a imunorreatividade da proteína ácida fibrilar glial (GFAP) através da 

imunocitoquímica das células gliais da ME; 

- Avaliar a imunorreatividade das proteínas neuronais: proteína associada ao 

crescimento (GAP-43) e proteína nuclear neuronal (NeuN) através da imunocitoquímica das 

células neuronais da ME; 

- Submeter às amostras à análise da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

objetivando a plasticidade/trofismo neuronal e glial; 

 Analisar a modulação promovida pelo enxerto de fragmentos do nervo 

isquiático (FGNI) e pela adição dos OES de HS e CB in vivo na ME através da análise dos 

seguintes parâmetros: 

- Recuperação dos parâmetros sensitivo-motores de ratos com lesão por 

transecção da ME ao nível das 9-10
a
 vértebras torácicas e tratados com enxertos de FGNI e 

pela adição dos OES de HS e CB;  

- Escala de avaliação locomotora; 

- Escala combinada de comportamento. 
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CAPÍTULO 1 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A MEDULA ESPINAL 

 A medula espinal (ME) é uma massa alongada e cilindróide de tecido nervoso que 

está situada dentro do canal vertebral, mas não o ocupa completamente, sendo ligeiramente 

achatada no sentido ântero-posterior (MACHADO; HAERTEL, 2014; CHO, 2015). 

Caracteriza-se como a porção mais caudal do SNC e, em muitos aspectos, a porção mais 

simples (KANDEL et al., 2014). É composta por células e fibras nervosas, denominadas 

neurônios e axônios, respectivamente, os quais fazem a comunicação sensorial e motora, por 

meio das fibras, entre o SNC e os demais órgãos e sistemas do organismo (KANDEL et al., 

2014), além de ser responsável pelos movimentos voluntários e involuntários (KANDEL et 

al., 2014; BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013). Portanto, a ME serve como um canal para 

informações que viajam entre o cérebro e periferia (CHO, 2015). 

 A ME varia em tamanho e forma, dependendo de onde estão emergindo os nervos 

motores que inervam os membros e o tronco. Assim, ela é mais robusta nos níveis que 

inervam os braços e as pernas (KANDEL et al., 2014). Seu comprimento é de cerca de 50 cm 

nos homens e 43 cm nas mulheres e sua largura varia de 1,27 cm nas regiões cervical e 

lombar a 64 mm na região torácica (MACHADO; HAERTEL, 2014; BICAN; MINAGAR; 

PRUITT, 2013; COSENZA, 2012; MARTINEZ; ALODI; UZIEL, 2014). Nos animais, a ME 

também está localizada dentro do canal vertebral e contém raízes dorsais (sensitivas) e 

ventrais (motoras) que irão unir-se a saída de cada forame intervertebral e são definidas como 

segmento medular, formando os nervos espinhais da porção periférica do SN (FERNÁNDEZ; 

BERNARDINI 2010; LECOUTEUR; CHILD, 1992).  

 Caudalmente, a ME é ancorada pelo filum terminale, que é uma membrana não-

neural, composta de tecido fibroso que surge do cone medular e desce para se prender ao 

cóccix. Devido à presença de duas intumescências (Figura 01), a ME pode ser dividida em 

quatro porções (Figura 02): cervical, composta pelos cinco primeiros segmentos cervicais (C1-

C5), cervicotorácico ou intumescência cervical (C6-T2), toracolombar (T3-L3), e lombossacral 

ou intumescência lombar (L4-S3); essa ultima compreende também a parte terminal da medula 

(Figura 02) (FERNÁNDEZ; BERNARDINI, 2010), totalizando 31 segmentos (BICAN; 

MINAGAR; PRUITT, 2013; MACHADO; HAERTEL, 2014; CHO, 2015).  

 



 
 
 

34 
 

Figura 01. Intumescências da ME (A), sua estrutura interna e os sulcos em sua superfície (B). 

 

 

Adaptado de Martinez; Alodi; Uziel, 2014. 
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Figura 02. Segmentos da ME em corte sagital mediano esquemático. 

 

Adaptado de Sobotta, 2000. 

 

    Exceto o primeiro segmento cervical, que possui apenas uma raiz ventral, cada 

segmento da ME possui um par de raízes dorsal e ventral e um par de nervos espinhais. 

(BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013, MACHADO; HAERTEL, 2014, CHO, 2015). Uma 

vez que a ME termina entre a L1 ou L2, abaixo desse nível o canal vertebral contém apenas 

meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinais, que dispostas em torno do cone 

medular e do filamento terminal constituem, em conjunto, a chamada cauda equina (Figura 

02) (MACHADO; HAERTEL 2014; WEIDNER et al., 2017; CHO, 2015) 

 A informação sensorial entra na ME por meio das raízes dorsais onde corpos 

celulares sensoriais encontram-se no gânglio espinal de cada nervo espinal. A informação 

motora deixa a ME pelas raízes ventrais e cada segmento inerva uma área específica da pele, 

denominada dermátomo, e um grupo muscular específico, denominado miótomo. Fibras 
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autônomas eferentes primárias têm seus corpos celulares no corno lateral e deixam a ME por 

meio da raiz ventral. As fibras autônomas aferentes viajam com os aferentes somáticos 

através da raiz dorsal (KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013). 

 A ME está envolta por meninges (Figura 03) e estas são uma extensão das 

coberturas de meninges do encéfalo no crânio (KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013). Há 

três camadas: Dura-máter, aracnóide e pia-máter, cobrindo a ME da camada mais superficial à 

mais próxima, respectivamente (BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013). A dura-máter, 

também denominada paquimeninge, é formada por abundantes fibras colágenas que conferem 

a sua natureza espessa (MACHADO; HAERTEL 2014). Ela tem uma única camada contínua 

com a camada interna da dura máter craniana, formando o saco dural que cobre toda a ME 

(KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013; BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013). 

 

Figura 03. Envoltórios (dura-máter, aracnoide e pia-máter) e espaços (epidural, subdural e 

subaracnóideo) da ME. 

Adaptado de Martinez; Alodi; Uziel, 2014. 
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 No encéfalo, a dura-máter constitui-se por dois folhetos, um externo e outro 

interno. O folheto externo é fortemente aderido aos ossos do neurocrânio e é considerado 

estrutural e funcionalmente seu periósteo (MARTINEZ; ALODI; UZIEL, 2014). Logo abaixo 

da dura-máter e a ela justaposta aparece a aracnoide, uma meninge muito delicada composta 

de feixes de tecido fibroso e elástico. A dura-máter e a aracnoide acompanham 

grosseiramente a superfície do encéfalo e são separadas por um espaço virtual que contém 

ínfima quantidade de liquor, chamado de espaço subdural. Em alguns pontos, os feixes de 

tecido que compõem a aracnoide formam enovelados, recebendo o nome de granulações 

aracnóideas que penetram nos seios da dura-máter, principalmente no seio sagital superior. 

Nas granulações aracnóideas, o liquor é reabsorvido e jogado na circulação venosa. Isso 

ocorre em virtude de que, nestas regiões, existe apenas um fino endotélio (de revestimento do 

seio) que separa o sangue venoso circulante nos seios e o liquor (MARTINEZ; ALODI; 

UZIEL, 2014, MACHADO; HAERTEL 2014). 

 A membrana pia-máter adere firmemente à superfície da ME e emite o par de 

ligamentos denticulados lateralmente, os quais atravessam a aracnoide e se inserem na dura-

máter. O ligamento denticulado separa as radículas ventrais e dorsais e essa excrescência pial 

une a ME lateralmente à dura-máter, suspendendo-a no saco dural. Na extremidade caudal da 

ME, o cone medular e o filamento terminal (outra excrescência pial), unem a ME ao cóccix e 

essas ligações piais ancoram a ME e lhe dão estabilidade dentro do saco dural (KREBS; 

WEINBERG; AKESSON, 2013, MARTINEZ; ALODI; UZIEL, 2014, MACHADO; 

HAERTEL, 2014, BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013, CHO, 2015). 

 Em relação aos espaços entre as meninges (vide Figura 03), o espaço epidural está 

localizado entre a dura-matér e a borda osteofibrosa do canal vertebral. Em sua composição 

há tecido adiposo, raízes de nervo e um grande número de veias que constituem o plexo 

venoso vertebral interno. Já o espaço subdural separa a membrana dura-máter da aracnoide e 

contém células neuroteliais, espaço amorfo, pequenos vasos e pouca quantidade de líquido 

cefalorraquidiano, o suficiente para não aderir nas paredes. Entre a membrana aracnóide e a 

pia-máter encontra-se o espaço subaracnóideo, que contém o líquido cefalorraquidiano, 

colágeno extracelular e fibroblastos (WALDMAN, 2009; GRASSNER, et al. 2018). 

    O líquido cefalorraquidiano (LCR) consiste em um ultrafiltrado claro e incolor do 

plasma com um volume médio de 150 mL, caracterizado por possuir baixo teor de proteína, 

vários micronutrientes, peptídeos, íons diversos e glicose (DI TERLIZZI; PLATT, 2006; 

SAKKA et al., 2011; SPECTOR et al., 2015). O fluxo de líquor se origina nos ventrículos, 

faz um percurso que vai do aqueduto cerebral ao 4º ventrículo por onde sai nos espaços 
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subaracnóideos através dos forames de Luschka e Magendie. Uma parte do LCR continua 

através dos espaços subaracnóideos ao logo da ME, saindo ao longo das raízes do nervo 

espinal, enquanto o restante sai do crânio através das vilosidades aracnóides e nervos 

cranianos (SIMON; ILIFF 2016; HUFF; DULEBOHN, 2018). 

     Quanto à estrutura interna, axialmente a ME apresenta uma região central de 

substância cinzenta e substância branca circundante, no formato de uma borboleta ou de um H 

(Figura 4). A substância cinzenta da ME é uma estrutura em forma de H na seção transversal 

da ME com duas metades simétricas conectadas por uma ponte estreita de substância cinzenta 

e branca através da qual passa o canal central (BICAN; MINAGAR; PRUITT, 2013). No 

centro da substância cinzenta está o canal medular e na linha média, a medula divide-se 

parcialmente pelo sulco mediano posterior, formado por prolongamentos das células 

ependimárias e de outras células da glia, e pela fissura mediana anterior, uma reentrância 

resultante do crescimento da substância cinzenta de cada lado durante o desenvolvimento 

embrionário (MARTINEZ; ALODI; UZIEL, 2014). 

 

Figura 04. Fotomicrografia de secção de ME na qual observa-se profundamente o “H” 

medular e, em seu entorno, a substância branca 

 

Adaptado de Martinez; Alodi; Uziel, 2014. 
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 Na substância branca, existem fibras nervosas (Figura 05), na maioria mielínicas, 

dispostas paralelamente ao eixo longitudinal da ME. Essas fibras originam-se tanto na medula 

e se projetam para o encéfalo (fibras ascendentes) quanto o inverso, ou seja, originam-se no 

encéfalo e dirigem-se para a ME (fibras descendentes). Também existem fibras que surgem 

em um nível da medula e se destinam a outro (fibras de associação ou fascículos próprios da 

medula). Todas essas fibras são agrupadas em funículos (ou cordões), em cada lado da 

medula: funículos anterior (entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior), lateral 

(entre os sulcos lateral anterior e lateral posterior) e posterior (entre o sulco lateral posterior e 

o sulco mediano posterior). Na porção cervical, o funículo posterior é dividido em dois 

fascículos, grácil e cuneiforme, pelo sulco intermédio posterior (MARTINEZ; ALODI; 

UZIEL, 2014). 

 

Figura 05. Segmento da ME mostrando a emergência das fibras motoras ventralmente e a 

chegada das fibras sensitivas dorsalmente. 

 

Adaptado de Martinez; Alodi; Uziel, 2014. 
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 Enquanto a substância cinzenta é composta de corpos celulares, a substância 

branca é composta de axônios neuronais. Na ME, ela contém toda a informação ascendente 

para centros superiores no tronco cerebral e no prosencéfalo, bem como toda informação 

descendente para os neurônios da ME. Sua coloração branca é dada pelos axônios 

mielinizados ricos em lipídeos que ela contém. A informação ascendente é, sobretudo, 

sensorial do corpo. A informação descendente é motora para os NMIs. Além disso, há fibras 

sensoriais descendentes que modulam o estímulo sensorial (principalmente a dor) (KREBS; 

WEINBERG; AKESSON, 2013). 

       A transmissão do sinal oriundo do córtex motor até a ME é realizada por meio dos 

tratos espinhais (Figura 06) e outras estruturas tais como o cerebelo, núcleos da base e do 

tronco cerebral. Os tratos motores descendentes transportam os sinais motores voluntários ou 

involuntários do córtex ou do tronco encefálico para grupos musculares alvo, e os tratos 

sensoriais ascendentes transmitem sinais dos nervos sensoriais periféricos para o cérebro 

(KIRKPATRICK, 2014).  

 

Figura 06. Tratos ascendentes e descendentes da ME em uma imagem transversal. 

 

Adaptado de https://mistry07.files.wordpress.com/2017/11/3.png?w=775 
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O principal trato espinal descendente, em grande parte responsável pelo controle 

da função motora, são os tratos corticoespinhais  (LEONARD et al. 2017). Estes fornecem a 

inervação para os músculos esqueléticos e são constiuídos por coleções de fibras do neurônio 

motor superior que vão para a ME (corticoespinal) ou tronco cerebral (corticobulbar) e 

controlam a função motora do corpo. Quando ocorre um cruzamento ao nível da região 

chamada de decussação das pirâmides. Essas fibras que cruzam em nível da medula 

controlam os músculos do lado oposto do corpo. O neurônio motor superior conecta o cérebro 

à ME e os neurônios motores inferiores se estendem das células anteriores do corno via 

nervos periféricos até os músculos. O trato corticoespinal é composto por um trato anterior e 

lateral (KIRKPATRICK, 2014; REA, 2015) (Figura 04).  

                   O suprimento sanguíneo para a ME advém de duas fontes: o sistema 

vertebrobasilar e as artérias segmentares. Um ramo de cada artéria vertebral une-se para 

formar a artéria espinal anterior no lado ventral da ME, onde ela se localiza dentro da fissura 

mediana anterior. O par de artérias espinais posteriores bifurca-se para formar as artérias 

cerebelares inferiores posteriores ou a artéria vertebral. Elas estão localizadas no lado dorsal 

da ME, onde correm nos sulcos posterolaterais. As artérias anterior e posterior emitem ramos 

coronais que estabelecem anastomose umas com as outras, formando uma coroa em torno da 

medula. (KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013; CHO, 2015). 

 A principal função da ME consiste, portanto, em transmitir, receber e produzir 

estímulos na forma de informações motoras e sensoriais que são transmitidas do encéfalo para 

todas as áreas do corpo. Além disso, a ME atua como um importante centro de integração que 

coordena comportamentos reflexos, de maneira topográfica em relação à região do corpo que 

é inervada por um determinado segmento medular (FREUD et al., 2011).   

3.2 FISIOPATOLOGIA DA LESÃO MEDULAR (LME)  

 Lesões da ME são responsáveis por danos neurológicos permanentes que variam 

de pequenos déficits até quadros mais graves, tais como paraplegia, tetraplegia e até morte. 

Tais lesões destacam-se entre as maiores causas de incapacidades funcionais e morte após 

trauma em diversas regiões do mundo (NORENBERG et al., 2004; SONNTAG;VOLMER, 

2004). Existem, portanto, sequelas físicas, financeiras e sociais envolvidas em casos de LME, 

as quais podem ser impactantes para indivíduos, sejam eles humanos ou animais (MARION et 

al., 2017; SATKUNENDRARAJAH et al., 2018; SHIBAHASHI et al., 2018; WANG et al., 

2018; MUNCE et al., 2016; BACKX et al., 2018).  
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 Dentre as principais causas de LME estão: quedas (40%), acidentes 

automobilísticos (25%), ferimento por armas de fogo (7%), mergulhos em águas rasas (3%) e 

agressões (2%) (CAMPOS et al., 2008). Tais causas levam a um amplo espectro de sintomas 

neurológicos, como disfunção motora/sensorial, déficits autonômicos, dor neuropática, 

disreflexia autonômica e disfunção intestinal/bexiga (FURLAN et al., 2016; MOONEN et al., 

2016; STROMAN et al., 2016). Assim, uma fratura ou luxação de uma vértebra, por exemplo, 

pode causar fragmentos ósseos que danificam a ME, induzindo uma lesão direta. Já um 

insulto não traumático inclui doenças vasculares, cancerígenas, categorias infecciosas, 

degenerativas e congênitas (SABAPATHY et al., 2015).  

 Em animais, os distúrbios da ME também podem ser causados por anomalias, 

degenerações, neoplasias, doenças inflamatórias, traumas externos e internos relacionados a 

hemorragias ou infartos. Malformações congênitas podem estar presentes ao nascimento e não 

progredir sendo muitas vezes associadas a raças específicas. O trauma externo, a extrusão do 

disco intervertebral tipo I e as doenças vasculares (hemorragia ou infarto) são geralmente 

associados a sinais agudos e não progressivos. As doenças inflamatórias, infecciosas ou não, 

são subagudas e progressivas, enquanto que os tumores e os processos degenerativos 

apresentam, na maioria das vezes, progressão lenta (NELSON; COUTO, 2010).  

 Em cães, a ocorrência de LME é bastante comum, tanto por causa de acidentes 

automobilísticos quanto devido à doença do disco intervertebral. Nestes casos, o tratamento 

pode ser conservador ou cirúrgico (TOOMBS; BAUER, 1998). Já em animais de produção, a 

maioria dos casos de LME ocorre por causa de lesão externa, como é o caso dos animais que 

caem de veículos, com osteoporose, especialmente éguas e porcas reprodutoras idosas, além 

de descargas elétricas que podem causar destruição tecidual do canal vertebral. Algumas 

lesões da ME são causadas pela invasão de elementos parasitários, como é o caso da 

nematodíase cerebroespinal causada em caprinos e ovinos, a infecção por Toxocara canis em 

suínos e por Strongylus vulgaris em equinos e muares (RADOSTITS, 2002). 

 Existem critérios na área de Neuropatologia para a classificação temporal da 

LME, compreendendo três fases de classificação: aguda, subaguda e tardia. O trauma 

raquimedular agudo é comumente dividido em lesão primária e secundária (MAZENSKY; 

FLESAROVA; SULLA, 2017). A lesão primária refere-se à lesão física imediata da ME, 

resultando em laceração, contusão e compressão do tecido nervoso (FAROOQUI, 2010; 

VARMA et al., 2013) e sua severidade é o marcador prognóstico mais forte do paciente 

(VARMA et al., 2013).  
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 Após a lesão primária, a ME sofre uma sequência de modificações patológicas 

progressivas (danos secundários) incluindo hemorragias, edemas, necrose neuronal, 

fragmentação axonal, desmielinização e formação de vacúolos (GOMES-LEAL et al., 2012; 

JOAKIM et al., 2010; WILCOX et al., 2017). Os primeiros eventos fisiopatológicos induzem 

a despolarização da membrana, com consequente abertura de canais iônicos dependentes de 

voltagem (Na
+
, K

+
, Ca

+)
, os quais levam à liberação de uma variedade de neurotransmissores, 

dentre eles o glutamato, resultando em excitotoxicidade neuronal e levando a um aumento nas 

espécies reativas de oxigênio (ROS) (OUARDOUZ et al., 2009; YIN et al., 2012; 

BRECKWOLDT et al., 2014). Tais eventos culminam em um dano aos componentes 

celulares como ácidos nucléicos, proteínas, fosfolipídios e causam perda celular e 

subsequente disfunção neurológica (KHAYRULLINA et al., 2015; VON LEDEN et al., 

2017). 

 A lesão secundária, por sua vez, pode ser definida como um processo patológico 

multifacetado que começa após a lesão primária e pode durar várias semanas, nas quais ocorre 

o aumento da permeabilidade das células, sinalização pró-apoptótica, isquemia e exacerba 

ainda mais o insulto à ME lesada (CASHA et al., 2005; YU et al., 2009; YU; FEHLINGS, 

2011; ROBINS-STEELE et al., 2012; WU et al., 2014). Os vasos sanguíneos interrompidos 

causam hemorragia grave (SAIWAI et al., 2010; YOKOTA et al., 2016) e permitem a 

infiltração de células inflamatórias, incluindo neutrófilos, macrófagos, células T e células B 

(ANKENY et al., 2009; BECK et al., 2010; SAIWAI et al., 2013; RAPOSO et al., 2014) que 

liberam citocinas inflamatórias como como fator de necrose tumoral (TNF) e interleucinas 

(IL) -1a, IL-1b, e IL-6 (KUMAMARU et al., 2012; NGUYEN et al., 2012). 

 No tocante à fase subaguda da LME, esta tem início entre 14 e 21 dias após o 

trauma e dura aproximadamente 6 meses. Nessa fase, ocorre gliose que persiste até a 

completa formação da cicatriz glial. Esta, por sua vez, é um acontecimento fundamental na 

recuperação de lesões no SNC, pois o acumulo de astrócitos leva à expansão da área da lesão 

e uma perda de macromoléculas através da barreira hematoencefálica que se encontra 

comprometida (FAULKNER et al., 2004; MYER et al., 2006). Os astrócitos passam a 

produzir moléculas inibitórias a partir da cicatriz glial que proporcionam a falha na 

regeneração axonal (FITCH; SILVER, 2008). Dentre as diversas tentativas promovidas pelo 

SN a fim de atenuar os danos promovidos pela LME está a indução da remielinização, que 

pode estar relacionada à migração das células de Schwann do SNP para o centro da lesão no 

SNC, já que estas produzem mielina para os axônios dos nervos que mielinizam as fibras 

nervosas periféricas e também migram para a ME após lesão (PEARSE et al., 2004; HILL et 
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al., 2006). Os fibroblastos também estão envolvidos nos mecanismos de cicatrização das 

estruturas não neurais (NAGOSHI et al., 2018), além da liberação de citocinas envolvidas na 

estimulação do processo de neovascularização do parênquima medular lesado (LOY et al., 

2002, KUMAMARU et al., 2012; NGUYEN et al., 2012). 

 No tocante à fase tardia, esta ocorre após semanas ou meses desde a LME 

primária e uma característica marcante dessa fase é o término do processo inflamatório e o 

aparecimento de uma cavidade marcando o sítio da lesão primária (FAWCETT; ASHER, 

1999). Duas semanas após a lesão ocorre o aparecimento da cicatriz glial, a qual consiste em 

uma verdadeira cicatriz no tecido nervoso medular e consiste em uma acumulação de 

astrócitos fibrosos hipertróficos (astrócitos reativos) na região onde houve grande taxa de 

morte neuronal e glial e isso gera uma cavidade cística na fase mais adiantada da lesão. Tal 

cicatriz nada mais é do que a intenção do sistema nervoso de isolar a região lesionada do 

restante do organismo (CHACÓN; NIETO-SAMPEDRO, 2005; BOTERO; GÓMEZ; 

CHAPARRO, 2013). 

 Outro evento que merece ser relatado na fase tardia da LME é a degeneração da 

substância branca (SB). Alguns estudos ressaltam que há danos à SB na fase crônica, os quais 

podem ser provocados tanto pela LME em si quanto por doenças degenerativas e essa 

desmielinização se inicia logo após a lesão primária e atinge um pico por volta de duas 

semanas depois (YAMAURA et al., 2002). As desmielinizações na fase secundária da LME 

podem estar relacionadas a mecanismos excitotóxicos devido à presença de receptores de 

NMDA na SB e em células da glia (astrócitos e oligodendrócitos). Estes receptores poderiam 

ser ativados por concentrações patológicas de glutamato no meio extracelular, lesando a 

bainha de mielina, mas não diretamente os axônios (GOMES-LEAL et al., 2005; MATUTE et 

al., 2001).  A figura 07 revela as características mais marcantes entre os mecanismos 

fisiopatológicos ocorridos na fase aguda e na fase crônica da LME. 
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Figura 07. Fisiopatologia da LME. (A) Eventos que ocorre durante a fase aguda e subaguda e 

(B) Eventos que ocorrem durante a fase crônica. 

 

Adaptado de Katoh; Yokota; Fehlings, 2019. 

3.3 ORGANIZAÇÃO MORFOFUNCIONAL DO NERVO ISQUIÁTICO (NI) 

 O Sistema Nervoso (SN) divide-se em uma porção central (PC) e uma porção 

periférica (PP), onde a primeira tem como função receber, interpretar e dar respostas aos 

estímulos conduzidos pela PP, a qual transporta informações de todas as áreas do organismo. 

Embora tenham funções e localizações diferentes, a PC e a PP do SN são interdependentes 

(LUNDY-EKMAN, 2008).  

 De maneira geral, a PP é o conjunto de todo o tecido nervoso exterior ao eixo 

cerebroespinal, incluindo os receptores sensoriais, os nervos e gânglios associados, bem como 

os plexos nervosos. Nesse sentido, a PP é a fornecedora da via de comunicação para os 

impulsos entre a PC e o restante do corpo (VAN DE GRAAFF, 2001) e é composta pelas 

fibras nervosas, formadas por um ou mais axônios, envoltos pelas células de Schwann, 

mantidas pelo endoneuro, mais material amorfo da matriz extracelular, capilares, fibroblastos 
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e mastócitos, assim como o epineuro e o perineuro (BIRDI; ANTIA, 2003). Dentro da bainha 

perineural, os axônios e as células de Schwann são envolvidos pela lâmina basal, representada 

por uma organização especial da matriz extracelular e composta por varias moléculas 

secretadas por múltiplas células, dentre elas, as de Schwann (ALBERTS et al., 2010).  

 Os nervos, principais componentes da PP, podem ser encontrados em quase todas 

as partes do corpo. Seguindo o trajeto de um nervo qualquer, percebe- se que uma 

extremidade termina em um determinado órgão, enquanto a extremidade oposta se insere no 

sistema nervoso central através de orificios no crânio e na coluna vertebral. Essa constatação 

permite supor, tal como fizeram os primeiros anatomistas, que os nervos são "cabos de 

conexão" entre a PC e os órgãos (LENT, 2010). 

 O nervo periférico, por sua vez, é uma coleção de axônios que se assemelham a 

um cordão. São projeções longas e delgadas dos corpos celulares dos neurônios e 

funcionalmente são divididos em nervo sensorial e motor. Um nervo se divide em ramos 

imediatamente após emergir através do forame intervertebral, onde a raiz anterior continua 

para frente e inerva músculos, pele da parede anterolateral do corpo e das extremidades, 

levando os impulsos desde a PC (fibras eferentes) até aos músculos esqueléticos, fazendo‐os 

contrair (fibras motoras). A raiz posterior dirige‐se para trás da coluna vertebral e inerva os 

músculos e a pele do dorso, levando impulsos nervosos até a PC (fibras aferentes) ao 

transmitirem a informação sensitiva da dor, tato, temperatura e vibração (fibras sensitivas) 

(VAN DE GRAAFF, 2001; KIRKPATRICK, 2014; MATHEWS et al., 2017).  

 As estruturas de tecido conjuntivo do nervo periférico se distribuem em três 

camadas distintas: endoneuro, perineuro e epineuro (Figura 08), cuja função é proteger as 

fibras nervosas. A fibra nervosa do nervo periférico apresenta-se envolta por uma bainha 

protetora ou envoltória de tecido conjuntivo, denominado endoneuro, a qual é elástica e 

resistente, protegendo as fibras de traumas mecânicos, além de circundar axônios individuais 

(REINA et al. 2000; BOVE, 2008; KAPLAN et al., 2009). Várias fibras nervosas, de 

diferentes tamanhos, são agrupadas e esta união forma os fascículos nervosos. Cada fascículo 

está envolto por um tecido conjuntivo denso e forte, chamado perineuro, que o protege de 

traumas e compressões externas. O perineuro tem como funções, manter a pressão 

intrafascicular, auxiliar na manutenção do fluxo axoplasmático e proteger e formar uma 

barreira entre as fibras nervosas e outros tecidos. Na maioria das vezes, os fascículos se 

apresentam de forma relativamente organizada dentro do nervo periférico, envoltos por tecido 

conjuntivo denominado epineuro interno. Este tecido conjuntivo se espessa e forma o 

epineuro externo, que engloba todos estes fascículos. Tanto o perineuro como o epineuro 
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externo são mais espessos nas articulações, protegendo os nervos periféricos durante os 

movimentos (REINA et al., 2000; BOVE, 2008; KAPLAN et al., 2009; WILLIAMS et al., 2012). 

 

Figura 08. Organização de um nervo periférico em fascículos e as respectivas camadas de 

proteção de tecido conectivo. 

 

 

Adaptado de Krebs; Weinberg; Akesson, 2013. 

