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RESUMO 

Uma série de evidências mostram a influência do meio no crescimento de fibras Nervosas 

lesadas no Sistema Nervoso Periférico (SNP), assim como o potencial do implante de células 

tronco (CT) em tornar esse meio mais propício à regeneração Nervosa. O estudo teve como 

objetivo avaliar o efeito da inoculação de células tronco mesenquimais combinado com o 

Bitartarato, com intuito de promover a regeneração no nervo craniano facial em ratos, desta 

forma este nervo foi submetido à lesão por esmagamento, permitindo assim o tratamento com 

solução salina (grupo 1), células tronco mesenquimais (grupo 2) e células tronco 

mesenquimais com adição de Bitartarato (grupo 3). Os protocolos experimentais seguiram as 

recomendações do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (COCEA), e 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UERN, com protocolo 

011/16.Os grupos foram avaliados comportamentalmente durante 90 dias, levando em 

consideração os aspectos da função motora espontânea para movimento das vibrissas, 

fechamento ocular e reflexo de piscamento, abertura ocular espontânea, reflexo de vibrissas 

ao toque e levantamento da pálpebra superior contra a resistência. Ao final dos 90 dias os 

animais foram eutanasiados e procedeu com a remoção do tronco encefálico, permitindo a 

análise do núcleo do nervo facial, sendo assim a técnica da imunohistoquímica foi empregada 

utilizando o marcador de diferenciação neural (NeuN) para identificação da plasticidade 

celular no núcleo do nervo facial. O estudo mostrou a influência das Células Tronco e do 

Bitartarato no comportamento da função motora de animais submetidos a lesão do Nervo 

Facial, evidenciado através da análise comportamental. A análise estatística demonstrou que 

os grupos 2 e 3 apresentaram análise positiva no comportamento em relação ao grupo 1. 

Quando comparamos os três grupos na avaliação histológica, estes apresentaram diferenças 

significativas entre si, ao compararmos os resultados, observa-se que os grupos com 

administração de CT e o grupo CT associado ao Bitartarato, apresentaram melhores 

resultados, sendo que os grupos Células Tronco associado ao Bitartarato e o grupo Célula 

Tronco apresentaram um maior número de fibras, demostrando um maior brotamento axonal, 

ratificando assim, as propriedades do Bitartarato em otimizar a diferenciação das Células 

Tronco, bem como estimular o processo regenerativo. Portanto, observamos que a inoculação 

de células tronco na presença do Bitartarato pode promover efeito regenerativo no nervo 

facial lesionado, propiciando uma recuperação funcional e histológica mais significativa. 

Palavras-chave: Bitartarato; Células tronco Mesenquimais; Regeneração 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

A series of evidences show the influence of the medium in the growth of damaged Nervous 

fibers in the Peripheral Nervous System (SNP), as well as the potential of the implantation of 

stem cells (CT) in making this medium more conducive to Nervous regeneration. The study 

aimed to evaluate the effect of inoculation of mesenchymal stem cells combined with 

Bitartarate, in order to promote regeneration in the facial cranial nerve in rats, so this nerve 

was subjected to crushing injury, thus allowing treatment with saline solution (group 1), 

mesenchymal stem cells (group 2) and mesenchymal stem cells with the addition of 

Bitartarate (group 3). The experimental protocols followed the recommendations of the 

National Council for the Control of Animal Experimentation (COCEA), and were approved 

by the Animal Research Ethics Committee of UERN, with protocol 011/16. The groups were 

evaluated behaviorally for 90 days, taking into account the aspects of spontaneous motor 

function for vibrissae movement, ocular closure and blink reflex, spontaneous ocular opening, 

vibrissae touch and lifting the upper eyelid against resistance. At the end of the 90 days the 

animals were euthanized and proceeded with the removal of the brain stem, allowing the 

analysis of the facial nerve nucleus, thus the immunohistochemistry technique was employed 

using the neural differentiation marker (NeuN) to identify cell plasticity in the facial nerve 

nucleus. The study showed the influence of Stem Cells and Bitartarate on the motor function 

behavior of animals subjected to Facial Nerve injury, evidenced through behavioral analysis. 

Statistical analysis showed that groups 2 and 3 showed a positive analysis of behavior in 

relation to group 1. When comparing the three groups in the histological evaluation, they 

showed significant differences between them, when comparing the results, it is observed that 

the groups with administration of CT and the CT group associated with the Bitartarate, 

showed better results, with the Stem Cells groups associated with the Bitartarate and the Stem 

Cell group showing a greater number of fibers, demonstrating a greater axonal sprouting, thus 

confirming the properties of the Bitartarate in optimizing the differentiation of Stem Cells, as 

well as stimulating the regenerative process. Therefore, we observed that the inoculation of 

stem cells in the presence of Bitartarate can promote a regenerative effect on the injured facial 

nerve, providing a more significant functional and histological recovery. 

