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Introdução: A aplicação de conduto em ambiente experimental na regeneração de 

nervos periféricos tem crescido nos últimos anos. Nesse contexto, o uso de neurotubos 

biodegradáveis vêm sendo largamente estudado. Objetivos: Comparar a regeneração de 

falhas neurais do nervo ciático com condutos biológicos e sintéticos em ratas. Métodos: 

Número de aprovação do CEUA: 312018. Instrumentais cirúrgicos: lâmina de bisturi nº 

15, cabo de bisturi nº13, tesoura Metzenbaum, tesoura Mayo, pinça anatômica, pinça 

dente-de-rato, pinça hemostática, porta-agulha de Mayo-Hegar, afastadores auto-

estáticos manufaturados com clipes metálicos. Instrumentais microcirúrgicos: 

Microclamps vasculares, micropinça relojoeiro, microporta-agulha, microtesoura. 

Ademais, empregou-se fio de sutura mononylon® com agulha 5-0 e 10-0 (Ethicon ®). 

O eletroneuromiógrafo da marca Modelac, modelo Sapphire II analisou a regeneração 

nervosa. O grupo neurotubo utilizou neurotubo biodegradável entre os cotos da lesão 

nervosa. Foram utilizadas 48 ratas, distribuídas igualmente em 6 grupos: normalidade, 

sepultamento, desnervado, neurotubo e autoenxerto de nervo e autoenxerto de veia. O 

procedimento envolveu a indução de lesão periférica com perda de substância nervosa 

no nervo ciático dos animais, com a realização de procedimentos específicos para cada 

grupo. Após 12 semanas de pós-operatório, realizaram-se: teste da marcha, 

eletroneuromiografia, pesagem do músculo gastrocnêmio direito e coleta para estudo 

histomorfométrico. Resultados e Discussão: O peso do músculo gastrocnêmio 

apresentou-se mais preservado nos grupos neurotubo e autoenxerto de nervo. No teste 

da marcha, os grupos autoenxerto de nervo e neurotubo são superiores - sem diferença 

estatística entre si - (p>0,05) aos grupos sepultamento, desnervado (p<0,05) e 

autoenxerto de veia - semelhante ao desnervado -. Na contagem de axônios, houve 

redução significativa em relação à normalidade, com autoenxerto de nervo e neurotubo 

semelhantes entre si e superiores ao autoenxerto de veia. Na avaliação eletrofisiológica, 

os grupos neurotubo e autoenxerto de nervo foram semelhantes entre si e apresentaram 

maior latência e menor amplitude quando comparados à normalidade, sendo ambos 

superiores ao desnervado. Regeneração de lesões traumáticas de nervos periféricos é um 

assunto vasto na literatura. Nesse sentido, o uso de condutos nervosos possui resultados 

promissores na área. O grupo neurotubo foi superior aos outros tratamentos nos quesitos 

massa muscular, teste funcional do ciático, estudo eletrofisiológico. No quesito 

contagem axonal, esse grupo possui valores semelhantes ao autoenxerto de veia e nervo. 

 Conclusão: O neurotubo biodegradável de baixo custo é viável no reparo de falhas 

neurais periféricas, semelhante ao padrão-ouro e superior ao enxerto de veia.  

 

Descritores: Nervo, Neurotubo, Reconstrução neural periférica. 

 

      