                     

                   O NI, por sua vez, também faz parte da PP do SN (Figura 09) (SOBOTTA; 

BECHER, 2013), sendo o maior de todos os nervos do organismo. De forma mais específica, 

o NI fornece função motora para a coxa posterior e todos os músculos abaixo do joelho e 

função sensorial para a coxa posterior, articulação posterior do joelho e tudo abaixo do joelho, 

exceto uma faixa estreita na parte inferior da perna medial, área suprida por pelo nervo safeno 

(KONIG; LIEBICH, 2004; RODZIEWICZ; TUNNELL, 2018). Ele emerge da cavidade 

pélvica pelo forame isquiático maior como um cordão amplo, plano e acinzentado, passando 
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abaixo do músculo piriforme e sobre o músculo obturador interno, descendo entre o trocânter 

maior do fêmur e a tuberosidade isquiática, e ao longo do dorso da coxa, anterior aos 

músculos bíceps femoral e semitendinoso até o terço inferior da coxa, onde se divide em dois 

grandes ramos denominados nervos tibial e fibular comum. A divisão tibial ou medial inerva 

todos os músculos isquiotibiais, com exceção da cabeça curta do bíceps femoral, inervada 

pela divisão fibular ou lateral. Os ramos terminais (fibular e tibial) inervam todos os músculos 

distais ao joelho (FONSECA et al., 2002; KONIG e LIEBICH, 2004; MONTE-RASO, 2006; 

AVERSI-FERREIRA, 2011; BOUCHE, 2013). 

 

Figura 09. Aspectos anatômicos do nervo isquiático. 

 

Adaptado de Maier, 2006. 
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3.4 PLASTICIDADE E REGENERAÇÃO NO SNC 

 O SNC possui uma rede robusta de conexões entre neurônios e células gliais que 

evoluíram e estabeleceram relações de marcante dependência visando o aprimoramento do 

processamento neural (XAVIER et al., 2014). A plasticidade neural, também conhecida como 

neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, define-se como a habilidade do SN em mudar sua 

atividade em resposta a estímulos, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, reorganizando 

estruturas, funções ou conexões (APARÍCIO; MORENO, 2019). Trata-se de uma habilidade 

que assume caráter amplo em virtude do desenvolvimento embrionário, embora no indivíduo 

adulto o SN também a exiba em certo grau, contrariando o que se supunha há muito tempo 

(ZHANG et al., 2014). Assim, é um erro pensar que o SN é uma estrutura estática e incapaz 

de ativar uma cascata de mudanças. Este modifica-se continuamente e a plasticidade 

enquadra-se como uma consequência obrigatória de cada input sensorial e de cada atividade 

motora por ele exercida (PASCUAL-LEONE et al., 2005). 

 O termo “plástico” se origina da palavra latina “plasticus”, oriunda do termo 

grego “plastikós” ou “plastos”, que significa “moldado” (APARÍCIO; MORENO, 2019). 

Fazendo um referencial histórico, antes do século XIX, o cérebro era principalmente 

contemplado por filósofos (MARKRAM et al., 2011) e, na última década desse século, vários 

cientistas fizeram contribuições relevantes  para a nossa compreensão moderna da 

plasticidade. O neuroanatomista espanhol Santiago Ramon y Cajal foi quem primeiro definiu 

o neurônio como a unidade anatômica, fisiológica, genética e metabólica do SN (RAMÓN; 

CAJAL, 1899/1904; MAZZARELLO, 2016). Portanto, as ideias de Cajal sobre plasticidade 

cerebral foram essenciais para o desenvolvimento do conceito moderno de plasticidade 

(BERLUCCHI, 2002; STAHNISCH; NITSCH, 2002; JONES, 2004; DEFELIPE, 2006; 

BERLUCCHI E BUCHTEL, 2009; MARKRAM et al., 2011). 

 Cajal foi um visionário e sugeriu que a capacidade do cérebro poderia ser 

aumentada pelo aumento do número de conexões (DEFELIPE, 2006) e ainda modificou tal 

conceito, através de estudos anatômicos utilizando a técnica de Golgi, que o fizeram 

descrever o crescimento de axônios no córtex motor de cães adultos após uma lesão 

(CAJAL,1913-14). Assim, é indubitável que Cajal estimulou e influenciou as primeiras 

teorias sobre sinapses, transmissão sináptica e plasticidade embora não fique claro ainda 

quem primeiro cunhou tal termo (APARÍCIO; MORENO, 2019).  

 As inúmeras descobertas sobre a plasticidade avançaram consideralmente, mas 

ainda é sabido, entretanto, que o SNC é muito sensível a lesões e sua capacidade regenerativa 
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é um processo complexo e limitado (MORAN; GRAEBER, 2004). O próprio microambiente 

da ME após uma lesão, por exemplo, desfavorece a regeneração axonal, pois há secreção de 

moléculas inibitórias por astrócitos e oligodentrócitos. Além disso, há interrupção no 

fornecimento de fatores neurotróficos (TERENGHI, 1999) e formação de cicatriz glial, que 

age física e quimicamente no tecido levando à morte neuronal. É a carência de fatores 

neurotróficos apropriados em um padrão temporal que afeta a sobrevivência e inibe a 

reconexão das sinapses dos neurônios lesionados (SCHWAB; BARTHOLDI, 1996; TATOR, 

1998). 

 Assim, a ideia de que uma lesão no SNC traria como consequência a sua 

incapacidade de se recompor persistiu por muito tempo e foi justamente Santiago Ramón y 

Cajal, juntamente com Camilo Golgi na virada do século passado, que arriscaram em 

conjecturar sobre a capacidade regenerativa do SNC, embora de forma limitada. Nesse 

sentido, Cajal realizou experimentos onde encontrou pouca resposta regenerativa e, em alguns 

casos, ausente, após realizar a transecção de axônios do SNC (STAHNISCH; NITSCH, 

2002). Por conseguinte, ele postulou que a capacidade regenerativa dos neurônios depende 

muito do seu microambiente, sendo este um dos fatores primordiais de diferenciação entre as 

capacidades regenerativas do SNC e SNP (ZAGER; BLACK, 1988).·. 

 Nos anos 80, Aguayo e colaboradores comprovaram a existência de capacidade 

regenerativa considerável dos neurônios centrais desde que condições apropriadas fossem 

fornecidas para que o processo de crescimento axonal, uma vez iniciado, pudesse continuar 

(AGUAYO et al., 1981). Através do enxerto de um segmento de nervo ciático entre as duas 

extremidades da ME do rato completamente seccionada e, decorridas algumas semanas, os 

autores demonstraram no interior da ponte de nervo, a presença de axônios pertencentes a 

neurônios localizados proximal e distal ao local da lesão. 

 É incontestável que os neurônios do SNC têm uma capacidade regenerativa 

intrínseca, embora raramente isto ocorra de forma plena. Ainda, além de mudanças que 

ocorrem diretamente no local da lesão, essa organização pode ocorrer em dois níveis distintos: 

nos circuitos pré-existentes através de modificações nas conexões sinápticas, evento 

conhecido como plasticidade sináptica; ou devido à formação de novos circuitos através do 

brotamento axonal e dendrítico, estes conhecidos como plasticidade anatômica 

(RAINETEAU; SCHWAB, 2001). Existem na literatura inúmeros trabalhos avaliando os 

processos regenerativos dos neurônios do SNC após lesões medulares (YOUNG, 1996; 

BREGMAN et al., 1997; GRILL et al., 1997; GUEST et al., 1997; NOVIKOVA et al., 1997; 

ROSENBLUTH et al., 1997; XU et al., 1997; DIENER; BREGMAN, 1998), os quais 
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corroboram que o uso de enxertos de pontes de nervos periféricos, de suspensão de células de 

Schwann, de populações celulares de origem fetal, da glia olfatória e de células gliais centrais 

cultivadas associadas ou não à infusão de fatores neurotróficos são as abordagens mais 

utilizadas nestes estudos (BREGMAN et al., 1997; GUEST et al., 1997; ROSENBLUTH et 

al., 1997; XU et al., 1997; MENEI et al., 1998; OORSCHOT; MCLENNAN, 1998; 

RAMON-CUETO et al., 1998).   

 Portanto, é valido lembrar, no entanto, que a regeneração do SNC envolve várias 

etapas onde primeiro as células nervosas precisam sobreviver ao trauma, e então os axônios 

lesados devem re-crescer em direção à sua célula alvo original. Uma vez que o contato foi 

estabelecido, este axônio precisa ser mielinizado e sinapses funcionais precisam se formar 

(HORNER; GAGE, 2000). 

3.5 NEUROPROTEÇÃO E ESTRATÉGIAS FITOTERÁPICAS PARA A LME  

  

Dá-se o nome de neuroproteção ao conjunto de estratégias e mecanismos que 

protegem o SNC de enfermidades, como as lesões neuronais causadas por doenças 

neurodegenerativas, sejam elas de caráter crônico ou agudo (IRITI et al., 2010). Tais doenças 

resultam do colapso e deterioração dos neurônios do SNC e da deterioração das faculdades 

cognitivas e intelectuais dos pacientes (ADEWUSI; MOODLEY; STEENKAMP, 2010; 

NIEOULLON, 2011).  

A natureza continua sendo uma verdadeira fonte de medicamentos para a 

humanidade. Muitos medicamentos importantes, como a vincristina, a artemisinina e a 

gentamicina, que ainda hoje são utilizados, são obtidos de fontes naturais (RATES, 2001; 

HARVEY, 2008). Portanto, nos últimos anos, grande parte da pesquisa foi realizada com 

ervas e outros produtos naturais usados na etnomedicina em todo o mundo para doenças do 

SNC relacionadas à idade. 

Portanto, numerosos produtos naturais, principalmente extratos de plantas, foram 

relatados como neuroprotetores na medicina tradicional, com ênfase no aprimoramento da 

memória e no antienvelhecimento. Exemplos de tais plantas incluem Ginkgo biloba, Panax 

ginseng, Curcuma longa, Bacopa monnieri e Salvia officinalis (IRITI et al., 2010; KUMAR; 

KHANUM, 2012). São substâncias com propriedades neuroprotetoras que têm sido utilizadas 

no processo de regeneração, plasticidade sináptica e para evitar a morte neuronal após lesões 

proximais (MORAN; GRAEBER, 2004). 
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Para estratégias relacionadas à LME, alguns estudos fizeram uso de extratos 

vegetais como é o caso do açafrão da índia (KIM et al., 2014) e do Ginkgo biloba (AO et al., 

2006), ambos fitoterápicos com efeitos neuroprotetores. Essas substâncias atuam como 

neuroprotetoras no sentido de protegerem o nervo contribuindo para a sua regeneração. 

Outrossim, a aplicação dessas substâncias combinada com múltiplas abordagens terapêuticas 

acarreta benefícios significativos na recuperação funcional da ME (YUANHUI, 2016; 

ZHANG et al., 2016).    

A busca por moléculas com ação terapêutica sobre enfermidades no SNC teve 

início no século XIX (ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 2006). Nesse contexto, alguns 

exemplos de plantas investigadas que apresentam atividade neuroprotetora são mencionados, 

a saber, Hedyotis diffusa (KIM et al., 2001), Ginkgo biloba (ZHU et al., 1997), Hiperycum 

perforatum (MULLER et al., 2000), Scutellaria baicalensis, Stephania tetranda e Salvia 

miltiorrhiza (SUN et al., 2003) e Curcuma longa (KULKARNI; DHIR, 2010), as quais 

também confirmaram seu efeito terapêutico em transtornos do SNC como ansiedade, 

depressão e/ou epilepsia. Cerqueira et al., (2015), trabalhando com o OE de Alpinia zerumbet 

sobre o colágeno dos tecidos musculares espásticos de ratos pós-lesão medular, verificaram 

que a utilização de exercícios fisioterápicos associados ao bioproduto à base do OE da 

referida espécie  mostrou-se eficaz para reverter as alterações na espessura e organização do 

colágeno causadas pela espasticidade após LME nesses animais (ADAMS et al., 2007). 

3.6 ÓLEOS ESSENCIAIS (OES) 

 As plantas evoluíram e desenvolveram uma série de mecanismos para se 

adaptarem a diferentes tipos de estresse, impostos por um ambiente adverso (FRAIRE-

VELÁZQUEZ et al., 2011) e que ativam múltiplas vias responsáveis por processos biológicos 

que incluem a síntese de uma variedade de metabólitos especiais, caracterizados como 

metabólitos secundários (MS), definidos como compostos orgânicos de baixo peso molecular 

que se acumulam nos tecidos (WINK, 2010; FRAIRE-VELÁZQUEZ et al., 2011). 

Diferentemente do metabolismo primário, que se faz essencial para o funcionamento dos 

seres vivos por produzir ou transformar substâncias necessárias à sua sobrevivência, os MS 

não são essenciais à existência dos seres que os produzem. Entretanto, a produção de tais 

substâncias conferem vantagens que os protegem contra microrganismos e insetos, 

perpetuação da espécie, atração de polinizadores, dentre outras. Além disso, a grande 

variedade dessas substâncias atribuídas ao metabolismo secundário desperta o interesse de 
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cientistas sobre as diferentes funções que poderiam desempenhar no organismo humano e 

animal (GOTTLIEB; BORIN, 2012; JENSEN, 2016). 

 A função dos MS consiste em aumentar a capacidade geral da planta para 

sobreviver e superar os desafios locais, permitindo uma interação com o meio ambiente. Eles 

também podem ser exclusivos de espécies ou gêneros específicos (HARBORNE, 2014). A 

energia investida na síntese dessas substâncias, geralmente muito superior à necessária para 

sintetizar metabólitos primários, é um indicador da sua importância para a sobrevivência das 

plantas (GERSHENZON, 2017; HONG et al., 2016). Dentre as funções dos metabólitos 

especiais estão: eliminação de radicais livres, absorção de luz por UV e defesa da planta 

contra microrganismos como bactérias, fungos e vírus. Eles também gerenciam relações entre 

plantas, agindo como defensores alelopáticos do espaço crescente da planta contra plantas 

concorrentes (HARBORNE, 2014; WINK, 2003; TAHARA, 2007). 

 

Figura 10. Ciclo biossintético dos metabólitos secundários. 

 

Adaptado de: Santos, 2007. 
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 OES são MS e podem ser definidos como uma mistura de substâncias odoríferas e 

voláteis constituídas principalmente por hidrocarbonetos, como monoterpenos, sesquiterpenos 

e fenilpropanóides (BIZZO et al., 2009; SOUZA et al., 2010; BARBOSA et al., 2016). Sob o 

ponto de vista químico, podem possuir os mais diversos grupos funcionais (hidrocarbonetos, 

álcoois, cetonas, ésteres, dentre outros), que estruturalmente se apresentam como terpenos ou 

fenilpropanóides (ORLANDA, 2011). 

 Dentre os tantos grupos funcionais pertencentes aos OES, os terpenos representam 

o grupo mais abundante e diversificado, apresentando mais de 36.000 estruturas identificadas. 

Eles são um grupo estruturalmente diversificado de hidrocarbonetos derivados dos cinco 

precursores de carbono: isopentil difosfato (IPP) ou dimetilalil difosfato (DMPP), sintetizado 

em organismos fotossintéticos pelas vias mevalonato e metileritritol fosfato. Os terpenos são 

classificados de acordo com o grau de incorporação de isopreno como segue: hemitérpenos 

(C5), monoterpenos (C5) 2, sesquiterpenos (C5) 3, diterpenos (C5) 4, sérterpenes (C5) 5, 

triterpenos (C5) 6, tetraterpenos ( ou carotenóides) (C5) 8, e até polímeros superiores, como 

borracha (C5)>100. Unidades de isopreno são frequentemente unidas em uma ligação cabeça-

a-cauda e cabeça-a-cabeça e algumas estruturas de terpeno são formadas por ligação cabeça-

para-meio irregular (GRAYSON, 2000; CROTEAU et al., 2000; MAIMONE; BARAN, 

2007). 

 OES também são substâncias lipofílicas que podem ser extraídas por diferentes 

métodos. O mais comumente aplicado é a hidrodestilação, que utiliza um aparato do tipo 

Clevenger (Figura 11), que consiste em um processo tradicional de obtenção de OES a partir 

das folhas e caules de plantas aromáticas (CASSEL; VARGAS, 2006). O aparato de 

Clevenger é o mais utilizado em função da praticidade e do baixo custo (PRINS et al., 2006). 

Na hidrodestilacão, o material vegetal é imerso em água e, sob ebulição, a formação de 

vapores arrasta os compostos voláteis, promovendo a separação do OE. Atualmente existe 

uma gama de utilização de OES apresentada pelas indústrias, uma vez que possuem grande 

aplicação na perfumaria, cosméticos, alimentos, medicamentos, aromaterapia e até 

agrotóxicos (RIBEIRO, 2015), sendo empregados principalmente como aromas, fragrâncias, 

fixadores de fragrâncias, tanto na sua forma bruta quanto na beneficiada (SILVA-SANTOS et 

al., 2006; BIZZO et al., 2009; SOUZA et al., 2010). 
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Figura 11.  Foto ilustrativa de um aparato de Clevenger modificado para a realização de 

hidrodestilação. 

 

 

Adaptado de Lopes et al., 2017. 

 

 O Brasil é responsável por 8% da produção mundial de OES e as exigências de 

exportação para garantir a qualidade desses óleos são cada vez maiores (LUBBE; 

VERPORTE, 2011). A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e 

com detecção por ionização em chamas (CG-DIC) é a técnica mais utilizada para 

identificação e quantificação dos constituintes de OES, respectivamente. (ABOUZID, 2016; 

CERCEAU et al., 2016). Nos OES se destacam alguns compostos majoritários, mas sua 

atividade biológica na maioria das vezes está relacionada ao conjunto de substâncias em sua 

composição. Os MS ativos são produzidos de acordo com os estímulos do ambiente em que a 

planta se encontra (LV et al., 2015).  
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3.7 Hyptis suaveolens (L.) Poit (HS) 

 A família Lamiaceae inclui aproximadamente 258 gêneros e 7.193 espécies, sendo 

40% delas com propriedades aromáticas (MALENDO et al., 2003). Além disso, estudos 

clínicos e experimentais têm demonstrado que diferentes espécies da família Lamiaceae 

podem ter propriedades neuroprotetoras interessantes (EIDI; BAHAR, 2006). Dentre os 

gêneros, destaca-se o Hyptis, composto por cerca de 400 espécies e cosmopolita, ocorrendo 

principalmente nas Américas (CONTI et al., 2011 ). Além disso, é rico em espécies de grande 

importância econômica e etnofarmacológica (FALCÃO; MENEZES, 2003) e utilizadas para 

fins medicinais, principalmente devido aos seus OES (GOVINDARAJAN et al. 2012), com 

substâncias bastante promissoras para a indústria farmacêutica (FALCÃO et al., 2003). 

 A espécie Hyptis suaveolens (L.) Poit. (HS) é uma planta de crescimento rápido e 

está distribuída em regiões tropicais e subtropicais, não ocorrendo em regiões mais frias 

(AZEVEDO et al. 2001). Apresenta um aroma característico mentolado e, em algumas 

regiões, é utilizada como repelente de mosquitos, sendo chamada de hortelã de arbusto 

(ABAGLI et al. 2012). No Brasil, é considerada uma erva daninha (VIJAY et al., 2011) e 

conhecida como bamburral, alfazema-de-caboclo e alfavaca-brava (ALMEIDA; DE 

ALBUQUERQUE, 2002, AGRA et al. 2008). Trata-se de uma planta anual, completando seu 

ciclo vegetativo e reprodutivo no período de um ano e desenvolvendo-se em solos agrícolas, 

beira de estradas e em terrenos baldios (ALMEIDA, 2002).  

 Existe um alto grau de variabilidade no tocante à constituição e quantificação do 

OE de HS, que pode diferir de acordo com as partes da planta, condições nutricionais, 

hídricas, salinas entre outros fatores ambientais (MOREIRA et al., 2010). Determinados 

fatores como variabilidade genética intraespecífica, condições ambientais, épocas de colheita, 

condições de cultivo, tipo de solo e parte da planta analisada podem influenciar no teor e na 

composição química dos OES (TERRA-MARTINS, 2006). 

 A literatura destaca HS como boa produtora de OE e sua composição química 

inclui principalmente monoterpenos e sesquiterpenos que são sintetizados nas células de 

tricomas glandulares (TERRA-MARTINS, 2006). Assim, alcalóides, flavonóides, fenóis, 

saponinas, terpenos e esteróis são alguns de seus constituintes já ressaltados na literatura e 

determinam sua atividade biológica (TESCH et al. 2015; NGOZI et al., 2014) também 

afirmam que essa planta é utilizada como antioxidante, anti-inflamatória, antidiarreica, 

antiparasitária, antidiabética, anticancerígena, cicatrizante e inseticida. A atividade 

antimicrobiana foi constatada por Moreira et al., (2013) ao avaliarem o efeito inibitório do 
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óleo de HS sobre o crescimento fúngico do Aspergillus flavus. Os autores obtiveram 100% de 

inibição na germinação dos esporos e no crescimento micelial, nas concentrações de 40 e 80 

μL.mL
-1

. 

 Outros estudos relatam HS com um elevado potencial antifúngico e ação 

antisséptica (MALELE et al., 2003; MBATCHOU et al., 2010; MOREIRA et al., 2010). 

Além disso, também foram evidenciadas atividades nematicida e larvicida, por causa da 

presença de D-limoneno e mentol (OLIVEIRA et al, 2005) e outros ensaios farmacológicos 

mostraram atividade hepatoprotetora, citoprotetora (BABALOLA et al., 2012) e 

hipoglicemiante (MISHRA; TIWARI, 2011).   

 Outras atividades medicinais de interesse para o presente trabalho merecem ser 

ressaltadas. A atividade antioxidante e neuroprotetora da espécie foi comprovada por Ghaffari 

et al., (2014), ao trabalharem com o extrato metanólico de Hs em diferentes concentrações 

(0.1–2 mg/ml) em células de linhagem N2A (neuroblastoma de camundongo), os quais 

demonstraram o efeito antioxidante e neuroprotetor do referido extrato de Hs, uma vez que 

houve a inibição da morte neuronal induzida por H2O2 e da geração de ROS, podendo ser 

empregado para tratar a neurodegeneração induzida pelo stress. No entanto, estudos in vitro 

são necessários para esclarecer melhor o seu mecanismo de ação.  

 

Figura 12: Hyptis suaveolens (L.) Poit (HS). 

 

Fonte: Acervo pessoal, UERN, Mossoró, RN, 2019. 
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3.8 Croton blanchetianus Baill. (CB) 

 A família Euphorbiaceae é uma família botânica de grande destaque, 

compreendendo aproximadamente 300 gêneros e 7500 espécies. No Brasil, encontram-se 72 

gêneros e cerca de 1.300 espécies em todos os tipos de vegetação (SANTOS et al., 2005). 

Além disso, trata-se de uma família com diversas espécies de interesse econômico, como é o 

caso das espécies Manihot esculenta Crantz (mandioca ou cassava), Ricinus comunis L. (óleo 

de ricino), Croton cajucara L. (sacaca) e Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra) (SECCO, 

2005). 

 Dentro dessa família botânica, espécies do gênero Croton tem se destacado por 

seus efeitos (SÁ et al., 2019) e o Brasil, com cerca de 300 espécies, é um dos principais 

centros de diversidade do gênero, presente nos mais variados ambientes e tipos de vegetação 

(BERRY et al., 2005). São espécies cujas características atraem o interesse para o seu estudo 

em virtude de apresentarem uma grande diversidade de usos populares e atividades 

biológicas, sendo verdadeiras fontes promissoras de novos compostos naturais bioativos 

(DOURADO; SILVEIRA, 2005).  

 Dentre as diferentes atividades farmacológicas relatadas para o gênero Croton, 

ressaltam-se a atividade anti-inflamatória e antioxidante, a qual foi constatada por NARDI et 

al., (2003), trabalhando com o extrato bruto de Croton celtidifolius, onde verificaram que as 

doses de 10, 30, 100 e 300 mg.kg
-1

 via oral  do referido extrato reduziram o edema de 

membro induzido por carragenina em ratos albinos, protegeram desoxirribose e o homogenato 

do fígado de rato do dano oxidativo. Além disso, várias espécies do gênero Croton também 

possuem ação antinoceptiva (CAMPOS et al., 2002, SUAREZ et al., 2003, ABDON et al., 

2002); antimicrobiana e antitumoral (OLIVEIRA et al., 2001, GUERREIRO et al., 2002. 

VIGOR et al., 2001, DEVAPPA; MAKKAR; BECKER, 2010). 

 Estudos fitoquímicos têm demonstrado que os metabólitos secundários mais 

abundantes das espécies deste gênero são pertencentes principalmente à classe dos terpenos, 

especialmente diterpenos, além de triterpenos e compostos fenólicos, como flavonoides, 

lignoides e pró-antocianidinas (SALATINO; SALATINO; NEGRI, 2007; BARRETO et al., 

2013). Já foram isolados 109 compostos deste gênero, os quais são oriundos das mais 

variadas classes estruturais tais como alcaloides (24,8%) flavonoides (12,8%) e triterpenos 

(11%) (TORRES et al., 2008). 

 Croton blanchetianus Baill (CB), popularmente conhecido por “marmeleiro 

preto”, é uma espécie vegetal bastante comum na região da Caatinga, apresentando outros 
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sinônimos, como Croton sonderianus Müll. Arg. e Croton alagoensis Müll. Arg. (GOMES; 

SALES; MELO, 2010; ANGÉLICO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2015). Trata-se de uma 

espécie de caráter pioneiro, podendo atingir até 6,0 m de altura e apresenta aroma que lembra 

o óleo de pinho. Além disso, fornece estacas e varas curtas para cercas, justamente por possuir 

madeira resistente bastante útil para a produção de lenha, construção de pequenos cercados 

para abrigar animais (LORENZI; MATOS, 2002, ALVES et al., 2014) e também foi 

considerado uma das principais fontes de néctar para a produção de mel (ALVES et al., 

2016).   

 Na medicina popular, o marmeleiro preto é utilizado para tratar a dor de estômago 

e hemorragia uterina (LORENZI; MATOS, 2002). Além disso, estudos revelaram que 

compostos isolados do OE desta planta apresentam propriedades antibacterianas e 

antifúngicas (CRAVEIRO et al., 1981; CRAVEIRO; SILVEIRA, 1982; SILVEIRA; 

MCCHESNEY, 1994, CARNEIRO-LOUREIRO, 2003; AMARAL, 2004), atividade 

antinociceptiva (SANTOS et al., 2005) e atividade inseticida contra o mosquito Aedes aegypti 

(LIMA et al., 2013). Além disso, o extrato de CB apresentou atividade acaricida (SILVA et 

al., 2014) e tem sido considerado um meio alternativo para controlar agentes patogénicos 

dentários (SILVA et al., 2011).  

                     Na análise do OE por Cromatografia Gasosa e Espectofotometria de Massas 

(CG-EM) foi possível identificar e quantificar 14 constituintes (79,4%), sendo 39,2% 

monoterpenos e 10,3% constituintes sesquiterpenos. Os compostos majoritários foram cedrol 

(28,4%), eucaliptol (17,4%) e α-pineno (10,5%). Estudo realizado com OE extraído de 

diferentes partes desta espécie (folhas, flores, raízes e cascas do lenho) coletadas em 

diferentes regiões do estado do Ceará, em diferentes horas do dia, possibilitou investigar e 

identificar 32 compostos dentre os quais β-felandreno, (20,4%), (folhas), biciclogermacreno 

(29,1%) nas flores e (17,7%) nas folhas, β -elemeno (17,8%) nas flores e (22,0%) nas cascas 

do caule, cipereno (14,2%) nas raízes e germacreno D (12,8%) nas cascas do caule sendo os 

constituintes majoritários (DOURADO, 2005). Avaliando a composição química do OE das 

folhas de CB, Santos et al., (2005), obtiveram resultados promissores e ainda conseguiram 

identificar 11 compostos majoritários, dentre eles podem ser citados: biciclogermacreno 

(10,2%), cis-calameneno (10,8%) e guaiazuleno (8,3%). 
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Figura 13. A espécie Croton blanchetianus Baill. 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal, Mossoró, RN, 2019. 
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COMPORTAMENTO PLÁSTICO DAS CÉLULAS DA MEDULA SPINAL 

PROMOVIDO PELO MEIO CONDICIONADO DO NERVO ISQUIÁTICO E PELA 

ADIÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE Hyptis suaveolens (L.) Poit.(HS) E Croton 

blanchetianus Baill (CB) 

 

RESUMO: A medula espinal (ME) é afetada em casos de traumas diretos ou indiretos e 

alguns estudos apontam que os nervos periféricos induzem um ambiente propício para 

regeneração. Além disso, várias plantas medicinais possuem metabólitos secundários com 

atividades no Sistema Nervoso Central. O presente estudo objetivou analisar o 

comportamento plástico e provável efeito regenerativo do meio condicionado do nervo 

isquiático (MCNI) in vitro com adição dos óleos essenciais (OES) de Hyptis suaveolens (HS) 

e Croton blanchetianus (CB). As plantas de HS e CB foram submetidas ao processo de 

hidrodestilação e a análise da composição química dos OES por cromatografia gasosa e 

espectrometria de massas. As células da ME foram coletadas de ratos neonatos Wistar, logo 

após sendo cultivadas em 6 grupos: um controle (D-10) e os demais contendo diferentes 

combinações do MCNI e os OES de HS e CB. A morfometria celular foi avaliada após 96 

horas, através da microscopia de contraste de fases, sendo em seguida realizada a 

imunocitoquímica para GFAP, GAP-43, NeuN e também foi realizada a análise da 

plasticidade por Microscopia Eletrônica de Varredura. Os grupos foram comparados 

estatisticamente através do teste de Tukey e Bonferroni (p<0,05). Com os procedimentos 

adotados, foi possível avaliar o trofismo e a plasticidade nos grupos experimentais. As células 

da ME quando cultivadas em MCNI e os OES, apresentaram alterações morfológicas mais 

visíveis quando comparadas com culturas desprovidas desse tratamento. Assim, a combinação 

de OES e MCNI promoveu a plasticidade e o trofismo das células da ME. 

 

PALAVRAS CHAVE: metabolitos secundários, nervo ciático, trofismo, neuroproteção, 

plasticidade neuronal. 

 

ABSTRACT: The spinal cord (ME) is affected in cases of direct or indirect trauma and some 

studies indicate that the peripheral nerves induce an environment conducive to regeneration. 

In addition, several medicinal plants have secondary metabolites with activities in the Central 

Nervous System (CNS). The present study aimed to analyze the plastic behavior and probable 

regenerative effect of the sciatic nerve conditioned medium (SNCM) in vitro with the addition 

of the essential oils (EOS) of Hyptis suaveolens (HS) and Croton blanchetianus (CB). The HS 

and CB plants were submitted to the hydrodistillation process and the analysis of the chemical 

composition of the EOS was perfomed by gas chromatography and mass spectrometry (GC-

MS). For the evaluation of cellular plasticity of SC in vitro, SC cells were collected from 

newborn Wistar rats, and then cultured in six groups: one control (D-10) and the others with 

different combinations of sciatic nerve conditioned medium (SNCM) and HS and CB EOS. 

Cell morphometry was evaluated after 96 hours by phase contrast microscopy, and then the 

immunocytochemistry was performed for GFAP, GAP-43, NeuN and plasticity was 

performed by scanning electron microscopy (SEM). The groups were statistically compared 

using the Tukey and Bonferrone tests (p <0.05). With the procedures adopted, it was possible 

to evaluate the plastic and trophic effect in the experimental groups. SC cells, when cultured 

in SNCM and EOS, showed more visible morphological alterations when compared to 

cultures without this treatment. Thus, the combination of EOS and SNCM promoted the 

plasticity and trophism of SC cells. 
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KEY WORDS: secondary metabolites, sciatic nerve, trophism, neuroprotection, neuronal 

plasticity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A  lesão medular (LME) é definida como uma lesão do SNC que causa um grande 

impacto na qualidade e expectativa de vida, em que os pacientes sofrem com déficits 

funcionais, sensoriais, emocionais e sociais (AHUJA et al., 2017). Trata-se de uma condição 

devastadora que acarreta incapacidades significativas, pois além da presença de lesões locais 

na ME, pacientes com LME desenvolvem uma série de complicações e disfunções múltiplas 

nos órgãos (CHARIKER et al., 2019). 

 Em medicina veterinária, a LME muitas vezes resulta em eutanásia do animal 

afetado e, consequentemente, estresse físico e emocional dos proprietários (BERGMAN et al. 

2000, DUMONT et al., 2001). Além do trauma mecânico primário na ME, seccionando 

axônios, há rompimento de vasos sanguíneos e da membrana celular, resultando em um 

processo em cascata que leva à lesão secundária progressiva que pode acarretar em edema, 

isquemia, inflamação, formação de citocinas e formação de cicatriz glial, que poderão causar 

uma necrose irreversível no tecido e a morte neuronal. Tais eventos, por terem progressão 

temporal, podem ser alvo de propostas terapêuticas (HUANG et al., 2007; LIN et al., 2011; 

ORMOND et al., 2014). 

 Por essa razão, ao investigarmos estratégias terapêuticas, precisamos buscar 

intervenções que minimizem os efeitos da lesão secundária e favoreçam a recuperação 

morfológica e funcional (MARCOS et al., 2016). Como efeito negativo principal às células na 

lesão secundária da LME, ocorre a liberação de radicais livres que atacam a membrana celular 

e este mecanismo, por sua vez, altera os componentes celulares incluindo os ácidos graxos 

insaturados pelo processo de peroxidação lipídica (HUANG et al., 2007; CEMIL et al., 2010).  

 O tratamento da ME após lesão é um desafio para a Neurociência, considerando 

que estudos recentes demonstram que é necessária a junção de diferentes estratégias para 

obter resultados de recuperação funcional (HOULÉ et al, 2013). Portanto, a busca por novas 

alternativas e pesquisas visando à regeneração é primordial (MOTHE; TATOR, 2012; REN; 

YOUNG, 2013; VARMA et al., 2013).  

 Nesse sentido, diferentes modalidades terapêuticas foram sugeridas com o intuito 

de evitar as alterações que levam à morte neuronal, seja na fase neonatal ou adulta. Define-se 

neuroproteção como toda e qualquer estratégia e mecanismo que protege o SNC de lesões 
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neuronais. Atualmente, existem numerosos produtos naturais oriundos de plantas relatados 

como neuroprotetores na medicina tradicional (ELUFIOYE; BERIDA; HABTEMARIAM, 

2017) e que têm sido testados no processo de regeneração e plasticidade sináptica evitando, 

assim, a morte neuronal após lesão do sistema nervoso (PEREZ, 2013).  

 Muitos estudos ressaltam que os OES são eficazes na redução da dor, ansiedade e 

sintomas de estresse em modelos animais e humanos com diferentes distúrbios do SNC (LEE 

et al., 2011; TANKAM e ITO, 2013). Tais substâncias são parte do metabolismo secundário e 

apresentam grande complexidade com centenas de compostos orgânicos, dentre estes os 

monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanoides, metabólitos que conferem suas 

características organolépticas (BIZZO et al., 2009; SOUZA et al., 2010; BARBOSA et al., 

2016). A família Euphorbiaceae tem no gênero Croton várias espécies para as quais foi 

evidenciada atividade no Sistema Nervoso, atuando como neuroprotetoras. Além disso, 

compostos isolados de espécies de Croton exercem uma ampla gama de atividades biológicas, 

tais como ativação de astrócitos e micróglia e diferenciação neuronal (COSTA et al., 2012). 

Croton blanchetianus Baill. (CB), popularmente conhecido como “marmeleiro preto”, é uma 

planta pertencente ao Semi-Árido brasileiro e tem sinônimos botânicos como Croton 

sonderianus Müll. Arg. e Croton alagoensis Müll. Arg. (LIMA; PIRANI, 2008; OLIVEIRA 

et al., 2015; ANGÉLICO et al., 2011). Já a espécie Hyptis suaveolens (L.) Poit. (Hs), 

pertencente à família Lamiaceae, é grande produtora de OE rico em mono e sesquiterpernos 

(MARTINS et al., 2006) e tem sido muito estudada devido ao seu OE, cujas atividades 

antioxidantes e neuroprotetoras foram comprovadas (GHAFFARI et al., 2014). 

 Assim, diante da necessidade na Neurociência de entender e propiciar estratégias 

terapêuticas que possibilitem a regeneração axonal central e considerando o potencial efeito 

neuroprotetor do OE de CB e HS, este trabalho teve como objetivo avaliar seus efeitos sobre a 

plasticidade celular do SNC. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 OBTENÇÃO E PERFIL CROMATOGRÁFICO DOS OES 

 As plantas estudadas no presente trabalho foram coletadas na cidade de Mossoró, 

RN. Em seguida, folhas das espécies HS e CB foram submetidas ao processo de extração dos 

OES, o qual foi realizado empregando-se o método de hidrodestilação com o aparelho de 

Clevenger modificado.  Para tanto, folhas foram pesadas e colocadas em um balão de fundo 
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redondo com capacidade de 2 L, contendo água destilada. O balão foi acoplado ao Aparelho 

de Clevenger modificado e a extração realizada por um período de 2 horas, controlando-se a 

temperatura, aproximadamente a 100 ºC. 

                    A análise qualitativa dos OES foi realizada em espectrômetro modelo 

GCMS/QP2010 Ultra - Shimadzu, equipado com coluna apolar de sílica Rtx-5ms (30 m x 

0,25 mm x 0,25 μm). Os experimentos foram realizados nas seguintes condições: ionização 

por impacto de elétrons a 70 eV; hélio como gás de arraste e fluxo de 1,7 mL/min; injetor no 

modo split (1:100); gradiente crescente de temperatura de 4 °C/min, de 40 a 180 °C e 20 

°C/min de 180 a 280 °C. As temperaturas do injetor e detector foram de 250 e 290 ºC, 

respectivamente. Os espectros foram obtidos numa faixa m/z 10 – 460 Da.  

 Para identificação dos componentes de cada OE, o percentual relativo de cada 

composto foi calculado através da razão entre a área integral dos picos e a área total de todos 

os constituintes da amostra, dados obtidos pelas análises realizadas em GC. Os compostos 

com área relativa acima de 1% foram identificados e acima de 10% foram considerados 

majoritários. 

 

2.2 DESENHO EXPERIMENTAL 

  

 Para a realização do presente experimento, foram utilizados 4 ratos (linhagem 

Wistar - Rattus novergicus), machos com idade aproximada de 3 dias para extração da ME.  O 

projeto atendeu as normas para a realização de pesquisa em animais com todos os 

procedimentos, passando pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mediante parecer consubstanciado de número 

006/2017 (ANEXO A) e a norma internacional que rege a pesquisa foi baseada no guia para o 

cuidado e uso de animais de laboratório e de acordo com o princípio dos 3R’s.  

 

2.3 EXTRAÇÃO E CULTIVO DAS CÉLULAS DA ME   

       Para a extração da ME foi utilizado o protocolo modificado de Cheng e 

colaboradores (1996). Para tanto, os neonatos sofreram eutanásia conforme recomendado pela 

resolução nº 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, através de uma incisão 

longitudinal paralela a coluna vertebral, retirando todo o conteúdo da medula e colocando-a 

em tubo falcon de 15 mL contendo 4 mL de meio Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen 



 
 
 

80 
 

Corporation). Assim, sob fluxo laminar, iniciou-se o processo de extração da medula, com 

auxílio de uma tesoura e uma espátula pequena (Figura 1). 

 

Figura 01. Procedimento de extração da ME e preparados da medula para a suspensão celular 

 

 

Fonte: arquivo pessoal 

  

 Novos tubos cônicos Falcon de 15 mL com 4 mL de meio Knockout DMEM low 

(Dulbecco`s modified Eagle`s medium), suplementado com 10% de soro fetal bovino e 50 µL 

de Ceftriaxona sódica obtida da Cultilab
® 

(Meio denominado D-10) foram preparados e 

receberam a medula extraída para realizar a suspensão celular. A suspensão foi centrifugada a 

3000 rpm durante cinco minutos a uma temperatura de 37 
°
C, após a qual o sobrenadante foi 

desprezado e as células foram ressuspendidas em 1 mL de meio, procedimento este repetido 

por três vezes. Placas para cultura de 24 poços para o plaqueamento foram preparadas com 

1,5 mL de D-10 e, em seguida, foi realizado o gotejamento das células recém-extraídas, 



 
 
 

81 
 

mantidas em estufa úmida a 37 
°
C com 5% de CO2 e 95% de ar. A microscopia de luz 

invertida com contraste de fases foi utilizada para observação da adesão celular no fundo das 

placas, para possibilitar um suprimento nutricional adequado, eliminar células 

hematopoiéticas e desprendidas, bem como possibilitar uma adequada adesão celular no 

fundo das placas. 

 

2.4 SUBCULTIVOS DAS CÉLULAS DA ME E OS GRUPOS EXPERIMENTAIS. 

  

 Quando as células da ME atingiram 70-90% de confluência no fundo da placa, o 

meio básico foi removido e adicionado às placas 2 mL de tripsina/EDTA (0,25% de tripsina 

contendo 1 mM de EDTA-Cutilab/Brasil
®
). A suspensão celular foi colocada em tubo cônico 

tipo Falcon com o mesmo volume de meio DMEM suplementado com 10% de Soro Fetal 

Bovino por 10 minutos, com o objetivo de inativar a tripsina. A suspensão foi centrifugada a 

1200 rpm durante dez minutos, após o qual o sobrenadante foi desprezado e as células foram 

ressuspendidas em 1 mL de meio.  

 As células foram depositadas em placas de 24 poços, sendo 4 poços para cada 

grupo, e foram adicionadas lamínulas redondas estéreis de 13 mm sendo então observadas 

após um período de tempo de 96 horas. Com este procedimento, foi possível avaliar a 

aderência e plasticidade das células da ME nos seguintes grupos: 

 Grupo 1 (G1): ME + Meio D-10 (D-10) 

 Grupo 2 (G2): ME + meio condicionado do nervo isquiático (MCNI) 

 Grupo 3 (G3): ME + D-10 + MCNI + OEHS 

 Grupo 4 (G4): ME + D-10 + MCNI + OECB 

 Grupo 5 (G5): ME + D-10 + OEHS 

 Grupo 6 (G6): ME + D-10 + OECB 
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Figura 02. Delineamento do estudo com formação dos grupos de observação celular. 

 

 

 Os OES foram acrescidos aos grupos do presente experimento através da diluição 

do óleo concentrado obtido por hidrodestilação em Tampão Fosfato de Sódio (PBS) à 0.2%, 

onde 0.1 µL do OE foi diluído em 10 µL de PBS, chegando a concentração final de 0.01 µL

 Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste de 

fases CKX41 (Olympus
®
) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic

®
) acoplada. A 

morfometria das células foi realizada usando microscopia de contraste de fases em 4 campos 

não sobrepostos no aumento de 20x. Foram feitas microfotografias dos 6 grupos após um 

período de 96 horas e em seguida procedeu-se a imunocitoquímica. 

2.6 MARCAÇÃO IMUNOCITOQUÍMICA 

 Após um período de 96 horas, com as células já aderidas às placas, o meio foi 

retirado e as células lavadas em duas etapas de cinco minutos com tampão de fosfato de sódio, 

0,1M, pH 7,4, fixadas em paraformaldeído (4%) por trinta minutos e, novamente, lavadas em 
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três banhos de PBS (cinco minutos cada). Em seguida, as células foram tratadas com Triton a 

0,5% (Sigma
®
) por 10 minutos e lavadas em PBS. Posteriormente, bloqueios de sítios 

inespecíficos foram feitos durante 30 minutos em solução PBS 0,1 M contendo 0,2% de 

Triton e 1% de albumina do soro de boi (BSA). As células foram então incubadas com um 

dos anticorpos primários descritos abaixo por 2 horas à temperatura ambiente (Tabela 1). 

 

Tabela 01. Anticorpos primários e suas respectivas concentrações 

 

Anticorpo 

Anticorpo 

A 

Animalal 

 

Concentração  

 

Fornecedor 

GFAP
1
 Mouse 1:400 Sigma 

Gap 43
2
 Mouse 1:2600 Sigma 

NeuN
3
 Mouse 1:500 Millipore 

 

 

1. Anti-proteína ácida fibrilar glial (GFAP) feita em camundongo para marcação de astrócitos. 

Este gene codifica uma das principais proteínas de filamentos intermediários de astrócitos 

maduros. Ele é utilizado como um marcador para distinguir os astrócitos de outras células 

gliais durante o desenvolvimento. 

2. Anti-GAP 43 feito em mouse. Para marcação de células em processo de plasticidade. Trata-

se da proteína 43 associada ao crescimento específico neural é uma fosfoproteína intracelular 

encontrada exclusivamente nos sistemas nervoso periférico e central. Gap43 é uma proteína 

principal de cones de crescimento axonal. (indica toda a plasticidade em células que expresse 

esse gene). 

3. Anti-NeuN feito em camundongo para marcação de corpos neuronais. Trata-se de uma 

proteína nuclear específica para neurónios que é identificado por imunorreatividade com um 

anticorpo monoclonal anti- NeuN. Tem sido amplamente utilizado como uma ferramenta 

confiável para detectar tipos de células neuronais pós-mitótica em neurociência, biologia do 

desenvolvimento e diagnóstico histopatológico. 

 Ao término desta etapa, as células foram lavadas em PBS (0,1M; pH 7,4) por 

cinco minutos e incubadas por 1 hora com anticorpo secundário anti-mouse produzidos em 

jumento. (Jackson, EUA) conjugado ao fluoróforo AlexaFluor 594, mantidas em ambiente 

refrigerado com ausência de luz. Após a incubação secundária, as células foram lavadas com 
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PBS por cinco minutos e imediatamente examinadas no microscópio de fluorescência do 

Laboratório de Neurologia Experimental da UERN (Eclipse E200, Nikon
®
) e posteriormente 

no microscópio de fluorescência do Laboratório de Estudos Neuroquímicos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte / UFRN (Eclipse Ni, Nikon
®
). 

 Foram realizadas fotomicrografias com as câmeras digitais Moticam 3.0 e 5.0 

(Motic
®
) nos aumentos de 4x, 10x, 20x em 4 campos numa sequência definida previamente 

em cada placa (Figura 03). Na ocorrência de marcações fluorescentes registradas nas células 

da ME, existiu o cuidado de examinar o compartimento subcelular, citoplasmático ou nuclear 

das imunorreatividades. 

 

Figura 03. Campos de observação celular em placas de 24 poços, cada poço com 4 campos 

campos de observação. 
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2.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 As análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Centro 

de Pesquisas em Ciências Vegetais do Semiárido Nordestino (CPVSA) da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Após um período de 96 horas e concomitante com a 

imunocitoquímica relatada anteriormente, as amostras foram fixadas através da estabilização 

da forma, que consiste no processo de preservação do estado original de tais amostras em 

cultura, evitando-se ao máximo a introdução de artefatos. Para tanto, células da ME de cada 

grupo estudado foram fixadas em glutaraldeído a 2,5% tamponado com Fosfato de Sódio 0,1 

M e pH 7,4 por 48 h e lavadas em tampão de fosfato de sódio 0,1 M e pH 7,4. 

 Em seguida, realizou-se a pós-fixação em Tetróxido de Ósmio a 1% tamponado 

com Fosfato de Sódio 0,1 M e pH 7,4 por duas horas. Finalizada a pós-fixação, as amostras 

foram submetidas a três lavagens na solução tampão anteriormente citada e a duas lavagens 

apenas com água destilada. Subsequentemente, realizou-se uma desidratação em série de 

álcoois (etanol) com diferentes concentrações (50%, 70%, 90% e 100%). As etapas finais do 

referido processamento consistiram na montagem do material em suporte do ponto de amostra 

(Stub) e recobrimento metálico com ouro por “sputtring”, para observação em microscópio 

eletrônico de varredura TESCAN
®
 vega 3 LMU na UFERSA, sendo as imagens mais 

representativas, eletromicrografadas.        

2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Dois investigadores independentes previamente calibrados (kappa= 0,94), 

aferiram o perímetro (μm), área (μm2) e comprimento de axônio de cada célula em campos 

visuais não sobrepostos aleatoriamente, usando cultura de células com aumento de 20x. 

Foram utilizados o software Motic Images Plus 2.0 (Motic
®
) para observação morfológica e 

aferição, bem como o software Adobe Photoshop CS6.0 (Adobe
®
) para correção mínima de 

brilho e contraste das fotomicrografias. O banco de dados da pesquisa foi construído na 

plataforma do software SPSS
®
 (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, com 

posterior verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de 

dados, foi realizada inicialmente uma análise descritiva de todos os dados (número, área e 

perímetro celular). 
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 Os dados de morfometria celular após 96 horas foram comparados 

estatisticamente através da análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey e Bonferroni 

considerando significante quando p < 0,05. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 PERFIL CROMATOGRÁFICO DOS OES 

 Foram encontrados 29 compostos no OE de CB (ANEXO D), onde os compostos 

com área relativa acima de 1% foram identificados e foram considerados majoritários aqueles 

com área relativa acima 10% (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Componentes majoritários do OE de CB 

 

Fitoconstituinte 

 

Área Área (%) 

Azuleno 

Cariofileno 

Beta elemeno 

83565183 

81946452 

63252218 

13.39 

13,13 

10,13 

 

Figura 04. Cromatograma do OE de CB  
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Figura 05. Estruturas químicas dos compostos majoritários identificados no OE de CB. 

 

Figura 06. Estruturas químicas dos 19 compostos identificados no OE de CB.  

1:1R-α-Pinene; 2: β mirceno; 3: Undecano; 4: m-Mentha-6,8-dieno; 5: p-xileno; 6: m-xileno; 

7: Isodureno; 8: Benzeno; 9: p-diisopropyl-; 10: (-)-.beta.-Bourboneno; 11: 

Alloaromadendreno; 12: (-)-Aristolene; 13: Cycloundecatrieno; 14: beta-Cubebeno; 15: 

Eudesma-4(14); 16: δ-Cadineno; 17:1H-Cyclopropa[a]naftaleno; 18: Germacreno B; 19: 

Indaceno. 
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 Quanto ao OE de HS, Foram encontrados 15 compostos (ANEXO D). A 

identificação de cada constituinte se deu por comparação dos dados espectrométricos obtidos 

com aqueles publicados em literatura especializada. Foram encontrados 4 compostos com 

área relativa a partir de 10% sendo, portanto, considerados majoritários e apresentados na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3. Componentes majoritários do OE de HS 

 

Fitoconstituinte 

 

Área Área (%) 

 

Eucaliptol 

α-Copaene 

Espatulenol  

Biciclogermacreno 

 

8402285 

13824978  

8841076 

16234997 

 

 

10,11 

16.63  

10,64 

19.53 

 

 

Figura 07. Estruturas químicas dos compostos majoritários identificados no OE de HS. 
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Figura 08. Cromatograma do OE de HS 

 

Figura 09. Símbolos dos constituintes químicos identificados de HS. 
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1: Alcool diacetona; 2: Fenchol; 3: Elemeno isômero; 4: β copaeno; 5: (-)-.beta.-Bourboneno; 

6: Cyclohexano; 7: CRO; 8: 10-cycloundecatrieno; 9: Bergamoteno; 10: CRO óxido; 11: α 

bulneseno. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE CULTIVO E SUBCULTIVO  

 

 No que se refere aos explantes de nervo isquiático (Figura 10), verificou-se, 

inicialmente, uma migração de células com morfologia de aspecto fibroblastóide (cabeça de 

seta) nos fragmentos do referido nervo. Nesta fase, após um período de 5 dias, os explantes 

foram removidos para uma nova placa de cultura, o que levou à eliminação progressiva das 

células que migraram do tecido para o fundo da placa, possibilitando com isso a migração da 

população de células de Schwann (seta). 

 

Figura 10. Células com morfologia fibroblastóide (I) e população de Células de Schwann nos 

explantes de NI. Barra da escala: 10 μm 

 

 

  

 Após a realização dos procedimentos de cultivo, as células ficaram aderidas ao 

fundo das placas e foram acompanhadas para observação de suas mudanças morfológicas, 

como pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 11. Aspectos morfológicos das células gliais (cabeça de seta) e células neuronais 

(seta) confluentes antes do subcultivo. Barra da escala: 10 μm. 

 

 

  

 Após 96 horas, as células da ME foram acompanhadas para observação de suas 

variações morfológicas (área, perímetro e comprimento axonal) (Figura 12). 
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Figura 12. Morfologia das células gliais (cabeça de seta) e células neuronais (seta) da ME  

após formação dos grupos experimentais após 96 horas. Barra da escala: 10 μm. 
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 As culturas de células realizadas, quando cultivadas em D-10 acrescido dos OES 

de HS e CB apresentaram alterações morfológicas mais visíveis frente às culturas desprovidas 

desse tratamento, o que possibilitou uma identificação mais evidente da morfologia das 

células gliais e neuronais, estando associada ao efeito plástico, indicando que, provavelmente, 

os OES das espécies estudadas neste trabalho promoveram a manutenção da expansão das 

células nos grupos experimentais, principalmente no tocante aos grupos de tratamento com 

MCNI (Figura 12).  

3.3 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS E EXPANSÃO DAS CÉLULAS NEURONAIS  

 Ao fim das 96 horas de observação, verificou-se que as populações apresentaram 

expansão em perímetro, área e comprimento axonal. Ocorreram diferenças estatísticas entre o 

grupo 3 (D10 + CB) que se demonstrou superior quando comparado ao grupo 1 (D10) (p= 

0,001), bem como os grupos 5 (D10 + MC + HS) e 6 (D10 + MC + CB), cujos p-valores 

foram, respectivamente 0,003 e 0,000 (Figura 13).  

 

Figura 13. Perímetro de células neuronais observadas em cada grupo experimental após 96 

horas (P valores (a=0,001; b=0,003; c=0,000). 
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 Com relação à área das células neuronais após 96 horas entre os grupos 

especificados no presente estudo, observou-se que os grupos 3 (p= 0,022) e 6 (p=0,000) se 

mostraram estatisticamente superiores quando comparados ao grupo 1, sendo que o grupo 6 

também demonstrou diferença estatística quando comparado com o grupo 2 (p=0,019), 

demonstrando que o OE de CB proporcionou a manutenção dos aspectos morfológicos 

mesmo após um período de 96 horas (Figura 14). 

 

Figura 14. Área de células neuronais observada nos grupos experimentais após 96 horas. P 

valores (a=0,022; b=0,000; c=0,000; d=0,019). 

 

 

 

 No tocante ao comprimento axonal, todos os grupos avaliados foram superiores ao 

grupo 1, sendo que o grupo 6 mostrou diferença estatística também em relação ao grupo 2 

(p=0,001) e ao grupo 4 (p=0,001) (Figura 15). 
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Figura 15. Comprimento axonal de células neuronais observadas em cada grupo experimental 

após 96 horas (P valores: a=0,001; b=0,000; c=0,001 d=0,000; e=0,001). 

 

 

 

3.4 MUDANÇAS MORFOLÓGICAS E EXPANSÃO DAS CÉLULAS GLIAIS  

  

 Após as 96 horas de observação, foi constatado que os grupos 5 (p=0,000) e 6 

(p=0,000) foram superiores ao grupo 1 (p= 0,018), 2 (p= 0,000 ) e 4 (p= 0,001) e o grupo 3 

(p= 0,007) mostrou-se superior ao grupo 6 (p= 0,000), no tocante à área glial (Figura 16). 
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Figura 16. Área de células gliais observadas em cada grupo experimental (P valores: a= 

0,000; b= 0,000; c= 0,018 d=0,000; e=0,001; f= 0,007; g= 0,000, h=0,000). 

 

  

 No tocante ao perímetro glial, os grupos 5 (p= 0,000 ) e 6 (p= 0,000) foram 

superiores aos grupos 1 (p=0,018), 2 (p=0,000) e 4 (p=0,001) e o grupo 3 foi estatisticamente 

superior ao grupo 6 (p= 0,000) conforme exposto na Figura 17. 
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Figura 17. Perímetro de células gliais observadas em cada grupo experimental às 96 horas. P 

valores: a=0,001; b=0,000; c=0,012; d=0,005; e=0,002, f=0,000, g=0,000 e h=0,000). 

 

 

 

3.5 FENÓTIPO DAS CÉLULAS DA ME POR IMUNOCITOQUÍMICA 

  

 Após 96 horas de observação, procedeu-se a imunocitoquímica dos 6 grupos do 

experimento. Foi realizado o fechamento dos filtros do microscópio de fluorescência para 

validar a marcação. As células do G1 expressaram proteína glial e neuronal (GFAP e GAP-43 

e NeuN) (Figuras 18, 19 e 20). Observou-se que os grupos tratados com os óleos de HS e CB 

apresentaram reatividade superior para estas proteínas, inferindo os resultados anteriormente 

observados através da microscopia de contraste de fases. 
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Figura 18: Células da ME dos 6 grupos experimentais submetidas a imunofluorescência do 

anticorpo GFAP. Barra da escala: 10 μm. 
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Figura 19: Células da ME dos 6 grupos experimentais submetidas a imunofluorescência do 

anticorpo GAP-43. Barra da escala: 10 μm. 

 

 

 

 

D10  
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Figura 20: Células da ME dos 6 grupos experimentais submetidas a imunofluorescência do 

anticorpo NeuN. Barra da escala: 10 μm. 
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3.6 PLASTICIDADE DAS CÉLULAS DA ME EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

DE VARREDURA – MEV. 

  

 Foram fotomicrografadas imagens representativas de todos os grupos do presente 

experimento. As fotomicrografias referentes às células do grupo 1 (Figura 21) mostram 

neurônios e glias com identidade confirmada, onde os neurônios exibem seus axônios e 

percebe-se algumas comunicações com células gliais. Entretanto, não foram encontradas 

grandes populações de células, em virtude de tratar-se do grupo controle. 

 

Figura 21. Células neuronais e gliais do grupo D10 em MEV. Em I, percebe-se um provável 

aglomerado de neurônios e células gliais e um neurônio em conexão com uma célula glial (a), 

outro neurônio exibindo dendritos basais (b) e seu axônio. Em II, uma célula glial com seus 

discretos processos membranosos (c). 

  

I 

a 

c 
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 Já no grupo 2, formado por células da ME com a adição do MC (Figura 22), 

observou-se um comportamento plástico no tocante aos neurônios e células gliais, uma vez 

que os neurônios apresentaram-se bem desenvolvidos e conectados, o que comprova e 

corrobora a eficácia do MCNI em nutrir tais células. 

 

Figura 22. Células neuronais e gliais do grupo D10 + MC em MEV. Em I, neurônios 

conectados exibindo seus axônios com seus dendritos apicais (a) e arborizações dendríticas 

(b). Em II, um provável astrócito fibroso (c) fazendo conexão com um neurônio e seus 

colaterais axonais (d). 

 

 No tocante às células da ME pertencentes ao grupo com apenas o meio D10 e a 

adição do OE de CB (Figura 23), as fotomicrografias revelaram uma extensa população de 

neurônios e células gliais, cuja plasticidade evidencia-se e elenca o referido óleo como um 

provável estimulador de tal plasticidade. 
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Figura 23. Células neuronais e gliais do grupo D10 + CB em MEV. Em I, neurônios 

conectados entre si (a) e (b). Em II, neurônios com extensas arborizações dendríticas basais 

(c) e  um longo axônio (d) e núcleo do corpo celular (seta). 

 

 

 No tocante às células da ME pertencentes ao grupo com apenas o meio D10 e a 

adição do OE de HS (Figura 24), também foram encontradas populações de neurônios e 

células gliais, mas em um número discreto. Entretanto, o comportamento plástico dessas 

células é observado, uma vez que foram encontrados neurônios e células gliais bem 

desenvolvidos na presença do OE de HS. 
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Figura 24. Células neuronais e gliais do grupo D10 + HS em MEV. Em I, presença de um 

neurônio com núcleo no corpo celular (seta), dendritos basais (a), axônio (b) e dendritos 

apicais (c). Em II, presença de uma extensa população de neurônios (seta) e células gliais 

(ponta de seta). 

  

 No tocante às células da ME pertencentes ao grupo D10 com a presença do MCNI 

e a adição do OE de CB (Figura 25), as imagens revelam neurônios conectados apresentando 

longos axônios, bem como a presença de células gliais bastante desenvolvidas, com extensos 

processos membranosos. Tais imagens corroboram com o que fora encontrado no referido 

grupo quando analisado por microscopia de contraste de fases. A presença de neurônios e 

células gliais bem desenvolvidas é um ponto positivo para a efetividade do presente meio 

aliado a adição do OE de CB, proporcionando um desenvolvimento considerável dessas 

células, quando comparadas aos grupos sem a presença de tal meio.  
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Figura 25. Células neuronais e gliais do grupo D10 + MC + CB em MEV. Em I, presença de 

neurônios conectados e colaterais axonais (a), além de um provável núcleo do corpo celular 

(seta), dendritos apicais (b). Em II, presença de célula glial bem desenvolvida com extensos 

prolongamentos membranosos.   

 No tocante às células da ME pertencentes ao grupo D10 com a presença do MCNI 

e a adição do OE de HS (Figura 26), também foram encontradas populações de neurônios e 

células gliais, mas em um número discreto. Entretanto, também houve plasticidade nessas 

células, pois encontramos neurônios em um número relativamente bom e células gliais bem 

desenvolvidas.  

 

 

 

 

 



 
 
 

106 
 

Figura 26. Células neuronais e gliais do grupo D10 + MC + HS em MEV. Em I, neurônios 

conectados (seta). Em II, célula glial, (ponta de se

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 Os traumas à ME são comuns em humanos e animais, acarretando graves 

conseqüências a ambos, tais como perda parcial ou total de funções sensitivas, motoras e 

autonômicas (DRUMMOND, 2010). Além disso, atualmente os tratamentos mais comuns 

estão pautados na administração de antiinflamatórios, sendo os corticóides comumente 

utilizados nesses tipos lesões e em cirurgias (OLBY; HALLING; GLICK, 2005). No âmbito 

da medicina veterinária, a lesão medular muitas vezes resulta em eutanásia do animal afetado 

e, consequentemente, acarreta estresse físico e emocional aos proprietários (BERGMAN; 

LANZ; SHELL, 2000; DUMONT et al., 2001).   

 Este trabalho investigou o comportamento plástico de células gliais e neuronais da 

ME após 96 horas de tratamento com OES obtidos de duas espécies oriundas de nossa região, 

II 
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HS, popularmente conhecida como alfazema brava, e CB, popularmente conhecido como 

marmeleiro preto. Também foi desenvolvido um meio condicionado com fragmentos de nervo 

isquiático (MCNI) e foram estabelecidos grupos para ambos os OES estudados, na presença e 

ausência do referido meio, além de dois grupos controle (meio D-10 e apenas o MCNI, 

respectivamente). Em virtude da alta concentração de metabólitos secundários presente nos 

OES, foi escolhida uma concentração única de 0,01 µL, que foi diluída em 100 µL de Tampão 

Fosfato de Sódio (PBS). Também foi mapeada a composição química de ambos os óleos por 

cromatografia gasosa e espectrometria de massas (CG-EM), onde foi possível conhecer os 

fitocompostos presentes em tais óleos. Tanto o óleo de HS como o óleo de CB apresentaram 

em sua composição predominantemente sesquiterpenos como componentes majoritários 

(Tabelas 02 e 03). 

 Na presente pesquisa, o MCNI, criado a partir de fragmentos nervosos simulou 

uma situação in vivo de lesão nervosa, tornando os explantes reativos e fazendo-os secretar 

naturalmente fatores que possibilitaram um ambiente favorável à regeneração nervosa pós-

trauma. As células de Schwann (CS), como as presentes no MCNI, já foram extensivamente 

estudadas, pois promovem a regeneração axonal e mielinização e melhoram 

consideravelmente os movimentos de membros posteriores em modelos de LME de ratos 

(BUNGE; WOOD, 2012; FORTUN; HILL; BUNGE, 2009). De acordo com a literatura, 

quando ocorre uma lesão nervosa, há uma interrupção no fornecimento de fatores 

neurotróficos, um conjunto de famílias de moléculas e seus receptores responsáveis por 

manter o crescimento e a sobrevivência dos axônios e neurônios motores e sensitivos após 

danos teciduais. Tal lesão pode levar à morte neuronal e, consequentemente, à ausência 

regenerativa. É nesse contexto que as CS passam a produzir fatores neurotróficos, com o 

intuito de proteger os neurônios e estimular a regeneração axonal (WANG et al., 2008). 

 Portanto, o fornecimento de populações purificadas das CS em um meio 

condicionado parece ser uma alternativa viável na tentativa de contornar fatores restritivos 

relacionados ao microambiente regenerativo e ao crescimento de fibras nervosas. As CS ao 

secretarem fatores neurotróficos, também expressam moléculas de adesão e produzem 

numerosas moléculas da matriz extracelular, que sabidamente influenciam o crescimento das 

fibras nervosas. Além disso, a injeção local de CS está relacionada à diminuição da cicatriz 

glial, bem como suas características técnicas, já que o seu número pode ser rapidamente 

aumentado in vitro em um curto período de tempo (SOUZA; BARROS-FILHO; 

CRISTANTE, 2011). 
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 À luz desses esclarecimentos, pode-se inferir que, neste trabalho, as mudanças 

morfológicas mais evidentes provavelmente ocorreram em virtude do meio ambiente ter se 

adequado ao desenvolvimento celular. O meio D-10, utilizado como um controle teve sua 

importância evidenciada, pois averiguou se as células da ME adquiriram fenótipos distintos 

sem nenhuma indução ao final de 96 horas. Nos demais grupos com a adição dos OES 

envolvidos neste trabalho, as células da ME também se tornaram reativas e secretaram 

naturalmente fatores que favoreceram a plasticidade neural, também conhecida como 

neuroplasticidade, a qual pode ser definida como a habilidade do sistema nervoso em mudar 

sua atividade em resposta a estímulos intrínsecos ou extrínsecos, reorganizando estrutura, 

funções ou conexões (MATEOS-APARICIO; RODRÍGUEZ-MORENO, 2019).  

 A literatura relata que algumas espécies de plantas possuem compostos ativos 

capazes de modular a plasticidade neural, mais especificamente a neurotrofina BNDF, como é 

o caso das espécies Bacopa monnieri (L.) Pennell, Coffea arabica L., Crocus sativus L., 

Eleutherococcus senticosus Maxim., Camellia sinensis (L.) Kuntze (green tea), Ginkgo biloba 

L., Hypericum perforatum L., Olea europaea L. (olive oil), Panax ginseng C.A. Meyer, 

Rhodiola rosea L., Salvia miltiorrhiza Bunge, Vitis vinifera L., Withania somnifera (L.) 

Dunal e Perilla frutescens (L.) Britton (SANGIOVANNI et al., 2017). 

 Nos grupos envolvendo o OE de CB (Figuras 13, 14, 16 e 17), tanto isolado como 

acrescido do MCNI, ocorreram melhores resultados no tocante à área e perímetro neuronais e 

gliais. Esse fato pode estar atrelado à presença do CRO e do β-ELE como compostos 

majoritários do OE de CB (Tabela 02), o que fora constatado após procedimento de CG-EM 

(ANEXO D). O CRO é definido como um sesquiterpeno bicíclico presente em diferentes 

concentrações nos OES de várias espécies vegetais como o manjericão (Ocimum spp), canela 

(Cinnamomum zeylanicum), lavanda (Lavandula angustifolia), maconha (Cannabis sativa), 

orégano (Origanum vulgare), pimenta-do-reino (Piper guineense) e alecrim (Rosmarinus 

officinalis) (FIDYT et al., 2016; VARGA et al., 2017). Além disso, algumas características 

deste metabólito secundário, tais como a baixa solubilidade em água, vem corroborar com sua 

elevada afinidade pela membrana celular e capacidade de transposição da barreira 

hematoencefálica (FIDYT et al., 2016). Cabe destacar também os efeitos neuroprotetores 

deste metabólito em modelos de isquemia cerebral (CHOI et al., 2013), convulsão (LIU et al., 

2015), hipóxia em células da glia (GUO et al., 2014) e doença de Alzheimer (CHENG et al., 

2014). Portanto, diante de tais achados, provavelmente este composto tenha atuado como um 

estimulador da plasticidade das células da ME, através dos fatores neurotróficos. Tal ação já 
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foi relatada na literatura, pois um estudo de Oliveira (2016), trabalhando com a atividade 

antidepressiva do OE de Spiranthera odoratissima, verificou que administração de CRO em 

um período de 14 dias consecutivos, foi capaz de aumentar os níveis hipocampais de BDNF, 

uma neurotrofina classicamente reconhecida como o principal regulador da plasticidade 

sináptica na aprendizagem e memória (CUNHA, C.; BRAMBILLA, R. L.; THOMAS, 2010), 

sendo essencial para a reparação neuronal, função cognitiva e humor (WRANN et al., 2013). 

Em outro estudo pioneiro desenvolvido por Ferreira (2014), avaliando o efeito do CRO em 

três modelos de neurodegeneração em células PC-12, originalmente derivadas de um 

feocromocitoma de rato transplantável e consideradas análogas de células precursoras dos 

neurônios simpáticos normais (GREENE, 1978), foi constatado que este metabólito 

secundário, além de induzir a diferenciação celular, também induziu a formação de neuritos 

mais longos.  

 Já o β-ELE, um sesquiterpeno natural isolado da erva medicinal chinesa Curcuma 

wenyujin (Xu et al., 2013), é conhecido por seus efeitos anticancerígenos em células tumorais 

humanas e murinas in vitro e in vivo e tem atividade anticancerosa clínica substancial contra 

vários tumores sem efeitos colaterais graves (HU et al., 2015, LI et al., 2014). Outros estudos 

também indicaram que o β-ELE apresentou efeitos citoprotetores contra o dano oxidativo em 

células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs) (CHEN et al., 2015) sendo também 

conhecido como uma droga antitumoral (WU et al., 2017; LIANG et al., 2012). Além disso, 

também tem sido relatado na literatura evidências de sua ação neuroprotetora. Um estudo de 

Wang et al., (2018), explorou os efeitos anti-apoptóticos e neuroprotetores do extrato natural 

de Β-ELE in vitro utilizando um modelo de lesão celular com Cloreto de Cobalto (CoCl2) em 

cultura de neurônios motores. Os resultados mostraram que uma concentração apropriada de 

β-ELE promove a viabilidade de tais neurônios, e os protegem contra a apoptose induzida 

pelo CoCl2. Os mesmos autores em um trabalho posterior, também trabalhando com 

neurônios motores, verificaram que o β-ELE promoveu o crescimento das neurites após 

trauma do SNC, através da influência da via de sinalização RhoA (WANG et al., 2018). 

Portanto, é evidente que o CRO e o β-ELE, constituintes do OE de CB e até mesmo algum 

outro composto ativo presente pode ter sido responsável por sua ação neurotrófica, uma vez 

que OES são um fitocomplexo, onde vários componentes presentes em sua constituição 

podem ser responsáveis por sua ação final (OLIVEIRA, 2016). 

 Quanto ao OE de HS, no que diz respeito à área e perímetro neuronal e glial 

(Figuras 13, 14, 16 e 17), também ocorreram diferenças estatísticas nos grupos envolvendo a 
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sua adição. Entretanto, quando tais resultados são comparados com o OE de CB, observa-se 

que este óleo foi menos efetivo que o primeiro. Com base no mapeamento dos componentes 

majoritários do referido óleo, constata-se o α-copaeno (α-COP) como um de seus constituintes 

majoritários. Trata-se de um sesquiterpeno tricíclico derivado de diferentes espécies vegetais, 

tais como Ceratitis capitata (NISHIDA et al., 2000), Annona reticulada (CHAVAN et al., 

2011), Cedrelopsis grevei (AFOULOUS et al., 2013), Xylopia laevigata (QUINTANS et al., 

2013). Um estudo de Turkez; Celik; Togar (2013), verificou que este metabólito suprimiu 

significativamente a proliferação de células N2A-NB, em concentrações superiores a 100 

mg/L (150, 200 e 400 mg/L) comparado ao valor do grupo controle. O α-COP também 

mostrou atividade citotóxica em células neuronais saudáveis nas concentrações acima de 150 

mg/L (200 e 400 mg/L). Outro constituinte químico encontrado no OE de HS foi o 

espatulenol (ESP) (Tabela 03). Tal composto é relatado na literatura como possuidor de 

citotoxicidade promissora (BAHADORI et al., 2017), o que pode apontar que a combinação 

desses fitoconstituintes uma possível neurotoxicidade do OE da presente espécie frente às 

células da ME no referido trabalho.  

 No presente estudo, também foi avaliado o comprimento axonal dos neurônios da 

ME (Figura 15), onde todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo controle 

(D-10). Trata-se de um parâmetro importante, pois o axônio é uma extensão longa e delgada 

do corpo celular do neurônio capaz de transportar informações químicas e elétricas a longas 

distâncias (LANDON; HALL, 1976).  Respalda-se, portanto, com base em tais resultados, a 

efetividade do ambiente composto pelo MCNI com a adição dos OES elencados para este 

estudo, pois o potencial regenerativo pode ser incrementado se um ambiente favorável ao 

crescimento axonal for disponibilizado, fornecendo aos neurônios lesionados as condições 

necessárias para sua sobrevivência e regeneração (NARAZAKI et al., 2006; CENTENARO, 

2012). 

  Os resultados também mostram a importância da relação existente entre células 

gliais e neurônios. As células gliais contribuem para as funções neurais, principalmente por 

meio do efeito isolante, de sustentação e de nutrição dos neurônios vizinhos e também 

exercem função primordial na plasticidade sináptica (KETTENMANN et al., 2013). Além 

disso, as células gliais do SNC têm sido cada vez mais relacionadas com regulação da 

atividade sináptica, constituindo-se em unidades funcionais chave do sistema nervoso 

(FIELDS e STEVENS-GRAHAM, 2002), uma vez que são ativadas em resposta a estímulos 

relacionados a trauma, isquemia e patógenos. De forma similar, uma lesão ao tecido nervoso 
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periférico ou nervos também induzem a ativação glial no SNC, como resposta retrógrada, 

envolvendo principalmente astrócitos e microglia (GARRISON et al., 1991; MELLER et al., 

1994; TSUDA et al., 2003; TANGA et al., 2005).  

 A literatura científica também aponta alguns estudos envolvendo sesquiterpenos 

oriundos de OES que obtiveram resultados satisfatórios no tocante ao crescimento axonal. A 

partenolída (PTL), uma lactona sesquiterpênica que ocorre naturalmente na planta Tanacetum 

parthenium quase dobrou o crescimento axonal na cultura estudada. Os autores do estudo em 

questão relataram que uma única injeção de PTL no nervo ciático lesionado ou aplicação 

intraperitoneal sistêmica já foi suficiente para aumentar significativamente o número e o 

comprimento da regeneração axônios no nervo distal 3 dias após a lesão (GOBRECHT, 

2016). Outro estudo de Santos et al., (2017) envolvendo o CRO concluiu que provavelmente 

este metabólito induziu neuritogênese e sinaptogênese em células PC12 através de um 

mecanismo que envolve a regulação de  proteínas relacionadas à plasticidade axonal. 

 Com o intuito de identificar o fenótipo das células neuronais e gliais, foi realizada 

a técnica de marcação imunocitoquímica. Para tanto, foram escolhidos os marcadores GFAP e 

GAP-43, ambos da linhagem neuronal e glial, respectivamente (Figuras 18 e 19). Também foi 

escolhido o marcador NeuN, a fim de marcar corpos neuronais (Figura 20). Observou-se que 

todos os grupos estudados revelaram marcações celulares, sendo que os grupos envolvendo o 

MCNI e a adição tanto do OE de HS como de CB apresentaram forte marcação dessas classes 

celulares.  

 A proteína associada ao crescimento 43 (GAP-43) participa da regulação do 

desenvolvimento do crescimento axonal e da formação de redes neurais via regulação 

mediada por proteína quinase C dos elementos do citoesqueleto, sendo expressa 

principalmente em axônios e terminais pré-sinápticos (BENOWITZ et al., 1987). É 

particularmente abundante em períodos de crescimento de neuritos e considerada um 

marcador de regeneração axonal (AOKI et al., 2007) e de restauração neural (LOPATINA et 

al., 2011). Em uma série de espécies adultas de mamíferos, o GAP-43 tem sido implicada na 

regulação da transmissão sináptica e plasticidade, como a potencialização em longo prazo, a 

sensibilização ao fármaco e as mudanças nos processos de memória (HOLAHAN, 2015). 

Assim, ressalta-se que o desenvolvimento cerebral depende da expressão do GAP-43, a qual 

participa de uma ampla variedade de fenômenos, como a localização de sinais axonais 

(NGUYEN, HE; MEIRI, 2009; KRUGER, TAM; LU, 1997; HULO et al., 2002), além de ser 
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um marcador altamente expresso em axônios e neurópila em estágios iniciais de 

desenvolvimento (MENDONÇA et al., 2010).  

 O aumento da expressão desta proteína após uma lesão é um indício de que o 

axônio está em processo regenerativo. Vários estudos revelaram a neuroexpressão de GAP-

43, como no estudo de Denny (2006) usando camundongos transgênicos, que mostrou que sua 

superexpressão de GAP-43 induziu a brotação axonal, sugerindo que representa um alvo 

atraente para promover reparo do sistema nervoso central após lesões cerebrais (BENOWITZ; 

YIN (2007). Alguns relatos na literatura envolvendo produtos naturais já destacaram aumento 

da expressão de GAP-43, como fora relatado por Sharma e Kaur (2018), ao investigar o 

potencial neuroprotetor do extrato butanolíco de Tinospora cordifolia (B-TCE) contra a 

excitotoxicidade induzida pelo glutamato em neurônios cerebelares primários. Estes 

pesquisadores observaram que os grupos pré-tratados com B-TCE mostraram maior expressão 

de GAP-43 em comparação com o grupo tratado apenas com glutamato, sugerindo que o 

extrato oriundo dessa planta exibiu neuroplasticidade e neuroproteção frente ao glutamato.  

 Outro estudo desenvolvido por Wang et al., (2018) avaliou se o β-ELE, extraído 

de uma planta natural (Curcuma zedoary) promoveu o crescimento das neurites in vivo e in 

vitro. Os pesquisadores concluíram que provavelmente este fitocomposto regulou 

significativamente o nível de expressão do GAP-43 in vivo e constataram o crescimento de 

neurites, além de promover a recuperação funcional locomotora em ratos, sugerindo que o β-

ELE pode ser usado como uma nova estratégia de tratamento para pacientes com LME.  

 No tocante à proteína ácida fibrilar glial (GFAP), também utilizada no presente 

estudo, define-se como um elemento estrutural de astrócitos fibrilares, sendo utilizada como 

um marcador astrocítico, embora também possa ser expressa em células neurais progenitoras 

imaturas (SCHWINDT et al., 2009). Além disso, é a principal proteína dos filamentos 

intermediários, constituindo o citoesqueleto dos astrócitos maduros (GOMES et al., 1999). 

Após processo de lesão ao SNC, os astrócitos se tornam mais reativos e respondem com 

aumento rápido da síntese de GFAP, processo este chamado de astrogliose (BABA et al., 

1997; ENG et al., 2000), como observado em modelos animais de demência (COSTA et al., 

2012; RODRIGUES et al., 2011). Assim, em virtude de ter ocorrido a simulação de uma 

lesão às células da ME, de acordo com o que fora observado nas imagens, os OES 

provavelmente atenuaram a astrogliose oriunda da lesão. Tal fato já fora relatado em alguns 

trabalhos envolvendo produtos naturais provenientes de plantas, como no estudo de Fernandes 

et. al., (2019), que investigaram os efeitos neuroprotetores do α-bisabolol, um sesquiterpeno 
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monocíclico encontrado em várias plantas e principalmente na espécie Matricaria 

chamomilla, em camundongos submetidos à oclusão permanente da artéria cerebral média 

(pMCAO). Estes autores verificaram que o presente sesquiterpeno provavelmente atenuou a 

expressão do marcador astroglial GFAP nesses animais. Outros sesquiterpenóides, como a 

rutaecarpina, também mostram um efeito neuroprotetor, aumentando a aprendizagem e de 

memória de camundongos após lesão de reperfusão isquêmica de maneira dose-dependente 

(YAN et al., 2013). Outro estudo desenvolvido por Santhanasabapathy et al., (2015), 

trabalhando com o farnesol, um sesquiterpeno isolado dos OES de sementes de citronela em 

um modelo de neurodegeneração induzido por Acrylamida em cérebro de camundongos 

albinos suíços, verificaram que o farnesol inibiu significativamente reação astrocítica induzida 

pela acrylamida, através da atenuação da imunorreatividade da GFAP. Em um trabalho 

anterior desenvolvido por estes autores, o farnesol também exerceu efeitos neuroprotetores 

contra neurodegeneração induzida por lipopolissacarídeos (LPS) regulando a cascata 

apoptótica intrínseca. 

  No que se refere à marcação imunocitoquímica com NeuN realizada no presente 

trabalho, percebeu-se que as culturas controle apresentaram uma densa distribuição de 

neurônios demonstrada pela considerável quantidade de células positivas para NeuN. As  

culturas tratadas com o MCNI adicionadas dos OES elencados para este trabalho revelaram 

um aspecto similar às culturas controle. Assim, pode-se inferir que os OES promoveram a 

manutenção da sobrevida dos neurônios em níveis semelhantes ao controle.  

 Já é bem estabelecido que quando há um insulto, em resposta ao dano neuronal 

inicial ocorre ativação de uma complexa resposta celular imune, envolvendo astrócitos e 

microglia (BAL-PRICE; BROWN, 2001). Os astrócitos promovem atividades essenciais que 

protegem o tecido e sua função, além de induzirem o reparo neuronal, a produção de 

substratos energéticos e neurotrofinas (CAMPBELL, 2004). Essa população de células é 

capaz de reduzir a liberação do glutamato e de radicais livres, restabelecer a BHE e promover 

a neurovascularização e a neurogênese (SUK, PARK; LEE, 2004). Os astrócitos exercem 

efeitos protetores do SNC lesionado através do aumento da produção do BDNF e o NGF, 

promovendo assim a sobrevivência neuronal.  

 NeuN é uma proteína especificamente expressa na maioria dos tipos de neurônios 

e é, portanto, um marcador fiável da identidade neuronal bastante utilizada como marcador 

neuronal em diagnósticos histopatológicos, isolamento de culturas celulares ou organotípicas 

e identificação de diferenciação neuronal após cultivo de células tronco (ÜNAL-ÇEVIK et 
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al., 2004; LAVEZZI et al., 2013). Além disso, o NeuN é um constituinte específico de 

neurônios e está presente no núcleo, corpo celular e dendritos, sendo precocemente expresso 

em neurônios a partir da fase inicial de diferenciação celular e molecular (TODD et al., 1998; 

XU et al., 2002; LAVEZZI et al., 2013). NeuN não é expressa em células da glia, ou seja, 

oligodendrócitos, astrócitos ou células da micróglia não expressam essa proteína. Segundo 

Mullen et al. (1992) e Casella et al. (2004) a expressão de altas concentrações do NeuN pode 

corresponder ao estado de diferenciação ou atividade neuronal, ou seja, a imunorreatividade 

ao anti-NeuN diminui sob condições patológicas diversas que afetam a viabilidade neuronal, 

como isquemia, hipóxia e trauma (XU et al., 2002). 

 Portanto, uma vez que houve maior expressão fenotípica de número de NeuN nos 

grupos envolvendo os OES do presente estudo, tanto de forma isolada como na presença do 

meio condicionado do nervo isquiático, pode-se inferir que provavelmente ocorreu maior 

preservação neuronal e estes resultados sugerem o efeito neuroprotetor destas terapias 

isoladas, ou em associação, no tratamento da lesão medular experimental em ratos. 

 Com o intuito de observar a plasticidade glial e neuronal, os grupos estudados no 

presente trabalho também foram submetidos à análise de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV). Nesse sentido, observou-se que os OES estudados, tanto isolados como acrescidos do 

MCNI provavelmente provocaram estímulo para a plasticidade das células da ME, uma vez 

que nas imagens ficou evidente esse estímulo, com a visualização de células neuronais e gliais 

abundantes, quando comparadas ao grupos controle (Figuras 21, 22, 23, 24, 25 e 26). 

Entretanto, em virtude de se tratar de um trabalho pioneiro e de não ter se estabelecido um 

protocolo próprio para este experimento, foram visualizadas poucas células, quando 

comparamos essas amostras com a microscopia de contraste de fases. Tal fato pode ser 

atribuído ao preparo das amostras, uma vez que métodos microscópicos de alta resolução com 

MEV requerem preparação de amostras complexas. (FRIEDMANN et al., 2011).  

 A MEV é útil para determinar a anatomia neuronal e sua conectividade, pois tem 

uma resolução alta o suficiente para identificar junções sinápticas. Porém, a análise manual é 

extremamente demorada e a visualização de maiores detalhes de células neuronais individuais 

no contexto de seu ambiente irá depender da amostra e o que o alto contraste produziu nessas 

imagens (DEERINCK et al., 2010). Além disso, tem sido uma ferramenta indispensável para 

a vida e ciências médicas desde a sua criação mais de meio século atrás. Grande parte dos 

avanços substanciais no campo foram impulsionados pela necessidade de encontrar métodos 

para melhor preservar e analisar estruturas em um estado mais próximo do estado de origem.  
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 O estudo de Deerinck et al., (2010), propôs que sejam realizados novas pesquisas 

envolvendo a eficiência na correlação de informações obtidas por microscopia óptica com o 

conjunto de dados encontrados em microscopia eletrônica para investigar mais ligações entre 

estruturas celulares e suas funções.  

 

5 CONCLUSÃO. 

 

A CG-EM constatou predominantemente a presença de sesquiterpenos nos OES 

de HS e CB onde, neste último, foram encontrados o azuleno, CRO e o beta elemeno. Já o OE 

de HS apresentou em sua composição o Eucaliptol, Espatulenol, α-COP e biciclogermacreno. 

As  células da ME demonstraram uma morfologia típica e rápida expansão, onde 

os  grupos experimentais mostraram intensa atividade proliferativa e apresentaram expansão 

em perímetro, área e comprimento axonal após 96 horas, cujos resultados foram mais 

significativos para os grupos acrescidos de MCNI com a adição dos OES escolhidos para o 

presente estudo.  

Observou-se que o OE de CB mostrou-se superior ao OE de HS, atuando 

provavelmente no trofismo e plasticidade neuronal e glial e a presença do CRO e β-elemeno 

em sua composição, com ação comprovada no crescimento de células do SN, vem corroborar  

tal ação nas células da ME. Já o OE de HS mostrou-se inferior e tal resultado provavelmente 

se deve aos componentes majoritários encontrados em sua composição química, como o 

Espatulenol e α-COP, relatados como possuidores de forte atividade citotóxica, o que 

provavelmente indica uma possível toxicidade do presente OE frente às células neuronais e 

gliais da ME.  

As células tratadas apresentaram fenótipos condizentes com os achados e, nos 

grupos com MCNI e OES houve uma maior expressão de proteínas tanto de aspecto neuronal 

quanto glial (GAP-43 e NeuN). Além disso, a discreta marcação para GFAP nos grupos 

tratados com os OES sugerem o efeito neuroprotetor na atenuação da astrogliose. 

A MEV também mostrou a superioridade dos grupos com MCNI e a adição dos 

OES, confirmando a plasticidade encontrada na microscopia de contraste de fases. 

 

 

 



 
 
 

116 
 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AFOULOUS, S. et al. Chemical composition and anticancer, antiinflammatory, antioxidant 

and antimalarial activities of leaves essential oil of Cedrelopsis grevei. Food. Chem. 

Toxicol., v. 56, p. 352–362, 2013. 

  

AHUJA, C. S. et al. Traumatic spinal cord injury. Nature Reviews Disease Primers, v. 3, n. 

17018, p. 01- 21, 2017. 

 

ANGÉLICO, E. C. et al. Composição química do OE das folhas de Croton blanchetianus 

(Baill): Resultados preliminares. Rev Biol e Farmácia, v. 5, p. 44–49, 2011. 

 

BAHADORI, B. Functional components, antidiabetic, anti-Alzheimer’s disease, and 

antioxidant activities of Salvia syriaca L. International Journal of Food Properties, v. 20, 

n. 8, p. 1761-1772, 2017. 

 

BAL-PRICE, A.; BROWN, G. C. Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide 

from activated glia-inhibiting neuronal respiration, causing glutamate release and 

excitotoxicity. J Neurosci., v. 21, n. 17, p. 6480–6491, 2001. 

 

BARBOSA, L. C. A.; FILOMENO, C. A.; TEIXEIRA, R. R. Chemical variability and 

biological activities of Eucalyptus spp. essential oils. Molecules, v. 21, n. 12, p. 01–33, 2016. 

 

BENOWITZ, L. I, YIN, Y. Combinatorial treatments for promoting axon regeneration in the 

CNS: strategies for overcoming inhibitory signals and activating neurons’ intrinsic growth 

state. Dev Neurobiol., v. 67, p. 1148–1165, 2007. 

 

BERGMAN, R. B.; LANZ, O.; SHELL, L. Acute spinal cord trauma: mechanisms and 

clinical syndromes. Veterinary medicine, v. 95, n.11, p. 846-850, 2000. 

 

BIZZO, H. R.; HOVELL, A. M. C.; REZENDE, C. M. Brazilian essential oils: General view, 

developments and perspectives. Quimica Nova, v. 32, n. 3, p. 588–594, 2009. 

 

BUNGE, M. B.; WOOD, P. M. Realizing the maximum potential of Schwann cells to 

promote recovery from spinal cord injury. Handb Clin Neurol, v. 109, p. 523–540, 2012. 

 

CAMPBELL, A. Inflammation, neurodegenerative diseases, and environmental exposures. 

Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1035, p. 117–132, 2004. 

 

CASELLA, G. T. B.; BUNGE, M. B.; WOOD, P. M. Improved immunocytochemical 

identification of neural, endothelial, and inflammatory cell types in paraffin-embedded injured 

adult rat spinal cord. J. Neurosci. Methods., v. 139, v. 1, p. 01-11, 2004. 

  

CEMIL, B. et al. Curcumin improves early functional results after experimental spinal cord 

injury. Acta Neurochir (Wien), v. 152, n. 9, p. 1583-1590, 2010. 

 

CENTENARO, L. A. Transplante de lâmina própria olfatória e respiratória após lesão 

medular em ratos: implicações sobre a recuperação locomotora, hiperreflexia e 



 
 
 

117 
 

regeneração axonal. 2012. 113 f. Tese (Doutorado em Neurociências), Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

 

CHARIKER, J. H. et al. Activity/Exercise-induced changes in the liver transcriptome after 

chronic spinal cord injury. Sci. Data. v. 6, n. 88, p. 1-9, 2019. 

 

CHAVAN, M. J.; WAKTE, P.S.; SHINDE, D.B. Analgesic and anti-inflammatory activities 

of the sesquiterpene fraction from Annona reticulata L. bark. Nat. Prod. Res, v. 26, p. 1515– 

1518, 2012. 

 

CHEN, J. C. et al. Synthesis of 13-β-elemene ester derivatives and evaluation of their 

antioxidant activity in human umbilical vein endothelial cells. Chinese Journal of Natural 

Medicines, v. 13, n. 8, p. 618–627, 2015.  

 

CHENG, J. et al. Magnolol abrogates chronic mild stress-induced depressive-like behaviors 

by inhibiting neuroinflammation and oxidative stress in the prefrontal cortex of mice. 

International Journal of Immunopharmacology, v. 59, p. 61-67, 2018. 

 

CHOI, I. Y. et al. Activation of cannabinoid CB2 receptor-mediated AMPK/CREB pathway 

reduces cerebral ischemic injury. American Journal of Pathology, v. 182, n. 3, p. 928-939, 

2013. 

 

COSTA, A. P., et al., Neuroglial alterations in rats submitted to the okadaicacid-induced 

model of dementia. Behav. Brain Res, v. 226, p. 420–427, 2012. 

  

CUNHA, C.; BRAMBILLA, R. L.; THOMAS, L. K. A simple role for BDNF in learning and 

memory? Front Mol Neurosci., v. 3, p. 1-14, 2010. 

 

DEERINCK, T. J. et al. NCMIR methods for 3D EM: A new protocol for preparation of 

biological specimens for serial block face scanning electron microscopy. Microsc and 

Microanal Meeting, v. 259, n. 2, p. 137–142, 2010. 

 

DENNY, J. B. Molecular mechanisms, biological actions, and neuropharmacology of the 

growthassociated protein GAP-43. Curr Neuropharmacol., v. 4, p. 293–304, 2006. 

 

DRUMMOND, B. L. Subfração PnTx 3-6 do veneno da aranha armadeira (Phoneutria 

nigrivebter) no tratamento de ratos wistar submetidos ao trauma agudo compressivo à 

medula espinhal. 2010. 52p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Escola de 

Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

DUMONT, R.J. et al. Acute spinal cord injury, part I: pathophysiologic mechanisms. Clin. 

Neuropharmacol., v. 24, n. 5, p. 254–264, 2001. 

 

ELUFIOYE, T. O.; BERIDA, T. I.; HABTEMARIAM, S. Plants-derived neuroprotective 

agents: Cutting the cycle of cell death through multiple mechanisms. Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine, v. 2017, p. 1-27, 2017. 

 



 
 
 

118 
 

FERNANDES, M. Y. D. et al. (-)-α-bisabolol prevents neuronal damage and memory deficits 

through reduction of proinflammatory markers induced by permanent focal cerebral ischemia 

in mice. European Journal of Pharmacology, v. 242, p. 270–280, 2019.  

 

FERREIRA, D. A. S. Avaliação do efeito protetor do beta-cariofileno em modelos 

celulares de doenças neurodegenerativas. [Tese] Faculdade de Ciências Farmacêuticas – 

USP, 2014. 

 

FIDYT, K. et al. β‐caryophyllene and β‐caryophyllene oxide — natural compounds of 

anticancer and analgesic properties. Cancer Medicine, v. 5, n. 10, p. 3007-3017, 2016. 

 

FIELDS, R. D.; STEVENS-GRAHAM, B. New insights into neuron-glia communication. 

Science, v. 18, n. 298, p. 556-562, 2002.  

 

FORTUN, J.;  HILL, C. E.; BUNGE, M. B. Combinatorial strategies with Schwann cell 

transplantation to improve repair of the injured spinal cord, Neurosci. Lett., v. 456, n. 3, 

2009. 

 

FRIEDMANN, A. et al. Investigation of cell–substrate interactions by focused ion beam 

preparation and scanning electron microscopy. Acta Biomaterialia, v. 7, p. 2499–2507, 2011. 

 

GARRISON, C. J. et al. Staining of glial fibrillary acidic protein (GFAP) in lumbar spinal 

cord increases following a sciatic nerve constriction injury. Brain research, v. 565, n. 1, p. 1-

7, 1991.  

 

GHAFFARI, H. et al. Antioxidant and neuroprotective activities of Hyptis suaveolens (L.) 

Poit. against oxidative stress-induced neurotoxicity. Cell Mol Neurobiol., v. 34, p. 323–331, 

2014.  

 

GOBRECHT, P. et al. Promotion of functional nerve regeneration by inhibition of 

microtubule detyrosination. J Neurosci., v. 36, p. 3890-3902, 2016.  

 

GREENE, L. A. Nerve growth factor prevents the death and stimulates the neuronal 

differentiation of clonal PC12 pheochromocytoma cells in serum-free medium. The Journal 

of cell biology, v. 78, n. 3, p. 747-55, 1978. 

 

GUO, K. et al. Trans-caryophyllene suppresses hypoxia-induced neuroinflammatory 

responses by inhibiting NF-κB activation in microglia. The Journal of Molecular 

Neuroscience, v. 54, n. 1, p. 41-48, 2014. 

 

HOLAHAN, M. GAP-43 in synaptic plasticity: molecular perspectives. Research and 

Reports in Biochemistry, v. 2015, n. 5, p. 137–146, 2015. 

 

HOULE, S. K. et al. Publicly funded remuneration for the administration of injections by 

pharmacists: An international review. Can Pharm J (Ott)., v. 146, n. 6, p. 353-364, 2013. 

 

HU, Z. et al. β-Elemene inhibits the proliferation of esophageal squamous cell carcinoma by 

regulating long noncoding RNA-mediated inhibition of hTERT expression. Anti-Cancer 

Drugs, v. 26, n. 5, p. 531–539, 2014.  



 
 
 

119 
 

 

HUANG, W. L. et al. A combination of intravenous and dietary docosahexaenoic acid 

significantly improves outcome after spinal cord injury. Brain, v. 130, p. 3004–3019, 2007. 

HULO, S. et al. A point mutant of GAP-43 induces enhanced short-term and long-term 

hippocampal plasticity. Eur. J. Neurosci., v. 15, p. 1976–1982, 2002. 

 

KETTENMANN, H.; KIRCHHOFF, F, VERKHRATSKY, A. Microglia: new roles for the 

synaptic stripper. Neuron, v. 77, p. 10–18, 2013. 

 

KRUGER, K. et al. Stretavan, Retinal ganglion cell axon progression from the optic chiasm 

to initiate optic tract development requires cell autonomous function of GAP-43, J. 

Neurosci., v. 17, p. 5692–5705, 1997. 

 

LANDON, D. N; HALL, S. The myelinated nerve fiber. In: Landon DN, editor. The 

peripheral nerve. Chapman and Hall, p. 1-105, 1976. 

  

LAVEZZI, A. M.; CORNA, M. F.; MATTURRI, L. Neuronal nuclear antigen (NeuN): a 

useful marker of neuronal immaturity in sudden unexplained perinatal death. J. Neurol. Sci., 

v. 329, n. 2, p. 45-50, 2013. 

 

LEE, Y. L. et al. A systematic review on the anxiolytic symptoms of aromatherapy in people 

with anxiety symptoms. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, v. 17, 

p. 101-108. 2011. 

 

LI, J. et al. β-Elemene against human lung cancer via up-regulation of P53 protein expression 

to promote the release of exosome. Lung Cancer, v. 86, n. 2, p. 144–150, 2014.  

 

LIANG, D.; YANG, M.; GUO, B. HIF-1 a induced by β-elemene protects human 

osteosarcoma cells from undergoing apoptosis. J Cancer Res Clin Oncol., v. 138, n. 11, p. 

1865–1877, 2012.  

 

LIMA, L. R.; PIRANI, J. R. Revisão taxonômica de Croton sect. Lamprocroton (Müll. Arg.) 

Pax (Euphorbiaceae s.s.). Biota Neotrop., v. 8, n. 2, p. 177-231, 2008. 

 

LIN, M. S. et al. Curcumin attenuates the expression and secretion of RANTES after spinal 

cord injury in vivo and lipopolysaccharide-induced astrocyte reactivation in vitro. J 

Neurotrauma., v. 28, n. 7, p. 1259-1269, 2011. 

 

LIU, T. et al. A Meta-Analysis of Oxidative Stress Markers in Depression. Plos One, v. 10, n. 

10, p. 1-17, 2015. 

 

LOPATINA, T. et al. Adipose-derived stem cells stimulate regeneration of peripheral nerves: 

BDNF secreted by these cells promotes nerve healing and axon growth de novo. PLoS One, 

2011. v. 6, n. 3, p. e17899, 2011.  

 

MARCOS, A. B. et al. Temporal and regional expression of glucose-dependent insulinotropic 

peptide and its receptor in spinal cord injured rats. J Neurotrauma, v. 33, n. 3, p. 261-268, 

2016. 



 
 
 

120 
 

 

MARTINS, F.; DOS SANTOS, M. H.; POLO, M. Variação química do óleo essencial de 

Hyptis suaveolens. Terra, v. 29, n. 6, p. 1203–1209, 2006.  

 

MATEOS-APARICIO, P.; RODRÍGUEZ-MORENO, A. The impact of studying brain 

plasticity. Front. Cell. Neurosci., v. 13, n. 66, 2019. 

 

MELLER, S. T. et al. The possible role of glia in nociceptive processing and hyperalgesia in 

the spinal cord of the rat. Neuropharmacology, v. 33, n. 11, p. 1471-1478, 1994. 

 

MENDONÇA, H. R. et al. Expression of GAP-43 during development and after monocular 

enucleation in the rat superior colliculus. Neuroscience Letters, v. 477, p. 23–27, 2010. 

 

MOTHE, A. J.; TATOR, C. H. Science in medicine Advances in stem cell therapy for spinal 

cord injury. J Clin Invest., v. 122, n. 11, 2012.  

 

MU, L. et al. β-Elemene enhances the efficacy of gefitinib on glioblastoma multiforme cells 

through the inhibition of the EGFR signaling pathway. International Journal of Oncology, 

v. 49, n. 4, p. 1427–1436, 2016.  

 

MULLEN, R. J.; BUCK, C. R.; SMITH, A. M. NeuN, a neuronal specific nuclear protein in 

vertebrates. Development, v. 116, n. 1, p. 201- 211, 1992.  

 

NARAZAKI, D. K. et al. Spinal cord regeneration: the action of neurotrophin-3 in spinal cord 

injury in rats. Clinics, v. 61, n. 5, p. 453-460, 2006. 

 

NGUYEN, L.; HE, Q.; MEIRI, K. F. Regulation of GAP-43 at serine 41 acts as a switch to 

modulate both intrinsic and extrinsic behaviors of growing neurons, via altered membrane 

distribution. Mol. Cell. Neurosci., v. 41, p. 62–73, 2009. 

 

NISHIDA R. et al. α-Copaene, a potential rendezvous cue for the Mediterranean fruit fly, 

Ceratitis capitata? J. Chem. Ecol., v. 26, p. 87–100, 2000. 

 

OLBY, N.; HALLING, K. B.; GLICK, T. R. Rehabilitation for the neurologic patient. Vet 

Clin Small Anim, v. 35, p. 1389-1409, 2005. 

 

OLIVEIRA, D. R. Avaliação da atividade tipo antidepressiva do óleo essencial das folhas 

de Spiranthera odoratissima A. ST. -HIL. e de seu componente majoritário, β-cariofileno. 

2016. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de 

Goiás, Goiânia, 2016. 

 

OLIVEIRA, I. M. M. et al. Vibrational spectra and DFT calculations of sonderianin diterpene. 

Journal of Molecular Structure, v. 1099, p. 226–231, 2015.  

 

ORMOND, D. R. et al. Stem cell therapy and curcumin synergistically enhance recovery 

from spinal cord injury. PLoS One, v. 9, n. 2, p. 01-10, 2014. 

 



 
 
 

121 
 

PEREZ, M. Papel neuroprotetor do canabidiol em ratos neonatos após transecção do 

nervo isquiático. 2013. 86 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, 

Instituto de Biologia, Campinas, SP. 

 

QUINTANS, J. S. et al. Chemical constituents and anticancer effects of the essential oil from 

leaves of Xylopia laevigata. Planta Med., v. 79, p. 123–130, 2013. 

 

REN, Y.; YOUNG, W. Managing inflammation after spinal cord injury through manipulation 

of macrophage function. Neural plasticity, v. 2013, p. 945034, 2013. 

  

SANGIOVANNI, E. et al. Botanicals as modulators of neuroplasticity: focus on BDNF. 

Neural Plast., v. 2017, p. 01-19, 2017. 

  

SANTHANASABAPATHY, R. et al. Farnesol quells oxidative stress, reactive gliosis and 

inflammation during acrylamide-induced neurotoxicity: Behavioral and biochemical 

evidence. Neuroscience, v. 308, p. 212–227, 2015. 

 

SANTOS, N. A. G. et al. The cannabinoid betacaryophyllene (BCP) induces neuritogenesis in 

PC12 cells by a cannabinoid-receptor-independent mechanism. Chem. Biol. Interact., v. 261, 

p. 86-95, 2017. 

 

SHARMA, A.; KAUR, G. Tinospora cordifolia as a potential neuroregenerative candidate 

against glutamate induced excitotoxicity: An in vitro perspective. Complementary and 

Alternative Medicine, v. 18, n. 268, p. 01-17, 2018. 

 

SOUZA, F. I. D.; BARROS-FILHO, T. E. P.; CRISTANTE, A. F. Evaluation of the use of 

GM1 after experimental spinal cord injury in rats. Columna, v. 10, n. 4, p. 305-308, 2011. 

 

SOUZA, S. A. et al. Óleos essenciais: aspectos econômicos e sustentáveis. Enciclopédia 

Biosfera, Centro Científico Conhecer, v. 6, n. 10, p. 01-11, 2010.  

 

SUK, K.; PARK, J. H.; LEE, W. H. Neuropeptide PACAP inhibits hypoxic activation of brain 

microglia: a protective mechanism against microglial neurotoxicity in ischemia. Brain 

Research, v. 1026, n. 1, p. 151–156, 2004. 

 

TANGA, F. Y.; NUTILE-MCMENEMY, N.; DELEO, J. A. The CNS role of Toll-like 

receptor 4 in innate neuroimmunity and painful neuropathy. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, v. 102, n. 16, p. 5856-5861, 2005. 

 

TANKAM, J.M.; ITO, M. Inhalation of Guinean Piper essential oil from Cameroon under 

sedimentary and anxiolytic effects in mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 36, 

p. 1608–1614. 2013. 

 

TODD, A. J.; SPIKE, R. C.; POLGÁR, E. A quantitative study of neurons which express 

neurokinin-1 or somatostatin SST2A receptor in rat spinal dorsal horn. Neuroscience., v. 85, 

n. 2, p. 459-473, 1998.  

 

TSUDA, M. et al. P2X4 receptors induced in spinal microglia gate tactile allodynia after 

nerve injury. Nature, v. 14, n. 424, p. 778-783, 2003. 



 
 
 

122 
 

 

TURKEZ, H.; CELIK, K.; TOGAR, B. Effects of α-copaene, a tricyclic sesquiterpene, on 

human lymphocytes cells in vitro. Cytotechnology, v. 66, p. 597-603, 2014. 

  

ÜNAL-ÇEVIK, I.; KILINÇ, M.; GÜRSOYÖZDEMIR, Y. Loss of NeuN immunoreactivity 

after cerebral ischemia does not indicate neuronal cell loss: a cautionary note. Brain Res., v. 

1015, n. 2, p. 169-174, 2004.  

 

VARGA, Z. V. et al. β-Caryophyllene protects against alcoholic steatohepatitis by attenuating 

inflammation and metabolic dysregulation in mice. British Journal of Pharmacology, v. 

175, n. 2, p. 320-334, 2017. 

 

VARMA, A. K. et al. Spinal cord injury: a review of current therapy, future treatments, and 

basic science frontiers. Neurochemical research, v. 38, n. 5, p. 895–905, 2013.  

 

WANG, J. et al. Local delivery of β-elemene improves locomotor functional recovery by 

alleviating endoplasmic reticulum stress and reducing neuronal apoptosis in rats with spinal 

cord injury. Cellular Physiology and Biochemistry, v. 49, n. 2, p. 595–609, 2018.  

 

WANG, J. et al. β-Elemene enhances GAP-43 expression and neurite outgrowth by inhibiting 

RhoA Kinase activation in rats with spinal cord injury. Neuroscience, v. 383, p. 12–21, 2018. 

 

WRANN, C. D. et al. Exercise induces hippocampal BNDF through a PGC-1alfa/FNDC5 

pathway. Cell Metabolism, v. 18, n. 5, p. 649-659, 2013. 

 

WU, J. J. et al. Interplay of DNA methyltransferase 1 and EZH2 through inactivation of Stat3 

contributes to β-elemene-inhibited growth of nasopharyngeal carcinoma cells. Scientific 

Reports, v. 7, n. 1, p. 01–13, 2017.  

 

XU, H. et al. Elemene, one ingredient of a chinese herb, against malignant tumors: A 

literature-based meta-analysis. Cancer Investigation, v. 31, n. 2, p. 156–166, 2013.  

 

YAN, C. et al. Neuroprotective effects of rutaecarpine on cerebral ischemia reperfusion 

injury. Neural Regen. Res, v. 8, p. 2030–2038, 2013.  

 

YAO, Y. Q. et al. Anti-tumor effect of β-elemene in glioblastoma cells depends on p38 

MAPK activation. Cancer Letters, v. 264, n. 1, p. 127–134, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

123 
 

CAPÍTULO 3 - AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA COMPORTAMENTAL DA 

INOCULAÇÃO DE FRAGMENTOS DO NERVO ISQUIÁTICO NA PRESENÇA DOS 

ÓLEOS ESSENCIAIS DE Hyptis suaveolens (L.) Poit (HS) E Croton blanchetianus Baill. 

(CB) NA REGENERAÇÃO MORFOFUNCIONAL DA MEDULA ESPINAL (ME) 

TRANSECTADA DO RATO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo originará dois artigos que serão submetidos ao periódico 

PHYTOTERAPIC RESEARCH. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

124 
 

CAPÍTULO 3 - AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA COMPORTAMENTA DA 

INOCULAÇÃO DE FRAGMENTOS DO NERVO ISQUIÁTICO NA PRESENÇA 

DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE Hyptis suaveolens (L.) Poit (HS) E Croton 

blanchetianus Bail. (CB) NA REGENERAÇÃO MORFOFUNCIONAL DA 

MEDULA ESPINAL TRANSECTADA DO RATO 

  

RESUMO: A lesão medular (LME) é uma das lesões mais debilitantes em humanos e 

animais. Alguns produtos derivados plantas medicinais são reconhecidos por seus efeitos 

no Sistema Nervoso Central e os óleos essenciais (OES) possuem compostos químicos que 

podem ter propriedades neuroprotetoras e regenerativas. Objetivo: Este estudo teve como 

objetivo analisar os efeitos da inoculação de fragmentos do nervo isquiático (FGNI) na 

presença dos OES de Hyptis suaveolens (HS) e Croton blanchetianus (CB) na regeneração 

morfofuncional da medula espinal (ME) transectada do rato. Métodos: Foram utilizados 

40 ratos da linhagem Wistar (CEEA UERN 006/17) e de 4 deles foi removido o NI. Os 36 

animais restantes foram submetidos a uma transecção medular com 4 mm de espessura ao 

nível torácico baixo e divididos em 6 grupos (n=6): no grupo 1 foram inoculados 10μl de 

solução salina (5%) (SS); no grupo 2 foram inoculados FGNI mais 10μl de SS (SS + NI); 

no grupo 3 foram inoculados FGNI mais o óleo essencial (OE) de HS (HS + NI); no grupo 

4 foi inoculado apenas o OE de HS; no grupo 5 foram inoculados FGNI mais o OE de CB 

(CB + NI) e no grupo 6 foi inoculado apenas o OE de CB. O desempenho dos membros 

posteriores foi avaliado por 12 semanas após o processo cirúrgico, usando pontuação do 

comportamento motor (BBB) e o déficit funcional ligados ao comportamento da pontuação 

combinada (CBS). Os dados dos testes comportamentais dos grupos tratados foram 

comparados estatisticamente. Resultados: Ocorreu recuperação dos movimentos dos 

membros posteriores dos animais pertencentes aos grupos com o FGNI e com os OES e 

estes mostraram uma recuperação superior quando comparados ao grupo SS e SS + NI, 

manifestando uma pontuação média significativamente mais elevada durante as análises de 

comportamento. Entretanto, os grupos envolvendo o OE de CB apresentaram resultados 

mais significativos frente aos grupos com o OE de HS. Conclusões: O enxerto com FGNI 

na região transeccionada da ME em ratos promove recuperação funcional, devido ao 

escore aumentado no teste BBB e queda do déficit funcional no índice CBS e adição dos 

OES ao enxerto indicam uma provável atividade neuroprotera e regenerativa dessas 

terapias na melhora da recuperação funcional da ME.  

 

PALAVRAS-CHAVE: óleos essenciais; medula espinal; neuroproteção; regeneração 

nervosa; nervo isquiático.  

 

ABSTRACT: Spinal cord injury (SCI) is one of the most debilitating injuries in humans 

and animals. Some medicinal plant products are known to cause central nervous system 

(CNS) activity, and essential oils (EOS) have secondary metabolites that may have 

neuroprotective and regenerative properties. Objective: This study aimed to analyze the 

effects of inoculation of sciatic nerve fragments (FGNS) in the presence of HS and CB 

OES on morphofunctional regeneration of the transected rat spinal cord (SC). Methods: 

Forty Wistar rats were used (CEEA UERN 006/17); sciatic nerve was removed from four 

animals, and thirty-six animals were submitted to a 4 mm thick medullary transection at 

the lower thoracic level; the animals were later separated in 6 groups (n=6): in group 1, 

10μl of saline solution (5%)(SS); in group 2, FGNS plus 10μl of SS (SS + NS); in group 3, 
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FGNS plus HS essential oil (EO) (HS + NS); in group 4, only HS EO; in group 5, FGNS 

plus CB EO (CB + NS) and in group 6, only CB EO (CB + NS) were inoculated. Posterior 

limb performance was assessed weekly for 12 weeks after the surgical procedure, using 

motor behavior score (BBB) and functional deficit associated with combined score 

behavior (CBS). Data from the behavioral tests of the treated groups were compared 

statistically. Results: The different types of treatments allowed the recovery of the hind 

limbs movements of the animals of the FGNI and OES groups, and they showed a better 

recovery when compared to the SS and SS + NS groups, showing a significantly higher 

average score in the behavior analyzes. However, the groups with the EO of CB showed 

more significant results when compared to the groups with the EO of HS. Conclusions: 

FGNI graft in the transected region of the ME in rats promotes functional recovery, due to 

the increased BBB test score and the decrease in the functional deficit in the CBS index 

and the addition of OES to the graft, indicating a probable neuroprotective and 

regenerative activity of these therapies in the improvement of the functional recovery of 

SC. 

 

Key words: Essential oils, spinal cord, neuroprotection, nerve regeneration. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O simples executar das funções motoras e sensoriais requer a integridade da 

medula spinal (ME), seja em sua estrutura ou função. De fato, a ME é o principal condutor de 

informações sensitivas e motoras entre o encéfalo e o corpo (MANNS; CHAND, 2001). 

Portanto, uma variedade de condições patológicas podem afetar tanto a estrutura quanto a 

função da ME. Tais condições variam desde distúrbios crônicos a danos agudos ocasionados 

por trauma físico que interrompem a informação descendente do encéfalo para os níveis 

medulares abaixo da lesão, bem como a informação ascendente das estruturas sensoriais 

causando importante prejuízo motor e sensorial caudal ao nível da lesão (ILHA, 2011).  

 A lesão medular (LME) é considerada uma das lesões mais devastadoras, uma vez 

que também provoca nas pessoas acometidas uma depressão acentuada (HOFFMAN et al., 

2011). Sua incidência em humanos é de 15 a 40 por milhão de habitantes, existindo um 

numero grande de pessoas e animais que se tornam desabilitadas para qualquer tipo de 

atividade (SEKHON; FEHLINGS, 2001; CRIPPS; LEE; WING, 2011). Dois eventos ocorrem 

na ME após o trauma, sendo primeiro o dano mecânico que causa compressão medular e 

desencadeia o segundo, que é responsável por alterações do leito vascular, inflamação e 

produção de radicais livres na medula iniciando o estresse oxidativo (BAGLEY, 2000).   

 A formação de radicais livres na medula é relacionada como a principal causa de 

degeneração do SNC em pacientes traumatizados (BROWN; HALL, 1992). É por essa razão 

que se torna imprescindível a agilidade no diagnóstico da LME através da avaliação clínica e 

exames complementares são apoios importantes para localização precisa do trauma medular, 

minimizando as limitações oriundas das compressões medulares (FOSSUM, 2005). 

    Grande parte das pesquisas terapêuticas para a LME é realizada para amenizar a 

lesão aguda secundária (neuroproteção) (BAPTISTE; FEHLINGS, 2007) e facilitar a 

regeneração ou plasticidade (RUFF; MCKERRACHER; SELZER, 2008). Entretanto, as 

opções de tratamento para LME ainda incluem o uso de doses elevadas de metilprednisolona 

e intervenções cirúrgicas para estabilizar e descomprimir a ME, além de cuidados de 

reabilitação. Avanços consideráveis foram se consolidando, cuja primazia era 

fundamentalmente aliviar os sintomas e o sofrimento dos pacientes e, nesse sentido, várias 

estratégias se estabeleceram (SILVA et al., 2014; ZHANG et al., 2016). 

    Dentre as estratégias inovadoras, modalidades terapêuticas envolvendo produtos 

derivados de plantas medicinais surgiram com o intuito de evitar e impedir as alterações que 
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levem à morte neuronal. Algumas plantas medicinais são reconhecidas por seus efeitos 

benéficos no SNC e, para isso, são comprovadamente utilizadas para afecções crônicas 

ligadas a este Sistema, como a ansiedade, a depressão ou a epilepsia, que não reagem bem aos 

tratamentos convencionais (CARLINI, 2003).  

    Nesse sentido, óleos essenciais (OES) surgem nesse cenário de modalidades 

terapêuticas, uma vez que possuem compostos químicos, como os terpenos. Estudos clínicos e 

experimentais têm demonstrado que plantas ricas nesses compostos podem ter propriedades 

neuroprotetoras (PASSOS et al., 2009). A espécie Hyptis suaveolens (HS) produz OE rico em 

mono e sesquiterpernos (MARTINS et al., 2006) e tem sido muito estudada, cujas atividades 

antioxidante e neuroprotetora foram comprovadas (GHAFFARI et al., 2014). Outra espécie,  

Croton blanchetianus (CB), pertencente à família Euphorbiaceae, apresenta atividades 

farmacológicas, como ação anti-inflamatória, antinoceptiva e gastroprotetora (MORAIS et al., 

2006). Na análise do OE de CB por CG-EM foi possível identificar e quantificar 14 

constituintes (79,4%), sendo 39,2% monoterpenos e 10,3% constituintes sesquiterpenos 

(DOURADO, 2005). 

    Diante do exposto, levando-se em conta o uso cientificamente comprovado dos OES e 

considerando a necessidade de mais pesquisas avaliando a capacidade neuroprotetora e 

regenerativa dessas espécies juntamente com a oportunidade de trabalhar um meio celular 

contendo extratos proteicos de um nervo periférico como o NI, este trabalho teve como 

enfoque a investigação do efeito da presença desses compostos, seja de forma isolada ou 

combinada na ME, com ênfase nas análises comportamentais de Basso, Bettie e Bresnaham 

(BBB) e Combined Behavioral Score (CBS). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 DESENHO EXPERIMENTAL  

 Para realização do presente experimento foram utilizados 40 animais (ratos da 

linhagem Wistar - Rattus novergicus), adultos jovens com idade entre 45 a 55 dias. O estudo 

atendeu as normas para realização de pesquisa em animais com todos os procedimentos 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), mediante parecer consubstanciado de número 006/17 (ANEXO A), 

seguindo a norma internacional que rege as pesquisas com animais de experimentação, 
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baseada de acordo com princípios éticos adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL), conforme a lei n° 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

    Os animais foram divididos aleatoriamente, sendo 4 animais submetidos à 

remoção do NI e 36 animais recebendo lesão por transecção completa da ME entre os níveis 

T9-T10 vertebrais. Para tanto, os animais foram divididos em 6 grupos, com 6 animais cada: no 

primeiro grupo (G1), foi inoculada apenas solução salina (SS). No segundo grupo (G2), foram 

inoculados fragmentos do NI adicionados de SS (SS + NI). No terceiro grupo (G3), foram 

inoculados fragmentos do NI mais o OE de HS (HS + NI), cuja concentração foi obtida 

através da diluição de 0.1 µL do óleo concentrado em 100 µL de Tampão Fosfato de Sódio 

(PBS), perfazendo uma concentração final de 0,001µL do óleo diluído. No quarto grupo (G4) 

foi inoculado apenas o OE de Hs na mesma concentração relatada anteriormente. No quinto 

grupo (G5), foram inoculados fragmentos do NI mais o OE de CB (CB + NI), cuja 

concentração também foi obtida através da diluição de 0.1 µL do óleo concentrado em 100 µL 

PBS. No sexto e último grupo (G6) foi inoculado apenas o OE de CB. Os animais foram 

inicialmente pré-anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% usando uma dosagem de 

0,1ml/100gr e Xilazina 2% com 0,01ml/100gr (Agener União, Brasil) por via intramuscular. 

Posteriormente à cirurgia, os animais foram mantidos e acompanhados por 12 semanas, 

submetidos aos testes do comportamento sensório-motor da escala de avaliação locomotora 

segundo Basso, Beattie e Bresnahan (BBB) (BASSO; BEATTIE; BRESNAHAN, 1995, 

1996) e da escala combinada de comportamento, do inglês “Combined Behavioral Score” 

(CBS) (GALE; KERASIDIS, WRATHALL, 1985). Após 12 semanas de testes procedeu-se a 

eutanásia dos animais. 

2.2 REMOÇÃO DO NERVO ISQUIÁTICO (NI) 

 Nos quatro animais submetidos à extração do NI foi realizada a tricotomia do 

membro posterior e assepsia local com sabão, água e álcool a 70%. Posteriormente, os 

animais foram anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% 0,1ml/100gr e Xilazina 2% 

0,01ml/100gr (Agener União, Brasil) onde acessos cirúrgicos foram feitos na região posterior 

da coxa nos dois antímeros, afastando os planos musculares, o que resultou na exposição do 

nervo isquiático e promoveu a retirada bilateral. Posteriormente, os fragmentos do NI foram 

colocados nas placas para cultura de 100 mm (Corning, EUA) com aproximadamente 30ml de 

Leibovitz’s-15 (L-15; Gibco, EUA), sob técnica cirúrgica asséptica, segundo método descrito 

por Morrissey et al., (1991). Após este processo, os animais foram submetidos à eutanásia por 
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deslocamento cervical. A seguir, todo o excesso de tecido (músculo, gordura e vasos 

sanguíneos) aderido aos nervos foi removido sob magnificação por lupa estereoscópica 

microcirúrgica (DF Vasconcelos, Brasil). Através de técnicas microcirúrgicas, foi retirado o 

perineuro dos nervos sob lupa, o qual foi colocado em uma placa de 100 mm com 20 mL de 

L-15. Os nervos foram cortados em pedaços de 4 mm com uma microtesoura para obtenção 

dos explantes (Figura 01). 

Figura 01. Remoção do nervo isquiático (NI). Exposição (A) e manutenção em solução L15 

(B). 

Fonte: Acervo pessoal, Mossoró, RN, 2018. 

2.3 LME 

 Os animais foram submetidos à tricotomia e assepsia local com álcool a 70% e 

inicialmente foram pré-anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% usando uma dosagem 

de 0,1ml/100gr e Xilazina 2% com 0,01ml/100gr (Agener União, Brasil). Posteriormente, foi 

realizada uma incisão longitudinal sobre a região torácica baixa do dorso dos animais, 
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afastando os planos musculares profundos e separando-os dos processos espinhosos das 

vértebras torácicas dos níveis T9-T10. Os processos espinhosos e o arco posterior foram 

removidos expondo o segmento medular adjacente T10-T11. A seguir, a secção medular foi 

realizada por toda a extensão do seu eixo longitudinal em dois pontos, com a retirada de um 

segmento de aproximadamente 4 mm de tecido nervoso. Em seguida, foram introduzidos 10 

μL de SS em cada animal do G1, 2 fragmentos do nervo isquiático mais 10μl de SS em cada 

animal do grupo 2 (G2); No terceiro grupo (G3), 2 fragmentos do NI mais 10μL do OE de HS. 

No quarto grupo (G4) apenas 10 µL do OE de HS. No quinto grupo (G5), foram inoculados 2 

fragmentos do NI mais 10 µL do OE de CB. No sexto e último grupo (G6) foi inoculado 

apenas 10 µL do OE de CB. Para finalizar, foi realizada a sutura do plano muscular, tecido 

subcutâneo e pele com fios de poliglactina absorvível 4.0 Ethicon.  

Os animais foram colocados em gaiolas (n=4) com água e ração à vontade e 

também receberam antibioticoterapia preventiva (Ceftriaxona Sódica) (Novartis, 40 

mg/kg/dia) intramuscular (Figura 02).  

Figura 02. Procedimentos realizados na promoção da LME. Incisão longitudinal nos níveis 

T9-10 das vértebras torácicas, remoção do processo espinhoso e visualização da ME (A). Tr 

ansecção da medula espinal (B), sutura do animal (C), acondicionamento dos animais (D). 

Fonte: Acervo pessoal, Mossoró, RN, 2018. 
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2.4 OBTENÇÃO DOS OES E POSTERIOR INOCULAÇÃO  

 As plantas foram coletadas na cidade de Mossoró, RN e, em seguida, folhas de 

HS e CB foram submetidas de hidrodestilação, utilizando-se o Aparelho de Clevenger 

modificado. A extração foi realizada por 2 horas, controlando-se a temperatura, 

aproximadamente a 100 ºC. A análise cromatográfica dos óleos e a respectiva quantificação 

dos seus componentes majoritários foram feitas através de CG-EM (ANEXO B). 

 Conforme relatado anteriormente, a concentração utilizada dos OES utilizada para 

a diluição foi de 0.1 μL do óleo concentrado para 100 μl de Tampão Fosfato de Sódio (PBS) e 

armazenado no freezer. Em seguida, alíquota de 10μl foi retirada do freezer e a ela foram 

adicionados 2,5μl ventral ao enxerto, 2,5μl rostralmente ao enxerto, 2,5μl caudalmente ao 

enxerto e 2,5μl dorsal ao enxerto totalizando 10μl por animal, fazendo com que cada óleo 

estudado tenha interação com ambas as áreas da lesão medular e do enxerto. 

2.5 ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

Após a lesão por transecção da ME, os déficits referentes à motricidade e à 

sensibilidade foram analisados, bem como a evolução temporal dos animais, segundo os testes 

do BBB e do CBS. Estas análises foram realizadas semanalmente, durante as 12 semanas 

seguintes ao processo cirúrgico. 

2.5.1 ÍNDICE BBB 

 

O índice BBB avalia a movimentação voluntária dos membros posteriores dos 

animais submetidos à lesão medular. Dois animais são colocados em uma área que permita 

sua movimentação livre e confortável durante 5 minutos. A avaliação em pares encoraja os 

animais a se movimentarem e não saírem da área de avaliação. Sua pontuação varia de 0 a 21 

(tabela 1) e divide-se em três momentos: 

• De 0 a 7 corresponde aos movimentos das articulações dos membros posteriores nos 

estágios iniciais de recuperação. 

• De 8 a 13 é feita avaliação dos passos e coordenação na fase intermediária de 

recuperação. 

• De 14 a 21 corresponde à avaliação da movimentação fina dos membros usada 

durante a locomoção. 
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Figura 03. Escala desenvolvida por Basso, Beattie e Bresnahan (índice BBB) para avaliação 

locomotora de ratos com lesão medular. A escala varia de 0 a 21 pontos, onde em zero a 

funcionalidade dos membros posteriores é nula e em 21 é normal. 

 

Escala locomotora BBB 

_______________________________________________ 
0 Sem movimento do membro posterior 
 

1 Movimento perceptível de uma ou duas articulações, geralmente quadril e/ou joelho 
 
2 Movimento amplo de uma articulação ou movimento amplo de uma articulação e 

movimento perceptível de outra 
 
3 Movimento amplo de duas articulações 
 
4 Movimento perceptível de todas as três articulações do membro posterior (quadril, joelho e 

jarrete) 
 
5 Movimento perceptível de duas articulações e movimento amplo da terceira 
 
6 Movimento amplo de duas articulações e movimento perceptível da terceira 
 
7 Movimento amplo de todas as três articulações do membro posterior 
 
8 Arrasta sem suporte de peso ou colocação plantar da membro sem suporte de peso 
 
9 Colocação do membro com suporte de peso somente quando parado (em posição estática) 

ou passos com apoio dorsal e suporte de peso ocasionais, frequentes ou consistentes e sem 
passos com apoio plantar 

 
10 Passos com apoio plantar e suporte de peso ocasionais, sem coordenação do membro 

anterior e membro posterior (MA e MP) 
 
11 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e sem coordenação 

MA-MP 
 
12 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e coordenação MA-

MP ocasional 
 
13 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes e coordenação MA-MP frequente 
 
14 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes, coordenação MA-MP consistente 

e posição predominante da membro durante locomoção é em rotação ou passos com apoio 
plantar frequentes, coordenação MA-MP consistente e passos com apoio dorsal ocasionais 

 
15 Coordenação MA-MP consistente e arrasta dedos ao longo do passo 
 
16 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; 

a posição predominante do membro é paralela no contato inicial do passo e rodada na fase 
de retirada. 

 
17 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; 

a posição predominante do membro é paralela no contato inicial do passo e na fase de 
retirada 

 
18 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os 

dedos; a posição predominante do membro é paralela no contato inicial do passo e rodada 
na fase de retirada 

 
19 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os 

dedos; a posição predominante do membro é paralela no contato inicial do passo e na fase 
de retirada e cauda para baixo parte do tempo 
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20 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da membro é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada mas 
há instabilidade do tronco e cauda para cima consistentemente 

 
21 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da membro é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada, 
tronco estável e cauda para cima consistentemente 

 

 

2.5.2 ANÁLISES FUNCIONAIS  

 

As análises comportamentais sensório-motoras testadas pelo CBS são compostas por 

um conjunto de testes que permitem que a graduação percentual de déficit motor possa ser 

definida. Sua descrição e graduações seguem abaixo:  

a) Escala de Tarlov modificada segundo Gale et al., (1985): baseia-se na atividade motora 

espontânea. Cada um dos membros posteriores é analisado individualmente e classificado 

segundo a pontuação do comportamento observado conforme a escala abaixo:  

 

Pontos Comportamento 

0 Sem movimentos dos membros posteriores, não sustenta o peso 

1 Raros movimentos perceptíveis dos membros posteriores, não sustenta o peso 

2 Frequente e/ou rigoroso movimento dos membros posteriores, mas não sustenta o 
peso 

3 Pode sustentar o peso e dar um ou dois passos 

4 Deambula com leve déficit 

5 Deambula normalmente 

 

b) Reflexo de extensão dos dedos dos pés: reflexo presente quando elevamos o rato pelo 

tronco e os membros ficam livres.  

Ponto
s 

Comportamento 

0 Sem extensão dos dedos dos pés 

1 Leve extensão dos dedos 

2 Extensão normal dos dedos 

 

c) Reflexo de colocação visual: o animal é sustentado pelo troco e os membros posteriores 

ficam livres. O reflexo consiste na colocação dos pés em uma borda estreita.  

Pontos Comportamento 

0 Sem tentativa de colocação dos pés 

1 Leve tentativa de colocação dos pés 
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d) Reflexo de retirada em resposta à:  

 Extensão: reflexo de flexão dos membros posteriores após extensão; 

 Dor: Reflexo de retirada após beliscar o membro com um prendendo de roupas. O estímulo 

aplicado não é suficientemente forte e prolongado para promover lesão; 

 Pressão: Reflexo de retirada após pressionar a região entre o hálux e segundo dedo dos 

membros posteriores. 

Cada reflexo é codificado segundo a tabela:  

e) Reflexo de endireitamento: animal em decúbito dorsal na mesa.  

 

 

 

 

f) Plano inclinado: o rato é colocado de cabeça para baixo em um plano emborrachado. O 

ângulo é aumentado de zero grau até o ponto em que o rato não possa se manter na posição 

por 5 segundos. O plano é inclinado novamente até o ponto em que o rato perde sua 

posição e o animal é reposicionado para ajuste da inclinação. Desta forma, são realizadas 

duas mensurações para cada animal. Ratos normais mantêm-se no plano com uma 

inclinação de 50 graus (Rivlin e Tator, 1977). 

  

Figura 04. Equipamento utilizado na avaliação do teste do plano inclinado.                    

 

2 Colocação dos pés 

Pontos Comportamento 

0 Sem tentativa de endireitar-se 

1 Tentativa leve ou lenta de rolar em direção ao endireitamento 

2 Reflexo de endireitamento normal 
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     O CBS originalmente descrito é composto por mais dois testes: resposta ao calor e 

natação. Não realizamos estes testes por não considerarmos os mesmos convenientes aos 

animais no período pós-operatório imediato. Então, a graduação dada por nós não chega a 

100% de déficit e sim a 90%, já que estes dois testes correspondem a 10% da graduação total. 

Portanto, estas alterações fizeram com que o teste fosse denominado CBS modificado. 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 Os dados dos testes comportamentais sensitivo-motores e atividade motora 

espontânea dos grupos estudados foram comparados estatisticamente através do software 

SPSS
® 

(Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, utilizando a análise de variância 

ANOVA seguido dos testes de Tukey e Bonferoni. As imagens com os resultados da média 

aritmética ± erro padrão da média (e.p.m) encontram-se nos resultados. Foram aceitas como 

significativas as variações em que a diferença entre os grupos resultou em um p menor ou 

igual a 0,05 (p<0,05).  

 

3 RESULTADOS  

3.1 ANÁLISES COMPORTAMENTAIS DEPENDENTES DO OBSERVADOR 

3.1.1 ÍNDICE BBB 

A evolução da recuperação motora baseada no índice BBB está representada no 

gráfico da Figura 05 e os resultados das análises estatísticas estão apresentados na Tabela 01. 

Os animais tratados com solução salina (SS), fragmento do nervo isquiático mais 

solução salina (SS + NI), fragmentos do nervo isquiático mais os OES de HS e CB (HS + NI e 

CB + NI) e os animais tratados apenas com os OES de HS e CB (HS e CB) exibiram 

recuperação motora dos membros posteriores durante o período das análises, manifestando 

uma diferença significativa no comportamento motor. A comparação entre os grupos em cada 

período de registro do índice, usando o ANOVA com o teste de Tukey e Bonferroni foi 

efetuada. 

Na 1
a
 semana, todos os grupos avaliados não obtiveram pontuação na escala BBB, 

com exceção do grupo CB + NI, o qual obteve uma média de 1,33 (6,33%). Entretanto, não 

houve diferenças estatísticas entre os grupos no tocante à semana em questão.  

Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram sem pontuação na presente 

escala. Analisando os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação 

média de 0,33 (1,57%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 2,22 
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(10,57%). Já os animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 0,44 

(2,09%), os animais do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 4 (19,05%) e os animais 

do grupo CB obtiveram uma média de 3,67 (17,48%). Também não houve diferenças 

estatísticas entre os grupos para a presente semana.   

No que se refere à 3
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 

0,18 (0,85%). Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação 

média de 0,22 (1,04%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 3,05 

(14,52%). Já os animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 1,39 

(6,61%), os animais do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 5,94 (28,28%) e os 

animais do grupo CB obtiveram uma pontuação média de 3,55 (16,90%). Houve diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos SS e CB + NI (p<0,05). 

Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,22 (1,04%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 0,88 

(4,19%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 3 (14,28%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 1,89 (9%), os animais do 

grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 5,17 (24,61%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 4,33 (20,62%). Houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos SS e CB (p<0,05) e CB + NI (p<0,01).  

Na 5
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,22 (1,04%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 1,55 

(7,38%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 4 (19,04%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 3 (14,28%), os animais 

do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 6,17 (29,38%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 5,05 (24,04%). Houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos SS e CB + NI (p<0,05).  

Na 6
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,22 (1,04%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 2,89 

(13,76%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 3,72 (17,71%). Já 

os animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 3 (14,28%), os 

animais do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 6,5 (30,95%) e os animais do grupo 

CB obtiveram uma pontuação média de 4,55 (21,67%). Houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos SS e CB + NI (p<0,01).  
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Na 7
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,33 (1,57%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 4,11 

(19,57%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 4,5 (21,43%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 3 (14,28%), os animais 

do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 6,5 (30,95%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 5 (23,81%). Houve diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos SS, CB e CB + NI (p<0,01).  

Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,33 (1,57%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 4,67 

(22,24%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 5,5 (26,19%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 3 (14,28%), os animais 

do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 7,33 (34,90%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 5 (23,81%). Houve diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos SS, SS + NI, CB, HS (p<0,05) e CB + NI (p<0,001).  

Na 9
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,33 (1,57%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 4,67 

(22,24%); os animais do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 6,67 (31,76%). Já 

os animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 4 (19.04%), os 

animais do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 8 (38,09%) e os animais do grupo 

CB obtiveram uma pontuação média de 6,17 (29.38%). Houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos SS, CB (p<0,01), CB+ NI (p<0,001) e HS + NI 

(p<0,05). 

Na 10
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,55 (2,62%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 5,88 

(28%); os animais  do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 7 (33,33%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 4 (19.04%), os animais 

do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 8,33 (39,67%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 6,5 (30,95%). Houve diferenças estatísticas significativas 

entre os grupos SS + NI (p<0,05), CB (p<0,01), CB+ NI (p<0,001) HS + NI 

(p<0,01) em relação ao grupo SS. O grupo CB + NI também diferiu estatísticamente do 

grupo hs (p<0,05).  

Na 11
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,55 (2,62%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 6 
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(28,57%); os animais  do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 8 (38,09%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 4,78 (22,76%), os 

animais do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 8,72 (41,53%) e os animais do grupo 

CB obtiveram uma pontuação média de 5,5 (26,19%). Houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos SS + NI, HS (p<0,01), CB, CB+ NI e HS + NI 

(p<0,001) em relação ao grupo SS. 

Na 12
a 

semana, os animais do grupo SS obtiveram uma média de 0,55 (2,62%). 

Para os demais grupos, os animais do grupo SS + NI tiveram uma pontuação média de 6,33 

(30,14%); os animais  do grupo HS + NI tiveram uma pontuação média de 8 (38,09%). Já os 

animais pertencentes ao grupo HS tiveram uma pontuação média de 5,5 (26,19%), os animais 

do grupo CB + NI obtiveram uma pontuação de 9 (42,85%) e os animais do grupo CB 

obtiveram uma pontuação média de 7 (33,30%). Todos os grupos diferiram estatisticamente 

do grupo SS (p<0,001). O grupo CB + NI também diferiu estatisticamente do grupo SS 

+ NI e HS (p<0,05).  

 

Figura 05. Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis da escala BBB 

dos ratos submetidos a transecção da medula, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB. As análises foram conduzidas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes 

ANOVA de comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de 

comparações entre os grupos nos períodos das análises cujos resultados estão apresentados na 

Tabela 1.  
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Tabela 01. Resultados das análises estatísticas do BBB da 1
a
 a 12

a
 semana do pós-operatório 

dos animais que sofreram lesão por transecção completa da ME ao nível torácico, cujos 

grupos são SS, SS + NI, CB + NI, CB, HS + NI e HS. p<0,05, p<0,01, p<0,001 

representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 
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       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 
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3.1.2 ANÁLISES FUNCIONAIS 

 

3.1.2.1 ESCALA DE TARLOV  

  

 Os resultados mostram um efeito significativo das intervenções realizadas na ME 

ao longo do tempo sobre a recuperação motora, medida pela escala de Tarlov. 

 Nas 1
a
, 2

a
 e 3

a
 e 4

a
 semanas, os animais do grupo SS não apresentaram média de 

pontuação na presente escala. Entretanto, na primeira semana, o grupo CB + NI exibiu uma 

pontuação média de 0,33 (6,6%). Os demais grupos não apresentaram média na primeira 

semana e não houve diferenças estatísticas significativas.  

 Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,33 (6,6%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 0,28 (5,6%), o grupo 

HS exibiu pontuação média de 0,05 (1%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 0,5 

(10%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 1 (20%). Para a presente semana, não houve 

diferenças estatísticas significativas.  

 Na 3
a 

semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,22 (4,4%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 0,67 (13,4%), o grupo 

HS exibiu pontuação média de 0,28 (5,6%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 

0,94 (10%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 1,05 (21%). Para a presente semana, 

também não ocorreram diferenças estatísticas significativas. 

 Na 4
a 

semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,55 (11%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 0,78 (15,6%), o grupo 

HS exibiu pontuação média de 0,67 (13,4%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 

1,44 (28,8%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 1,39 (27,8%). Para a presente semana, 

os grupos SS + NI, CB e CB + NI diferiram estatisticamente dogrupo SS (p<0,01). 

 Na 5
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,15 (3%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 (26,6%). 

O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 1,33 (26,6%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 1,05 (21%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 1,94 (38,8%) 

e o grupo CB exibiu pontuação média de 1,78 (35,6%). Para a presente semana, os grupos SS 

+ NI (p<0,05), CB e CB + NI diferiram estatisticamente dogrupo SS (p<0,01). 

 Na 6
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,15 (3%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,22 (24,4%). 
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O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 1,33 (26,6%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 1,05 (21%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,22 (44,4%) 

e o grupo CB exibiu pontuação média de 1,83 (36,6%). Para a presente semana, os grupos SS 

+ NI (p<0,05), CB (p<0,01). e CB + NI (p<0,001) diferiram estatisticamente do 

grupo SS. 

 Na 7
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,15 (3%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,22 (24,4%). 

O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 1,67 (33,4%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 1,28 (25,6%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,22 

(44,4%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 1,83 (36,6%). Para a presente semana, os 

grupos CB (p<0,01), CB + NI (p<0,001) e HS + NI (p<0,05) diferiram 

estatisticamente do grupo SS. 

 Na 8
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,15 (3%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 (26,6%). 

O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,17 (43,4%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 1,44 (28,8%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,17 

(43,4%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 2,11 (42,2%). Para a presente semana, os 

grupos SS + NI, HS (p<0,01), CB, CB + NI e HS + NI (p<0,001) diferiram 

estatisticamente do grupo SS. 

 Na 9
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,22 (4,4%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(26,6%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,28 (45,6%), o grupo HS 

exibiu pontuação média de 1,44 (28,8%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,61 

(52,2%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 2,33 (46,6%). Para a presente semana, os 

grupos CB + NI (p<0,001) e HS + NI (p<0,01) diferiram estatisticamente do grupo 

SS. O grupo CB + NI também diferiu estatisticamente do grupo HS (p<0,05). 

 Na 10
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,22 (4,4%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(33,4%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,5 (50%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 1,67 (33,4%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,83 

(56,6%) e o grupo CB exibiu pontuação média de 2,5 (50%). Para a presente semana, os 

grupos SS + NI (p<0,05) e CB, CB + NI e HS + NI (p<0,001) diferiram 

estatisticamente do grupo SS. O grupo SS + NI também diferiu estatisticamente do grupo CB 
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+ NI (p<0,01), o grupo CB (p<0,05) e CB + NI (p<0,01) também diferiram 

estatisticamente do grupo HS. 

 Na 11
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,22 (4,4%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(33,4%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,5 (50%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 2 (40%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,78 (55,6%) e 

o grupo CB exibiu pontuação média de 2,5 (50%). Para a presente semana, todos os grupos 

avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 02). Os grupos CB e CB + NI 

diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,05 e p<0,01 respectivamente) e do 

grupo HS (p<0,01).  

 Na 11
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,22 (4,4%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(33,4%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,5 (50%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 2 (40%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,78 (55,6%) e 

o grupo CB exibiu pontuação média de 2,5 (50%). Para a presente semana, todos os grupos 

avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 02). Os grupos CB e CB + NI 

diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,05 e p<0,01 respectivamente) e do 

grupo HS (p<0,01).  

 Na 12
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,22 (4,4%), os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(33,4%). O grupo HS + NI apresentou uma pontuação média de 2,5 (50%), o grupo HS exibiu 

pontuação média de 2 (40%). Já o grupo CB + NI exibiu pontuação média de 2,67 (53,4%) e 

o grupo CB exibiu pontuação média de 2,33 (46,6%). Para a presente semana, todos os grupos 

avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 02). Os grupos CB e CB + NI 

diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,05 e p<0,01 respectivamente) e do 

grupo HS (p<0,01).  
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Figura 06. Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis da Escala de 

Tarlov dos ratos submetidos a transecção da medula, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + 

NI, HS, CB + NI e CB. As análises foram conduzidas semanalmente por 3 meses, seguida dos 

testes ANOVA de comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de 

comparações entre os grupos nos períodos das análises cujos resultados estão apresentados na 

Tabela 2.  Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – Tukey 

e Bonferroni.  

 

 

 

Tabela 02. Resultados das análises estatísticas da Escala de Tarlov da 1
a
 a 12

a
 semana do pós-

operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula espinal ao nível 

torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do nervo isquiático mais 

salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático mais OE de CB (CB + 

NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS (HS + NI). p<0,05, 

p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA com teste 

Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 
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       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 
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       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

 

3.1.2.2 REFLEXO DE EXTENSÃO DOS DEDOS DOS PÉS 

 

 Observou-se que os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático, na 

presença dos OE elencados para a execução do presente estudo, mostraram recuperação 

motora dos membros posteriores nos 3 meses pós-cirúrgicos, quando comparados ao grupo 
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SS, manifestando uma diferença significativa no reflexo de extensão dos dedos. Os dados 

estão representados na Figura 07. 

 Os animais do grupo SS não apresentaram reflexo de extensão dos dedos durante 

as 12 semanas de avaliação, não pontuando, portanto na presente escala. Na 1
a
 semana, os 

animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina também não 

apresentaram reflexo dos dedos dos pés e não pontuaram na escala. Já os animais tratados 

com os OE obtiveram médias que serão descritas a seguir. Os animais do grupo HS + NI 

apresentaram uma pontuação média de 0,11 (5,5%). Os animais do grupo HS obtiveram uma 

pontuação média de 0,17 (8,5%). Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 0,44 (22%) e os animais do grupo CB obtiveram uma pontuação média 

de 0,11 (5,5%). Para a presente semana, entretanto, não houve diferenças estatísticas 

significativas.  

 Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,27 (13,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,44 

(22%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,56 (28%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,72 (36%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,67 (33,5%). Para a presente semana, 

houve diferenças estatísticas entre os grupos CB e CB + NI em relação ao grupo SS 

(p<0,05).  

  Na 3
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,11 (5,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,50 

(25%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,67 (33,5%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,61 (30,5%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Para a presente semana, houve 

diferenças estatísticas entre os grupos CB, CB + NI e HS em relação ao grupo SS (p<0,05).  

 Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,44 (22%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,78 

(39%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,72 (36%). Já os 

animais do grupo NI + CB apresentaram uma pontuação média de 1,33 (66,5%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,17 (58,5%). Para a presente semana, 

houve diferenças estatísticas entre os grupos SS + NI, HS (p<0,05), CB + NI, HS + NI 

(p<0,01) e CB (p<0,001) em relação ao grupo SS. 
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 Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,44 (22%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) 

e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 1,22 (61%). Para a presente semana, houve diferenças 

estatísticas entre os grupos HS + NI, HS (p<0,05), CB (p<0,01) e CB + NI 

(p<0,001) em relação ao grupo SS. O grupo CB +  NI também diferiu estatisticamente 

do grupo SS + NI (p<0,05). 

 Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,67 (33,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,05 

(52,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo NI + CB apresentaram uma pontuação média de 1,61 (80,5%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,05 (52,5%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001). Os grupos 

CB (p<0,01) e CB + NI (p<0,001) também diferiram estatisticamente do grupo SS 

+ NI. 

 Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,67 (33,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,17 

(58,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,33 (66,5%). Para a presente semana, com 

exceção do grupo SS + NI, que diferiu estatisticamente do grupo CB + NI (p<0,05), os 

demais grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001 e 

(p<0,01).  

 Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,67 (33,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 

(50%) e os animais do grupo HS também apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já 

os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,28 (64%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,05,p<0,01 e 

p<0,001). O grupo SS + NI continuou diferindo estatisticamente do grupo CB + NI 

(p<0,01), o qual também diferiu estatisticamente do grupo HS (p<0,05). 



 
 
 

149 
 

 Na 9
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,67 (33,5%). Os animais do grupo NI + HS apresentaram uma pontuação média de 1,50 

(75%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,78 (89%). Para a presente semana, todos 

os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,05,p<0,01 e 

p<0,001). O grupo SS + NI diferiu estatisticamente do grupo CB (p<0,01), HS 

(p<0,05) e CB + NI (p<0,001), o qual continuou diferindo estatisticamente do grupo 

HS (p<0,05). 

 Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,67 (33,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,33 (66,5%). Para a presente semana, todos 

os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 03). O grupo SS + NI 

diferiu estatisticamente do grupo CB (p<0,01), HS (p<0,05) e CB + NI (p<0,001), 

o qual continuou diferindo estatisticamente do grupo HS (p<0,05). 

 Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,88 (44%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,61 (80,5%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,33 (66,5%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 03). O 

grupo CB + NI continuou diferindo estatisticamente do grupo HS (p<0,01). 

 Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 1 (50%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1,28 (64%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 (83,5%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,50 (75%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 03). O grupo SS + 

NI só não diferiu estatisticamente do grupo HS + NI (Tabela 03) e o grupo CB + NI continuou 

diferindo estatisticamente do grupo HS (p<0,01). 
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Figura 07: Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis do reflexo de 

extensão dos dedos dos pés dos ratos submetidos a transecção da medula, cujos grupos foram 

SS, SS + NI, HS + NI, HS, CB + NI e CB. As análises foram conduzidas semanalmente por 3 

meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e 

Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das análises cujos resultados estão 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 03. Resultados das análises estatísticas do reflexo de extensão dos dedos dos pés da 1
a
 

a 12
a
 semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da 

medula espinal ao nível torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do 

nervo isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático 

mais OE de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS 

(HS + NI). p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo 

ANOVA com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 
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       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 
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       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

3.1.2.3 REFLEXO DE COLOCAÇÃO VISUAL 

 

Durante as análises, os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático e a 

adição dos OES mostraram recuperação motora dos membros posteriores quando comparados 

ao grupo de animais tratados com solução salina (grupo SS), manifestando uma diferença 

significativa no reflexo de colocação visual. Além disso, os animais do grupo SS não 

pontuaram na referida escala, durante as 12 semanas de avaliação (Figura 08). 
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Na 1
a
 semana, os animais do grupo SS + NI não pontuaram na escala, uma vez 

que não foi percebio reflexo de colocação visual por parte desses animais. Os animais do 

grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média na escala de 0,22 (11%). Os animais do 

grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,12 (6%). Já os animais do grupo CB + NI 

apresentaram uma pontuação média de 0,22 (11 %) e os animais do grupo CB apresentaram 

uma pontuação média de 0,17 (8,5%). Para a presente semana, não houve diferença estatística 

entre os grupos avaliados.  

Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,2 (10%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,28 

(14%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,17 (8,5%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,55 (27,5 %) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,17 (8,5%). Para a presente semana, 

também não foram reveladas diferenças estatísticas entre os grupos avaliados.  

Na 3
a
 semana, os animais do grupo SS + NI não pontuaram na escala avaliada. Os 

animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,49 (24,5%) e os animais 

do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,11 (5,5%). Já os animais do grupo CB 

+ NI apresentaram uma pontuação média de 0,39 (19,5%) e os animais do grupo CB também 

apresentaram uma pontuação média de 0,39 (19,5%). Para a semana em questão, os grupos 

CB + NI e CB revelaram diferenças estatísticas em relação ao grupo SS (p<0,05 e 

(p<0,01, respectivamente). 

Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI não pontuaram na escala avaliada. Os 

animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,50 (25%) e os animais do 

grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,55 (27,5%). Já os animais do grupo CB + 

NI apresentaram uma pontuação média de 0,72 (36%) e os animais do grupo CB também 

apresentaram uma pontuação média de 0,83 (41,5%). Para a semana em questão, os grupos 

CB e CB + NI revelaram diferenças estatísticas em relação ao grupo SS (p<0,001), bem 

como o grupo HS + NI (p<0,01). O grupo CB + NI também diferiu estatisticamente do 

grupo SS + NI (p<0,05). 

Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS + NI continuaram não pontuando na escala 

avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,83 (41,5%) e 

os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,11 (55,5%) e os animais do grupo 

CB também apresentaram uma pontuação média de 0,83, em relação à semana anterior 
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(41,5%). Para a semana em questão, com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos 

diferiram estatisticamente em relação ao grupo SS (Tabela 04). Os grupos CB e CB + NI 

continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,01 e p<0,001, 

respectivamente). 

Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,11 (5,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,83 

(41,5%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%), em relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1 (50%) e os animais do grupo CB também apresentaram uma pontuação 

média de 0,83, em relação à semana anterior (41,5%). Para a semana em questão, com  

exceção do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente em relação ao grupo 

SS (Tabela 04). Os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

+ NI (p<0,01 e p<0,001, respectivamente) e o grupo CB + NI revelou diferença 

estatística em relação ao grupo HS (p<0,05). 

Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,22 (11%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,83 

(41,5%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%), em relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1 (50%) e os animais do grupo CB também apresentaram uma pontuação 

média de 0,83, em relação à semana anterior (41,5%). Para a semana em questão, com 

exceção do grupo SS+ NI, os demais grupos diferiram estatisticamente em relação ao grupo 

SS (Tabela 04). Os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

+ NI (p<0,01 e p<0,001, respectivamente), assim como o grupo HS + NI 

(p<0,05). 

Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS + NI não apresentaram pontuação na escala 

avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,83 (41,5%) e 

os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1 (50%), em 

relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%) e os animais do grupo CB também apresentaram uma pontuação média de 

0,83, em relação à semana anterior (41,5%). Para a semana em questão, com exceção do 

grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente em relação ao grupo SS (Tabela 

04). Os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS + NI 

(p<0,05 e p<0,01, respectivamente). 
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Na 9
a
 semana, os animais do grupo SS + NI não apresentaram pontuação na escala 

avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) e os 

animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1 (50%), em 

relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%) e os animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). 

Para a semana em questão, com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram 

estatisticamente em relação ao grupo SS (Tabela 04). Os grupos CB e CB + NI continuaram 

diferindo estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,01 e p<0,001, respectivamente). 

Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram pontuação média de 

0,55 (27,5%) na escala avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média 

de 1 (50%), em relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1 (50%) e os animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média 

de 1 (50%). Para a semana em questão, com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos 

diferiram estatisticamente em relação ao grupo SS (Tabela 04). Os grupos CB, CB + NI e HS 

+ NI revelaram diferenças estatísticas em relação ao grupo SS + NI (p<0,01 e 

p<0,001, respectivamente). 

Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram pontuação média de 

0,55 (27,5%) na escala avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média 

de 1 (50%), em relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1 (50%) e os animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média 

de 1 (50%). Para a semana em questão, com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos 

diferiram estatisticamente em relação ao grupo SS (Tabela 04). Também observou-se que os 

grupos tratados com os OES elencados para o estudo revelaram diferenças estatísticas em 

relação ao grupo SS + NI ( Tabela 04). 

Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram pontuação média de 

0,44 (22%) na escala avaliada. Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média 

de 1 (50%), em relação à semana anterior. Já os animais do grupo CB + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1,22 (61%) e os animais do grupo CB apresentaram uma pontuação 

média de 1 (50%). Para a semana em questão, com exceção do grupo SS+ NI, os demais 

grupos diferiram estatisticamente em relação ao grupo SS (p<0,001), o que também fora 
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observado em relação ao grupo SS + NI, onde todos os grupos com a presença dos OE 

estudados apresentaram diferenças estatísticas em relação a este grupo (Tabela 04).  

 

Figura 08. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB. O teste aplicado foi o Reflexo de Colocação Visual e as análises realizadas 

semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, bem como 

os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das análises 

cujos resultados estão apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 04. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Colocação Visual da 1
a
 a 12

a
 

semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula 

espinal ao nível torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do nervo 

isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático mais OE 

de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS (HS + NI). 

p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA 

com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 
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       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 
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       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

 

3.1.2.4 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À EXTENSÃO 

 

 Os resultados mostram que os animais tratados com fragmentos do nervo 

isquiático na adição ou não dos OES mostraram recuperação motora dos membros posteriores 
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nos 3 meses de avaliação experimental, manifestando uma diferença significativa no reflexo 

de retirada em resposta à extensão. Os dados estão representados na Figura 09. 

 Nas primeiras 6 semanas, os animais do grupo SS não apresentaram pontuação na 

escala do reflexo de retirada em resposta à extensão. Observou-se que, na 1
a
 semana, o grupo 

HS + NI e o grupo CB também não apresentaram pontuação na referida escala. Quanto aos 

demais grupos, observou-se que o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média de 0,16 

(5,33%) e o grupo HS apresentou uma pontuação média de 0,22 (7,33%). Já o grupo CB + NI 

apresentou uma pontuação média de 0,83 (27,67%). Para a presente semana, não houve 

diferenças estatísticas entre os grupos avaliados.  

 Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,73 (24,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,72 

(24%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,77 (25,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,78 (26%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,89 (29,67%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 05). 

 Na 3
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,38 (12,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,39 

(46,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (33,3%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (33,3%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,83 (27,67%). Para a referida semana, com 

exceção do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 

05). O grupo SS + NI também revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo CB + NI, 

HS e HS + NI (p<0,05).  

 Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,44 (14,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(55,67%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1,17 (39%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,72 (57,33%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,44 (48%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 05). O grupo SS + NI também 

revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo CB + NI (p<0,001), HS e HS + NI 

(p<0,05).  

 Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,72 (24%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 
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(55,67%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,94 (64,67%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,67 (55,67%). Para a referida semana, 

com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS 

(Tabela 05). O grupo SS + NI também revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo CB 

+ NI (p<0,001), CB e HS + NI (p<0,05).  

 Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,89 (29,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,72 

(55,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%). Já os 

animais do grupo NI + CB apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,78 (59,33%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 05). O grupo SS + NI também 

revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo CB + NI, HS + NI (p<0,001) e o 

grupo CB + NI também diferiu estatisticamente do grupo HS (p<0,05). 

 Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,94 (31,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,83 

(61%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,83 (61%). Para a referida semana, todos 

os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001) e SS + NI (Tabela 05). O 

grupo CB + NI também revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo HS e HS + NI 

(p<0,05). 

 Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,83 (27,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,33 

(77,67%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2 (66,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,33 (77,67%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001) e SS + NI (Tabela 

05). O grupo CB + NI também revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo CB, HS e 

HS + NI (p<0,001).  

 Na 9
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,83 (27,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,50 

(83,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,72 (90,67%). Já 
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os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os 

animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a referida 

semana, todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001) e SS + NI 

(Tabela 05). O grupo CB + NI também revelou diferenças estatísticas em relação ao grupo HS 

e (p<0,05).  

 Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 1,33 (44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,94 

(98%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001).  

 Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 1,33 (44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 

(94,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001).  

 Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 1,33 (44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,88 

(96%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001) e o grupo 

CB + NI também diferiu estatisticamente do grupo HS (p<0,001). 
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Figura 09. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  O teste aplicado foi o Reflexo de Retirada em resposta a extensão e as 

análises realizadas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações 

múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos 

períodos das análises cujos resultados estão apresentados na Tabela 5.  

 

 

 

Tabela 05. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Retirada em resposta a extensão 

da 1
a
 a 12

a
 semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa 

da medula espinal ao nível torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos 

do nervo isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático 

mais OE de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS 

(HS + NI). p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo 

ANOVA com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 
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       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 
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       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

 

3.1.2.5 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À PRESSÃO 

 

 Os resultados mostram que os animais tratados com fragmentos do nervo 

isquiático na presença e ausência dos OE mostraram recuperação motora dos membros 

posteriores nos 3 meses de avaliação experimental, manifestando uma diferença significativa 

no reflexo de retirada em resposta à pressão. Os dados estão representados na Figura 10. 
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 Nas primeiras 4 semanas, os animais do grupo SS não apresentaram pontuação na 

escala do reflexo de retirada em resposta à pressão. Observou-se que, na 1
a
 semana, os grupos 

HS + NI, HS e CB também não apresentaram pontuação na referida escala. Quanto aos 

demais grupos, observou-se que o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média de 0,22 

(7,33%) e o grupo CB + NI apresentou uma pontuação média de 0,39 (13%). Para a presente 

semana, não houve diferenças estatísticas entre os grupos avaliados.  

 Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,39 (13%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,61 

(20,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,44 (14,67%). Já 

os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,44 (14,67%) e os 

animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,61 (20,3%). Para a semana em 

questão, houve diferenças estatísticas entre os grupos SS + NI e SS (p<0,01). 

 Na 3
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,61 (20,3%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 

(50%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 0,66 (22%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 0,66 (22%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,83 (27,67%). Para a semana em questão, 

houve diferenças estatísticas entre os grupos CB, CB+ NI e HS + NI em relação ao grupo SS 

(p<0,01). 

 Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,61 (20,3%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,72 

(57,3%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1,61 (53,67%). Já 

os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,78 (59,3%) e os 

animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,61 (53,67%). Para a semana 

em questão, todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 06).  

 Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,11 (37%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,72 (57,3%) e os 

animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,16 (72%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,16 (72%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 1,89 (63%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 06). 
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 Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,11 (70,3%) 

e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,33 (77,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,55 (85%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,17 (72,33%). Para a semana em questão, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e, com exceção do CB e 

HS, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (Tabela 06). 

 Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,61 (87%) e 

os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%). Já os animais 

do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,72 (%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 2,33 (77.67%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 06). 

 Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%) e 

os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais do grupo 

CB apresentaram uma pontuação média de 2,5 (83,33%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). Para a 

semana em questão, o grupo CB diferiu estatisticamente do grupo CB + NI e HS + NI e o 

grupo CB + NI ainda diferiu estatisticamente do grupo HS (p<0,05). 

 Na 9
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,2 

(6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (33,3%). Os 

animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,3%) e os animais 

do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%). Já os animais do grupo 

CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,72 (90,67%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001).  

 Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 
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(44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,3%) 

e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,78 (92,67%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,72 (90,67%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a semana em questão, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001).  

 Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(44,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,3%) 

e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%) e os animais do grupo 

CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). 

 Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,67 

(55,67%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,88 (96%) e 

os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%) e os animais do grupo 

CB apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a semana em questão, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). 
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Figura 10 Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  O teste aplicado foi o Reflexo de Retirada em resposta à pressão e as análises 

realizadas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, 

bem como os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das 

análises cujos resultados estão apresentados na Tabela 06.  

 

 

Tabela 06. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Retirada em resposta a pressão 

da 1
a
 a 12

a
 semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa 

da medula espinal ao nível torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos 

do nervo isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático 

mais OE de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS 

(HS + NI). p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo 

ANOVA com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 
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       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 
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       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

3.1.2.6 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À DOR 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático na 

presença ou ausência dos OE estudados no presente trabalho mostraram recuperação motora 

dos membros posteriores, quando comparados ao grupo de animais com fragmentos do nervo 

isquiático mais solução salina, manifestando uma diferença significativa no reflexo de retirada 

em resposta à dor. Os dados estão representados na Figura 11.  
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 Nas primeiras 5 semanas, os animais do grupo SS não apresentaram pontuação 

na referida escala. Observou-se que, na 1
a
 semana, os animais do grupo também não 

apresentaram pontuação. Quanto aos demais grupos, observou-se que o grupo SS + NI 

apresentou uma pontuação média de 0,22 (7,33%) e o grupo HS + NI apresentou uma 

pontuação média de 0,11 (3,67%). Já o grupo CB + NI apresentou uma pontuação média de 

0,33 (11%) e o grupo CB também apresentou uma pontuação média de 0,33 (11%). Para a 

presente semana, não houve diferenças estatísticas entre os grupos avaliados.  

Na 2
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,40 (13,3%). Os animais do grupo HS + NI, HS, CB + NI e CB apresentaram uma 

pontuação média de 0,83 (27,67%). Para a presente semana, com exceção do grupo CB, os 

demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 07). 

Na 3
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,61 (20,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,50 

(50%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (33,3%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (33,3%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 0,83 (27,67%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (Tabela 07). 

Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 0,61 (20,33%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,78 

(59,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1,94 (64,67%). Já 

os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1,83 (61%) e os animais 

do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,61 (53,67%). Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 07). 

Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média 

de 1 (33,3%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,78 

(59,33%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,11 (70,33%). Já 

os animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,38 (79,3%) e os 

animais do grupo CB apresentaram uma pontuação média de 1,89 (63%). Para a presente 

semana, todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 

07). 

Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 (44,3%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,11 (70,33%) e os 
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animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,39 (79,67%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,55 (85%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 2,28 (76%). Para a presente semana, todos os grupos 

avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 07). 

Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 (44,3%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,61 (87%) e os animais 

do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%). Já os animais do grupo 

CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,78 (92,67%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%). Para a presente semana, todos os grupos 

avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Tabela 07). 

Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 0,1 

(3,33%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,17 (39%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,67 (89%) e os animais 

do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%). Já os animais do grupo 

CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,33%) e os animais do grupo CB 

apresentaram uma pontuação média de 2,33 (77,67%). Para a presente semana, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001) 

Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,44 

(48%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,3%) e 

os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%). Já os animais 

do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,72 (90,67%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média de 2,5 (83,3%). Para a presente semana, todos 

os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). 

Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,5 (50%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,3%) e os 

animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%) e os animais do grupo 

CB apresentaram uma pontuação média de 2,61 (87%). Para a presente semana, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). 
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Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS apresentaram uma pontuação média de 

0,2 (6,67%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,5 (50%). 

Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 2,83 (94,3%) e os 

animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 3 (100%). Já os animais do 

grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 2,89 (96,33%) e os animais do grupo 

CB apresentaram uma pontuação média de 2,61 (87%). Para a presente semana, todos os 

grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (p<0,001). 

 

Figura 11. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  O teste aplicado foi o Reflexo de Retirada em resposta à dor e as análises 

realizadas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, 

bem como os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das 

análises cujos resultados estão apresentados na Tabela 07. 

 

Tabela 07. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Retirada em resposta a dor da 1
a
 

a 12
a
 semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da 

medula espinal ao nível torácico e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do 

nervo isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático 

mais OE de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS 



 
 
 

174 
 

(HS + NI). p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo 

ANOVA com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 
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       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 
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       Semana 12 

 

3.1.2.7 REFLEXO DE ENDIREITAMENTO 

 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático na 

presença e ausência os OE estudados mostraram recuperação motora dos membros 

posteriores, sendo esta superior ao grupo de animais do grupo SS e do grupo SS + NI, o que 

manifestou uma diferença significativa no reflexo de endireitamento. Os dados estão 

representados na figura 12. 

Nas primeiras 4 semanas, os animais do grupo SS, HS + NI, HS e CB + NI não 

exibiram pontuação na presente escala e, nas primeiras 3 semanas, o grupo CB também não 

exibiu pontuação na escala em questão e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma 

pontuação média de 1 (50%) e, para a presente semana, não ocorreram diferenças estatísticas. 

Na 4
a
 semana, os animais do grupo SS + NI permaneceram  uma pontuação média 

de 1 (50%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 0,89 

(44,5%) e os animais do grupo HS apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Já os 

animais do grupo CB + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) e os animais do 

grupo CB apresentaram uma pontuação média 1,11 (55,5%). Para esta semana, com exceção 

do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS. Os grupos CB + 

NI diferiu estatisticamente do grupo SS + NI e do grupo HS (p<0,05).  

Na 5
a
 semana, os animais do grupo SS passaram a pontuar na referida escala, 

apresentando uma pontuação média de 0,1 (5%) e os animais do grupo SS + NI 

permaneceram uma pontuação média de 1 (50%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram 

uma pontuação média de 0,89 (44,5%) e os animais do grupo HS, CB + NI e CB 

apresentaram uma pontuação média de 1 (50%). Para a presente semana, os animais do grupo 

CB e CB + NI diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI e o grupo CB + NI ainda 

diferiu estatisticamente do grupo HS (Tabela 08).  

Na 6
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,1 (5%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) e os 

animais do grupo HS, CB + NI e CB continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%). Para a presente semana, os animais do grupo CB e CB + NI diferiram estatisticamente 
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do grupo SS e o grupo CB + NI ainda diferiu estatisticamente do grupo SS + NI, HS e HS + 

NI (Tabela 08).  

Na 7
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,1 (5%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) e os 

animais do grupo HS, CB + NI e CB continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%). Para a presente semana, com exceção dos grupos HS e SS + NI, os demais grupos 

diferiram estatisticamente do grupo SS e os grupos  CB e CB + NI diferiram estatisticamente 

do grupo SS + NI (Tabela 08).  

Na 8
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,1 (5%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,33 

(66,5). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1 (50%) e os 

animais do grupo HS, CB + NI e CB continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%). Para a presente semana, os animais do grupo CB, CB + NI e HS + NI diferiram 

estatisticamente do grupo SS e o grupo CB + NI ainda diferiu estatisticamente do grupo SS + 

NI (Tabela 08).  

Na 9
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,2 (10%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 

1,44 (72%). Os animais do grupo HS + NI, HS e CB + NI continuaram apresentando uma 

pontuação média de 1 (50%). Já o grupo CB apresentou uma pontuação média de 1,28 (64%). 

Para a presente semana, os animais do grupo CB, CB + NI e HS + NI diferiram 

estatisticamente do grupo SS e o grupo CB + NI ainda diferiu estatisticamente do grupo SS + 

NI (Tabela 08).  

Na 10
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,2 (10%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,8 

(90%). Os animais do grupo HS + NI e HS continuaram apresentando uma pontuação média 

de 1 (50%). Já o grupo CB + NI apresentou uma pontuação média de 1,55 (77,5%) e o grupo 

CB apresentou uma pontuação média de 1,44 (72%). Para a presente semana, com exceção do 

grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS e os grupo CB + NI 

e CB diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (Tabela 08).  

Na 11
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,2 (10%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 

1,55 (77,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,55 
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(77,5%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1 

(50%). Já o grupo CB + NI e CB apresentaram uma pontuação média de 1,55 (77,5%). Para a 

presente semana, os grupos CB + NI e CB diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI 

(Tabela 08).  

Na 12
a
 semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando uma pontuação 

média de 0,2 (10%) e os animais do grupo SS + NI apresentaram uma pontuação média de 

1,55 (77,5%). Os animais do grupo HS + NI apresentaram uma pontuação média de 1,55 

(77,5%) e os animais do grupo HS continuaram apresentando uma pontuação média de 1,33 

(66,5%). Já o grupo CB + NI apresentou uma pontuação média de 1,83 (91,5%) e o grupo CB 

apresentou uma pontuação média 1,55 (77,5%). Para a presente semana, com exceção do 

grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do grupo SS e os grupos CB e CB 

+ NI diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (Tabela 08). 

 

Figura 12. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  O teste aplicado foi o Reflexo do Endireitamento e as análises realizadas 

semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, bem como 

os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das análises 

cujos resultados estão apresentados na Tabela 8.  
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Tabela 08. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Endireitamento da 1
a
 a 12

a
 

semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula 

espinal ao níveis torácicos e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do nervo 

isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático mais OE 

de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS (HS + NI). 

p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA 

com teste Tukey e Bonferoni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 
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       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 
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       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

3.1.2.8 PLANO INCLINADO 

Durante as análises, os grupos de animais tratados com fragmentos do nervo 

isquiático na presença e ausência dos OE elencados para o presente estudo mostraram 

recuperação motora dos membros posteriores e esta foi superior quando comparada aos 

grupos SS e SS + NI, manifestando, portanto, uma diferença significativa no plano inclinado 

(Figura 13)..  

Na 1
a 
semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma pontuação 

média de 25 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média 

de 30 (60%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 34% (68%) e o 

grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 35,83 (71,66%). Já o grupo CB + 

NI apresentou na angulação uma pontuação média de 35,67 (71,34%) e o grupo CB 

apresentou na angulação uma pontuação média de 36 (72%). Para a referida semana, todos os 

grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI (p<0,001). O grupo CB 

também diferiu estatisticamente do grupo HS + NI (p<0,05). 

Na 2
a 
semana, os animais do grupo SS continuou apresentando na angulação uma 

pontuação média de 25 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 43,46 (86,92%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 

pontuação de 38,22% (76,44%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média 

de 38,32 (76,64%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 39 

(78%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 39,3 (78,6%). Para a 

referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI 

(p<0,001).  

Na 3
a 
semana, os animais do grupo SS continuou apresentando na angulação uma 

pontuação média de 25 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 40,88 (86,92%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 
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pontuação de 38,22% (76,44%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média 

de 38,32 (76,64%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 39 

(78%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 39,3 (78,6%). Para a 

referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI e o 

grupo CB diferiu estatisticamente do grupo HS (Tabela 09).  

Na 4
a 
semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma pontuação 

média de 25,8 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média 

de 40,88 (86,92%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 39,88% 

(79,76%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 39,16 (78,32%). Já 

o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 40,33 (80,66%) e o grupo 

CB apresentou na angulação uma pontuação média de 39,78 (79,56%). Para a referida 

semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS (p<0,001) e o grupo 

CB + NI diferiu estatisticamente do grupo SS + NI (p<0,05).  

Na 5
a 

semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando na angulação 

uma pontuação média de 25,8 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 47,88 (95,76%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 

pontuação de 39,89% (79,78%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média 

de 39,33 (78,66%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 

40,28 (80,56%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 40,5 (81%). 

Para a referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI 

(Tabela xx). O grupo CB também diferiu estatisticamente do grupo HS(p<0,05).  

Na 6
a 

semana, os animais do grupo SS continuaram apresentando na angulação 

uma pontuação média de 25,8 (50,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 47,88 (95,76%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 

pontuação de 39,89% (79,78%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média 

de 39,33 (78,66%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 

40,39 (80,78%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 40,89 

(81,71%). Para a referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS 

(p<0,001). O grupo CB também diferiu estatisticamente do grupo SS + NI e HS 

(p<0,05). 

 Na 7
a 
semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma pontuação 

média de 27,4 (54,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média 

de 48,72 (97,44%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 41,11 
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(82,22%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 40,05 (78,66%). Já 

o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 41,5 (83%) e o grupo CB 

apresentou na angulação uma pontuação média de 43,67 (87,34%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI. O grupo CB também 

diferiu estatisticamente do grupo HS (Tabela 09). 

Na 8
a 
semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma pontuação 

média de 27,4 (54,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média 

de 48,72 (97,44%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 42 (84%) e 

o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 40,05 (78,66%). Já o grupo CB 

+ NI apresentou na angulação uma pontuação média de 41,5 (83%) e o grupo CB apresentou 

na angulação uma pontuação média de 43,67 (87,34%). Para a referida semana, todos os 

grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI. (Tabela 09). 

Na 9
a 
semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma pontuação 

média de 27,4 (54,8%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma pontuação média 

de 48,72 (97,44%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 43,05 

(86,1%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 42 (84%). Já o grupo 

CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 43,05 (86,1%) e o grupo CB 

apresentou na angulação uma pontuação média de 44,52 (89,04%). Para a referida semana, 

todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI (Tabela 09) 

Na 10
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma 

pontuação média de 28,7 (57,4%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 47,93 (95,86%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 

pontuação de 44,5 (89%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 

42,56 (85,12%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 44,5 

(89%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 45,51 (91,02%). Para 

a referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI e o 

grupo CB diferiu estatisticamente do grupo HS e HS + NI (Tabela 09). 

Na 11
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma 

pontuação média de 28,7 (57,4%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 47,93 (95,86%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma 

pontuação de 45,83 (91,66%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 

44,44 (88,8%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 45,56 

(91,12%) e o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 44,87 (89,74%). 
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Para a referida semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI 

(Tabela 09). 

Na 12
a 

semana, os animais do grupo SS apresentaram na angulação uma 

pontuação média de 28,7 (57,4%) na referida escala e o grupo SS + NI apresentou uma 

pontuação média de 49 (98%). O grupo HS + NI apresentou na angulação uma pontuação de 

45,83 (91,66%) e o grupo HS apresentou na angulação uma pontuação média de 45,33 

(90,66%). Já o grupo CB + NI apresentou na angulação uma pontuação média de 46 (92%) e 

o grupo CB apresentou na angulação uma pontuação média de 45,61 (91,22%). Para a referida 

semana, todos os grupos diferiram estatisticamente dos grupos SS e SS + NI e o grupo CB + 

NI diferiu estatisticamente do grupo HS (Tabela 09). 

 

Figura 13. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  O teste aplicado foi o Plano Inclinado e as análises realizadas semanalmente 

por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de comparações múltiplas, bem como os teste de 

Tukey e Bonferroni de comparações entre os grupos nos períodos das análises cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 09.  
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Tabela 09. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Endireitamento da 1
a
 a 12

a
 

semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula 

espinal ao níveis torácicos e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do nervo 

isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático mais OE 

de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS (HS + NI). 

p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA 

com teste Tukey e Bonferroni. 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 
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       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 
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       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

 

3.1.2.9 CBS 

 

Houve um efeito significante das intervenções realizadas na ME ao longo do 

tempo e também da progressão temporal das análises. Além disso, houve interação entre os 

tratamentos e o tempo.  A análise de comparação entre os grupos em cada período de registro 

do índice, usando ANOVA com teste de Tukey e Bonferoni foi efetuada. Os dados estão 

representados na Figura 14 e Tabela 10.  

Na 1
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 87%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 83% e 88%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 88% e 87%, respectivamente. Para a presente semana, o 

grupo CB + NI diferiu estatisticamente do grupo SS (p<0,05). 

Na 2
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 88% e 84%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 78% e 72%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 83%. Para a presente semana, o grupo CB + NI E CB 

diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,01). 

Na 3
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 82% e 84%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 74% e 69%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 75% e 79%, respectivamente. Para a presente semana, o 

grupo CB, CB + NI e HS + NI diferiram estatisticamente do grupo SS e os grupos CB e CB + 

NI diferiram estatisticamente do grupo SS + NI (Tabela 10).  

Na 4
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 72%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 
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um déficit funcional de 62% e 65%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 72% e 76%, respectivamente. Quanto a presente 

semana, com exceção do grupo SS + NI, os demais grupos diferiram estatisticamente do 

grupo SS (Tabela 10) e o grupo CB + NI diferiu estaísticamente do grupo SS + NI 

(p<0,01). 

Na 5
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 68%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 54% e 58%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 65% e 69%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados diferiram estatisticamente do grupo SS (p<0,001) e o grupo 

CB + NI diferiu estatisticamente do grupo SS + NI e HS (p<0,01 e p<0,05, 

respectivamente). 

Na 6
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 72%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 47% e 52%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 58% e 68%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB, CB + NI e HS + NI diferiram estatisticamente do grupo SS + 

NI. O grupo CB e CB + NI também diferiram estatisticamente do grupo HS e o grupo CB + 

NI ainda diferiu estatisticamente do grupo HS + NI (Tabela 10). 

Na 7
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 85% e 72%, respectivamentea. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 48% e 52%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 55% e 63%, respectivamente. . Para a semana em 

questão, todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS e os 

grupos CB, CB + NI diferiram estatisticamente do grupo SS + NI e HS (Tabela 10). 

Na 8
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 85% e 72%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 44% e 55%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 52% e 62%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB, CB + NI e HS + NI diferiram estatisticamente do grupo SS + 

NI. O grupo CB + NI também diferiu estatisticamente do grupo HS (Tabela 10). 
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Na 9
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 87% e 69%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 41% e 42%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 46% e 63%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB, CB + NI e HS + NI diferiram estatisticamente do grupo SS + 

NI. O grupo CB + NI continuou diferindo estatisticamente do grupo HS (Tabela 10). 

Na 10
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 88% e 68%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 36% e 42%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 46% e 64%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo 

SS + NI. (Tabela 10). 

Na 11
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 68%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 39% e 41%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 57% e 63%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo 

SS + NI. (Tabela 10). 

Na 12
a 

semana, os animais do grupo SS e SS + NI apresentaram um déficit 

funcional de 90% e 61%, respectivamente. Os animais do grupo CB + NI e CB apresentaram 

um déficit funcional de 51% e 58%, respectivamente. Já os animais do grupo HS + NI e HS 

apresentaram um déficit funcional de 55% e 63%, respectivamente. Para a presente semana, 

todos os grupos avaliados continuaram diferindo estatisticamente do grupo SS 

(p<0,001) e os grupos CB e CB + NI continuaram diferindo estatisticamente do grupo 

SS + NI. (Tabela 10). 
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Figura 14. : Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis da escala CBS 

dos ratos submetidos a transecção da medula, cujos grupos foram SS, SS + NI, HS + NI, HS, 

CB + NI e CB.  As análises foram conduzidas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes 

ANOVA de comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de 

comparações entre os grupos nos períodos das análises cujos resultados estão apresentados na 

Tabela 10. 

 

 

 

Tabela 10. Resultados das análises estatísticas do Reflexo de Endireitamento da 1
a
 a 12

a
 

semana do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula 

espinal ao níveis torácicos e tratados com solução salina (Grupo Salina), fragmentos do nervo 

isquiático mais salina (Salina + NI), OE de CB (CB), fragmentos do nervo isquiático mais OE 

de CB (CB + NI), OE de HS (HS), fragmentos do nervo isquiático mais OE de HS (HS + NI). 

p<0,05, p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA 

com teste Tukey e Bonferoni. 

 

 

Grupos SS SS 

NI 

CB  

NI 

CB HS 

NI 

HS Semanas de Tratamento 

       Semana 1 

       Semana 2 
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       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

CB       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 
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       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

HS       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

       Semana 1 

       Semana 2 

       Semana 3 

       Semana 4 

       Semana 5 

SS + NI       Semana 6 

       Semana 7 

       Semana 8 

       Semana 9 

       Semana 10 

       Semana 11 

       Semana 12 

 

4 DISCUSSÃO  

 

 Conforme falado anteriormente, os traumas à ME são lesões extremamente 

incapacitantes que seres humanos e animais podem sofrer. Para tanto, inúmeras pesquisas 

visam compreender os mecanismos envolvidos em tais traumas, bem como há uma busca 

incessante por estratégias terapêuticas verdadeiramente eficazes e pontuais com o intuito de 
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controlar a lesão secundária, promover regeneração medular e crescimento neuronal 

(RODRIGUES et al., 2010).  

 As opções atuais de tratamento para LME concentram-se principalmente na 

estabilização da coluna e no controle da inflamação (KHAZAEI; AHUJA; FEHLINGS, 

2017). Igualmente, a única terapia neuroprotetora aprovada para LME aguda ainda está 

pautada na administração maciça de metilprednisolona, cuja segurança e eficácia são 

discutíveis (BRACKEN et al., 1990; FEHLINGS; WILSON; CHO, 2014). 

 A descoberta da capacidade regenerativa de neurônios do SNC desde que um 

ambiente adequado e favorável à regeneração fosse fornecido incitou a esperança de um 

horizonte de cura para a LME (SALEWSKI; EFTEKHARPOUR; FEHLING, 2009; 

NAKAMURA; OKANO, 2013; LUKOVIC et al., 2012) e, de fato, alguns estudos pioneiros 

demonstram remielinização e recuperação de funções dos axônios do SNC (LI et al. 2015; 

MARIN et al. 2016). Entretanto, até o momento, tais estratégias são efetivas em melhorar 

significativamente a remielinização, a regeneração axonal e a plasticidade neuronal em 

modelos animais de LME, mas não se traduziram em cura em pacientes humanos (KATOH; 

YOKOTA; FEHLINGS, 2019).  

 No presente trabalho investigou-se em nível comportamental utilizando um 

modelo de axotomia da ME de ratos, com a interposição de enxerto de FGNI na presença e 

ausência dos OES de HS e CB. Assim, investigou-se a recuperação do comportamento 

sensitivo-motor 90 dias após o procedimento cirúrgico. O modelo experimental proposto 

provoca, portanto, a paralisia em membros posteriores (BOUYER, 2005; ZHANG et al., 

2007; YATES et al., 2008). 

 Na presente seção, são abordadas as discussões gerais pertinentes ao trabalho em 

questão. Quanto aos critérios de eleição para o animal de experimentação deste estudo, levou-

se em consideração características como a facilidade na aquisição e manejo, docilidade, 

pequeno porte e baixo consumo alimentar. Os ratos (Rattus norvegicus) atendem às 

características mencionadas e a linhagem Wistar apresenta homogeneidade na espécie, 

atendendo, dessa forma, aos propósitos do estudo (REZENDE; PELUZIO; SABARENCE, 

2008; DAMY et al., 2010). Além disso, tais animais ainda são amplamente utilizados em 

experimentação e sua utilização visa conhecer os mecanismos de prevenção, diagnóstico e 

tratamento de doenças na medicina humana e veterinária. Sociedades científicas aconselham 

que as terapias, sempre que possível, sejam testadas em laboratório para identificar que são 

inequivocadamente seguras e eficazes (THURET; MOON; GAGE, 2006). Além disso, nos 
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estudos de LME, os ratos são os animais mais empregados devido à sua disponibilidade, 

facilidade de uso e custo-efetividade em comparação com primatas e não primatas 

(NARDONE et al., 2017; KWON; OXLAND; TETZLAFF, 2002), uma vez que esses 

animais mimetizam características fisiopatológicas, eletrofisiológicas, funcionais e 

morfológicas da LME (KJELL; OLSON, 2016). 

 De maneira geral, algumas observações merecem ser destacadas quanto ao 

procedimento experimental. O procedimento cirúrgico teve um caráter relativamente simples, 

mas exigiu uma série de cuidados no período pós-operatório imediato e crônico. Convém 

destacar, portanto, a profilaxia das infecções urinárias, uma vez que, no presente estudo, os 

animais de todos os grupos recebiam uma suave massagem na região abdominal baixa para 

estimular o esvaziamento da bexiga urinária até que o reflexo de micção fosse reestabelecido. 

Tais procedimentos são considerados padrão nos estudos experimentais de LME em ratos 

(STEWARD et al., 2006; SHARP et al., 2010). Entretanto, vale salientar que 

aproximadamente 15% dos animais morreram por infecções urinárias, com a presença de 

sangue e pus na urina, durante os experimentos.  

 Após a cirurgia, os déficits referentes à motricidade e a sensibilidade foram 

avaliados através dos testes BBB (Figura 05 e Tabela 01) e CBS (Figura 14 e Tabela 10). 

Estes testes foram desenvolvidos para a análise comportamental de ratos submetidos à LME 

(GALE et al., 1985; BASSO et al., 1995) e dependem da observação do examinador sobre os 

padrões voluntários motores ou respostas reflexas obtidas após estimulação. 

 Os resultados mostram, de maneira geral, um efeito temporal na análise da 

resposta comportamental nos grupos com a presença de FGNI e a adição do OE de CB, o qual 

se mostrou superior ao OE de HS. Tais tratamentos, segundo o BBB e o CBS, indicam uma 

recuperação sensório-motora parcial desses animais (Figura 05) e queda do déficit funcional. 

Ainda, o tratamento com o OE de CB foi capaz de potencializar esse efeito ao longo do 

tempo, auxiliando na progressão funcional dos animais tratados. 

 Observa-se que, em todos os testes que compõem o índice CBS, os grupos 

tratados com os OES estudados mostraram-se superiores aos grupos controle SS e SS + NI.  

Ao analisar individualmente os testes que compõem o presente índice, uma melhora no 

reflexo de extensão dos dedos foi observada nos animais tratados com o OE de CB já na 

segunda semana em relação ao grupo SS (Figura 07 e Tabela 03), bem como os testes de 

retirada em resposta a extensão (Figura 09 e Tabela 05) e a dor (Figura 11 e Tabela 07) 

também em relação ao grupo SS. Tais resultados têm sua importância evidenciada, pois a 
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atividade reflexa pode ser um marcador da funcionalidade neuronal e possui um curso 

temporal com a atividade locomotora após LME (DIETZ et al., 2009; HUBLI; DIETZ; 

BOLLIGER, 2012). Com relação ao plano inclinado, teste também pertencente à escala CBS, 

também obtiveram excelentes resultados os animais tratados com os OES já na primeira 

semana, os quais diferiram estatisticamente do grupo SS e SS + NI (Figura 13 e Tabela 09). 

Tal teste é importante pois avalia a força e resistência muscular, parâmetros necessários para 

manter o animal em posição estática conforme o plano aumenta o seu ângulo de inclinação 

(SPANGENBERG et al, 2005; BOWDEN et al., 2011). 

 Os resultados mostram a importância das células de Schwann (CS) presentes no 

NI, o qual faz parte do presente trabalho. Terapias celulares como esta oferecem a 

pesquisadores a possibilidade de renovar a função da ME, induzindo a restauração de 

condições adequadas para a remielinização e crescimento dos axônios com subsequente 

reconexão com novos neurônios (SALEWSKI; EFTEKHARPOUR; FEHLINGS, 2009; 

NAKAMURA; OKANO, 2013; LUKOVIC et al., 2012). Além disso, foi visto por Ullian et 

al., (2004) que as CS ou o seu meio condicionado estão envolvidos na formação de sinapses 

entre neurônios da ME. Nesta mesma linha de estudos, foi demonstrado que o meio 

condicionado composto por fragmentos de nervo isquiático promoveu a formação sináptica 

entre neurônios motores e musculares de Xenopus in vitro (PENG et al., 2003) e que o 

produto secretivo das CS influenciou a formação de sinapses na junção neuromuscular (LI et 

al., 2000). 

 Portanto, a inoculação de CS é uma terapia que parece ser capaz de remielinizar a 

ME após um processo de demielinização, sendo o transplante destas células uma aplicação 

terapêutica para o reparo do SNC (BARON-VAN et al, 1997; LAVDAS et al, 2008). Após 

lesão do tecido nervoso as CS ativam programas intracelulares para a produção de diversos 

fatores neurotróficos e moléculas da matriz extracelular, os quais suportam a regeneração dos 

axônios lesados. Em um estudo comparativo, a implantação de CS na ME lesionada em ratos 

adultos mostrou uma maior habilidade de regeneração axonal, bem como uma melhora 

significativa da locomoção dos membros posteriores quando comparada à inoculação de 

células embanhadoras do bulbo olfatório (TAKAMI et al., 2002). 

 A análise in vivo com base nas escalas de comportamento demonstrou que todos 

os animais manifestaram uma recuperação comportamental espontânea após a LME, 

corroborando com o que fora demonstrado por Basso et al. (1996). De fato, o tratamento do 

trauma da ME com as CS continua causando um efeito positivo sobre a recuperação do BBB 
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e do CBS e tais achados corroboram com o descrito na literatura (PAINO et al., 1994; XU et 

al., 1995, 1997; GUEST et al., 1997; TAKAMI et al 2002). No entanto, conforme o que foi 

demonstrado nos resultados dos grupos SS + NI, parece que enxerto de CS sozinho não é o 

tratamento mais adequado para a aquisição significativa de uma completa restauração 

funcional. Nesse sentido, a adição de uma nova abordagem de intervenção, acompanhada da 

inoculação de CS é um caminho plausível e pode promover um aumento da capacidade de 

regeneração após o trauma. 

 Ademais, o caráter pioneiro do presente trabalho, ao trazer OES em combinação 

com esta terapia celular parece ser uma alternativa viável.  Está claro através dos estudos 

mencionados acima que a inoculação de CS no modelo experimental de LME resulta em 

efeitos regenerativos que, quando somados podem ser a base de uma melhora, da recuperação 

do comportamento sensório motor dos animais. Partindo desse pressuposto, a combinação 

com OES pode trazer, inicialmente, resultados promissores e positivos.  

 OES são uma mistura de substâncias potencialmente ativas e  complexas de até 45 

constituintes diferentes ou mais (DELAQUIS et al., 2002; DJENANE et al., 2011; ESPINA et 

al., 2011). No presente trabalho, os OES estudados apresentam peculiaridades que trazem um 

aspecto positivo para a pesquisa em questão. O OE de CB apresentou em sua composição 

química o CRO e o beta elemeno como componentes majoritários. A literatura ressalta que o 

CRO, um sesquiterpeno bi-cíclico encontrado em OES de várias plantas, como Eugenia 

caryophyllata (ZHENG; KENNEY; LAM, 1992), Piper nigrum (POLITEO et al., 2011), 

Zingiber nimmonii (SABULAL et al., 2006), e, no óleo de Copaifera reticulata (VEIGA 

JUNIOR et al., 2007), apresenta algumas atividades comprovadas e relatos de atividade 

antiproliferativa em células de adenocarcinoma renal humano e melanoma amelanótico 

(LOIZZO et al., 2008), além de antinociceptiva (PINHEIRO et al., 2011) e, principalmente, 

anti-inflamatória (KOBAYASHI et al., 2011). Estudos in vitro sugerem que o CRO atua no 

receptor canabinóide do tipo 2 (CB2), promovendo inibição das vias pró-inflamatórias, 

incluindo a CD14/TLR4/MD2, com consequente diminuição da expressão das citocinas IL-

1β, IL-6, IL-8 e TNF-α. Estudos in vivo também comprovaram que a administração do CRO 

por via oral reduz a inflamação decorrente do dano excitotóxico do córtex motor, através de 

um mecanismo que envolve a redução da ativação da microglia (GUIMARAES-SANTOS et 

al., 2012). Além disso, trata-se de um composto com característica lipofílica, a qual facilita a 

sua entrada nas células e seu efeito analgésico na dor neuropática foi demonstrado em 

camundongos (KLAUKE et al., 2014).  
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    Assim, a literatura evidencia a ação neuroprotetora e anti-inflamatória do CRO, 

ambas de suma relevância nos estudos de LME, mais especificamente as lesões secundárias, 

caracterizadas por lesões graves que desencadeiam a produção de radicais livres e ativam a 

cascata inflamatória (SZABO et al. 2012; BEDREAG et al. 2014). A inflamação na ME é 

uma resposta complexa que envolve células residentes do SNC, bem como células imunes 

infiltrantes e é mediada por uma variedade de vias moleculares e moléculas de sinalização. 

Deste modo, provavelmente o CRO tenha atuado como neuroprotetor e participado também 

da redução da resposta inflamatória, além de atuar conjuntamente com mais outros 

componentes majoritários em sinergismo, contribuindo para a regeneração da ME. A redução 

da inflamação promove a diminuição da degeneração secundária e do déficit funcional, ambos 

tão frequentes após a LME. Para tanto, a participação de um agente anti-inflamatório pode ter 

potencial para eliminação do dano secundário (ZHANG et al. 2012).  

 Outro componente majoritário encontrado no OE de CB cuja atividade 

neuroprotetora e anti-inflamatória também tem respaldo na literatura é o β-elemeno (β-ELE). 

Foi relatado que o β-ELE pode reduzir a inflamação em camundongos, e seu efeito anti-

inflamatório é devido à regulação negativa da via de sinalização TLR4 / MyD88 (PATRA et 

al., 2016). Além disso, em OES que contém o β-ELE como principal constituinte, ocorreu a 

inibição da dor inflamatória em modelos murinos de vasodilatação induzida por 

dimetilbenzeno (ZHANG et al., 2014). A terapia com β-ELE também suprimiu 

acentuadamente a inflamação do nervo óptico em experimentos de encefalomielite autoimune, 

promovendo menos regulação negativa da IL-17 e IFN-γ, inibindo a polarização Th17 e Th1 

(ZHANG et al., 2010). Nesse sentido, o β-elemeno provavelmente tem a capacidade de inibir 

a resposta inflamatória nas células imunológicas, embora o mecanismo de ação ainda 

permaneça incerto. Também há relatos de atenuação da incapacidade motora na neurite óptica 

pelo β-ELE, corroborando com os relatos anteriores que comprovam sua forte propriedade 

anti-inflamatória (ZHANG et al., 2015) e antioxidante (MAKABE et al., 2006).  

 No tocante à sua propriedade neuroprotetora, estudos revelaram que o β-ELE 

protege contra o dano neuronal em ratos com traumatismo craniano encefálico (TCE), 

atenuando o processo inflamatório (MENG et al., 2018). Além disso, foi demonstrado por 

Wang et al., (2018) que o β-ELE promove crescimento de neurites da ME ventral 4.1 

(VSC4.1) Os autores do referido estudo observaram que β-ELE pode aliviar lesões 

secundárias na ME após lesão, um achado de bastante relevância para o presente trabalho. 
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 Quanto ao OE de HS, em todas as análises comportamentais, os melhores 

resultados se evidenciam quando o referido OE está em associação com FGNI. Essa 

instabilidade encontrada nas escalas de comportamento pode ser explicada pelos componentes 

majoritários do OE de HS, os quais foram o Espatulenol e α-COP. O espatulenol, embora 

possua várias características farmacológicas, tais como efeito antiproliferativo (BENDAOUD 

et al., 2010; WANG; KONG; ZHANG, 2006), anti-inflamatório (APEL et al., 2010; DIB et 

al., 2017) e atividades antimicrobianas (TAN et al., 2016), é relatado como anti-câncer e 

indutor de apoptose (BAHADORE et al., 2017). Bonfim et al., (2015), trabalhando com o OE 

de Annona vepretorum Mart em células de melanoma de rato, cujo OE apresentou o 

espatulenol em sua composição química, observaram que o referido composto contribuiu para 

a efeito citotóxico do OE. Quanto ao α-COP, (α-COP) um sesquiterpeno tricíclico derivado de 

plantas como Ceratitis capitata (NISHIDA et al. 2000), Annona reticulate (CHAVAN; 

WAKTE; SHINDE, 2012), Cedrelopsis grevei (AFOULOUS et al. 2013) e Xylopia laevigata 

(QUINTANS et al. 2013), embora seja possuidor de atividade antioxidante e anti-inflamatória 

(VEIGA JUNIOR et al. 2007; VINHOLES et al. 2013), também possui atividade citotóxica in 

vitro para linhagens de células normais e células cancerosas, o que requer cautela quanto ao 

seu uso.  

 Entretanto, no OE de HS o componente majoritário de maior expressão foi o 

Eucaliptol (ANEXO B), cujas atividades farmacológicas incluem, sobretudo, a ação anti-

inflamatória, a qual chegou a ser comparada com a prednisolona em pacientes com asma 

grave (BHOWAL; GOPAL, 2015). Concentrações relativamente altas de eucaliptol sistêmico 

também foram relatadas em virtude de exibirem um efeito inibitório sobre tipos clássicos de 

inflamação experimental em ratos, como o edema de membro por carragenina (SANTOS; 

RAO, 2000). O estudo em questão mostrou que o Eucaliptol atua como um forte inibidor de 

TNF-α e IL-1β, reforçando seu uso como agente anti-inflamatório (KHAN, 2014).  

 Esses resultados mostram que o OE de HS, embora não tão efetivo quanto o OE 

de CB, teve bons resultados como anti-inflamatório, mas sozinho provavelmente não teve 

ação regenerativa. No entanto, sua ação tem seu grau de importância nos estudos de LME, 

uma vez que a resposta inflamatória sistemática após lesão é um dos fatores que levam a um 

profundo grau de perda funcional (RUZICKA et al., 2018).  

 Contudo, de maneira geral, é importante atentar para o caráter interativo e 

combinatório dos componentes presentes nos OES, o qual pode ser sinérgico ou antagônico. 

Embora o mecanismo de ação dos componentes individuais de alguns OES tenha se 
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estabelecido em muitos casos, já estão bem documentados, por exemplo, os mecanismos que 

norteiam a sua atividade antimicrobiana, mas para outras frentes de ação, tal mecanismo em si 

ainda não está completamente compreendido e o preenchimento dessas lacunas será de grande 

valia para encontrar combinações sinérgicas (onde um ou vários componentes se juntam e 

ampliam ação do OE) e evitar combinações antagônicas, onde um componente do OE pode 

anular ou reduzir a ação de outro componente (HYLDGAARD; MYGIND; MEYER, 2012).  

 Ressalta-se que a investigação de OES pela ciência ainda está pautada na 

exploração de compostos isolados, e não do OE como um todo. Atualmente, ainda há uma 

tendência crescente de identificar, isolar e usar um único agente, medicamento, erva ou OE 

para exercer um efeito específico, justamente em virtude da dificuldade de que é difícil avaliar 

cientificamente misturas complexas de compostos (HARRIS, 2002). 

                   Portanto, os resultados deste trabalho fornecem evidências de que as CS e o seu 

MC são importantes para os neurônios da ME assim como a sua combinação com os OES 

elencados para este estudo. Entretanto, deve-se ressaltar que a análise das ocorrências 

fisiopatológicas e teciduais no que diz respeito a possíveis efeitos regenerativos se faz 

necessária e poderá trazer subsídios importantes para a melhor interpretação dos resultados 

obtidos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, conclui-se que o enxerto de NI com a adição dos OES na 

região transeccionada da ME em ratos promoveu recuperação funcional evidenciada após 12 

semanas, mostrando um escore aumentado das respostas motoras no teste BBB e uma queda 

do déficit funcional detectado pelo índice CBS. Entretanto, entre os grupos tratados, houve 

uma resposta mais significativa na recuperação funcional dos animais tratados com enxerto de 

NI na presença do OE de CB, evidenciando sua superioridade frente ao OE de HS que, 

embora também apresente propriedades interessantes, como sua ação anti-inflamatória e 

antioxidante, apresentou em sua composição química componentes majoritários com 

atividade citotóxica relatada na literatura que juntos podem ter contribuído para uma possível 

toxicidade do referido OE. 

Assim, sugere-se que a terapia com OES pode atuar na melhora da recuperação 

funcional, uma vez que no OE de CB foram encontradas substâncias com propriedades no 

SN, como o CRO e o β elemeno, possivelmente, em virtude do melhor resultado apresentado 
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no processo regenerativo dos animais submetidos à LME e em decorrência de suas 

propriedades anti-inflamatórias, neuroprotetoras e antioxidantes. Tais ações podem ter levado 

à melhora sensório-motora dos animais submetidos à transecção medular.  

Trata-se de um trabalho pioneiro ao investigar in vivo a combinação de 

fragmentos de NI e OES através de análises comportamentais. Nesse sentido, algumas 

limitações existiram e estudos mais aprofundados são necessários, como a realização de 

estudos de análise histológica, que serão realizados em uma perspectiva futura. Partindo da 

premissa de que houve um melhor efeito dessa combinação nos déficits funcionais dos 

animais lesionados e que possivelmente houve um processo regenerativo diferenciado na área 

tratada entre os grupos, a realização de estudos posteriores e estabelecimento de outras 

concentrações a serem testadas é interessante, uma vez que a utilização de OES em pesquisas 

vêm crescendo consideravelmente e também existe uma escassez de estudos com elucidem o 

mecanismo de ação desses fitocomplexos, principalmente no tocante a LME. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A CG-EM constatou predominantemente a presença de sesquiterpenos nos OES 

de HS e CB, onde neste último OE, foram encontrados o azuleno, CRO e o β-ELE. Já o OE 

de HS apresentou em sua composição o Eucaliptol, ESP, α-COP, e biciclogermacreno. 

No tocante à investigação in vitro, as  células da ME demonstraram uma 

morfologia típica e rápida expansão em perímetro, área e comprimento axonal após 96 horas. 

Os resultados foram mais significativos para os grupos acrescidos de MCNI com a adição dos 

OES escolhidos para o presente estudo, onde o OE de CB, combinado ao MCNI, mostrou-se 

superior ao OE de HS e a presença do CRO e β-ELE em sua composição, com ação 

comprovada no crescimento de células do SN, vem corroborar com sua ação nas células da 

ME. Já o OE de HS mostrou-se inferior e tal resultado provavelmente se deva aos 

componentes majoritários encontrados em sua composição química, ESP e α-COP, ambos 

possuidores de forte atividade citotóxica. Ainda destacamos que as células tratadas 

apresentaram fenótipos condizentes com os achados na técnica de Imunocitoquímica e 

plasticidade visualizada em MEV.  

Quanto à investigação in vivo do presente trabalho, o enxerto de NI com a adição 

dos OES na região transeccionada da ME em ratos promoveu recuperação funcional 

evidenciada após 12 semanas, com um escore aumentado das respostas motoras no teste BBB 

e queda do déficit funcional detectado pelo índice CBS. Entretanto, entre os grupos tratados, 

houve uma resposta mais significativa na recuperação funcional dos animais tratados com 

enxerto de NI na presença do OE de CB, evidenciando sua superioridade frente ao OE de HS.  

Assim, sugere-se que a terapia com OES teve um efeito positivo nas células da 

ME, tanto in vitro como in vivo. Entretanto, trata-se de um trabalho pioneiro ao investigar in a 

combinação de fragmentos de NI e OES. Nesse sentido, algumas limitações existiram e 

estudos mais aprofundados são necessários. Partindo da premissa de que houve um melhor 

efeito dessa combinação nos estudos realizados, faz-se necessário o aprofundamento desses 

estudos, estabelecimento novas concentrações dos OES, uma vez que a sua utilização em 

pesquisas vêm crescendo consideravelmente e também existe uma escassez de estudos com 

elucidem o mecanismo de ação desses fitocomplexos, principalmente no tocante a LME. 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado 006/17 CEEA/UERN. 

 



 
 
 

209 
 

 
 

ANEXO B: SUBMISSÃO DE ARTIGO I. 
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ANEXO C: SUBMISSÃO DE ARTIGO II. 
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ANEXO D: ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DOS OES
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