Keywords: Bitartarate; Mesenchymal stem cells; Regeneration 
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1. Introdução 

 

O Sistema Nervoso, embora apresente, didaticamente, vários critérios de divisão 

(dentre eles anatômico, embriológico e funcional), funciona como uma unidade, que consiste 

de uma porção central (Sistema Nervoso Central – SNC) e uma periférica (Sistema Nervoso 

Periférico – SNP). Funcionalmente, pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema 

nervoso visceral (NOBACK, 1977). Suas funções envolvem o processamento de informações 

sensoriais, controle motor, a mediação de respostas autonômicas, a elaboração de respostas 

emocionais, aprendizagem e memória. 

No século 4 a. C. a primeira descrição escrita do sistema nervoso periférico, 

realizada por Hipócrates, porém em seus ensinamentos, a regeneração dos nervos periféricos 

não existia. Já a identificação dos nervos, distinguindo-os dos tendões, foi realizada mais 

tarde por Herófilo, que também investigou os nervos da medula espinhal. Através dos séculos 

subsequentes, vários trabalhos foram escritos sobre o sistema nervoso periférico (SNP), mas 

sem a compreensão suficiente de sua anatomia, fisiologia e da capacidade regenerativa 

(THANOS et al., 1998). 

De acordo com a história, a ciência vem se preocupando com a descrição e a 

observação das alterações ocorridas na morfologia do sistema nervoso periférico frente à 

lesão traumática há mais de um século, como pode ser confirmado pela observação escrita por 

Augustus Waller em 1850, que descreveu pela primeira vez a degeneração Walleriana 

(WALLER, 1850). 

O sétimo nervo craniano, o facial, desempenha um papel importante em diversas 

funções do organismo e apresenta uma anatomia bastante complexa. No pescoço, inerva o 

músculo estilo-hióide e o ventre posterior do musculo digástrico na face, é o grande 

responsável pela motricidade da musculatura da mímica, abertura da válvula nasal, oclusões 

palpebral e bucal, além de lubrificar e proteger a córnea com o lacrimejamento (fibras 

parassimpáticas pré-ganglionares). No ouvido, é responsável pela eferência do reflexo 

estapediano e sensibilidade da parte posterior do canal auditivo externo. Já na cavidade oral, 

por meio de suas fibras aferentes, responde pela sensibilidade gustativa dos dois terços 

anteriores da língua e do controle autonômico das glândulas exócrinas. (MINITI, 1989; 

SWEET, 1994; MAY, SCHAITKIN, 2000; SALOMONE et al., 2011). 
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Assim, considerando todas as possibilidades funcionais desempenhadas por nervos 

(motora, sensitiva, sensorial e autonômica), o nervo facial assume todas elas. Trata-se de um 

nervo completo no sentido “literal” da palavra: “adjetiva ao que não falta nada no que pode 

ter” (FERREIRA, 1994). 

Quando acometido, o nervo facial pode apresentar, de acordo com a classificação de 

Sunderland (Sunderland, 1978), cinco graus de lesão: neuropraxia, axoniotmese, 

endoneurotmese, perineurotmese e epineurotmese, e essas três últimas resultam da subdivisão 

do grupo de neurotmese descrito primeiramente por Seddon, em 1943. 

Em relação ao tratamento da lesão nervosa periférica, esta teve grande 

desenvolvimento nas últimas duas décadas em decorrência da introdução de novas técnicas 

microcirúrgicas; contudo, infelizmente ainda a recuperação funcional do membro afetado 

raramente é total (MCALLISTER et al., 1996; BATTISTON et al., 2005; HOKE, 2006; 

CASHA, YONG, MIDHA, 2008). Sendo assim, atualmente os esforços parecem estar 

voltados para estudos que englobem a neurobiologia, a neuroanatomia e os mecanismos 

bioquímicos da regeneração funcional do nervo, como forma de tentar elucidar os 

mecanismos pelos quais esta ocorre, bem como de procurar por novos potenciais terapêuticos 

que possam ser empregados no tratamento de tais lesões. 

Levi-Montalcini e Hamburger (1951) observaram que alguns tumores eram capazes 

de induzir o crescimento exacerbado de nervos periféricos, aventando que os mesmos 

deveriam produzir substâncias endógenas para tal. Desde então, lesões de nervos faciais são 

utilizadas em paradigmas experimentais para se estudar o efeito de diversos fatores físicos, 

químicos e biológicos sobre a sua regeneração. Pesquisas já demonstraram efeitos positivos 

na recuperação destas lesões quando realizada a exposição dos animais a pulsos 

eletromagnéticos, a realização de implante de células no local da lesão e a aplicação tópica 

e/ou sistêmica de diversas substâncias como “nerve growth factor”, “fibroblast growth 

factor”, “glial derived neurotrophic factor”, “platelet derived growth factor”, “insulin-like 

growth factor 1”, “ciliary neurotrophic factor”, testosterona, estradiol, nimodipina, “brain 

derived neurotrophic factor” e poliaminas, entre outras (SENDTNER et al, 1990; JONES, 

1993; KINDERMAN E JONES, 1994; LINDSAY, 1995; GILAD et al, 1996; TORIUMI et al, 

1997; BYERS et al, 1998; JONES et al, 2001.  
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A regeneração é um fenômeno básico da vida e o tecido não é uma exceção; porém, 

os neurônios, por serem células muito especializadas, apresentam regeneração mais complexa 

e difícil se comparada a células de outros tecidos (DONG; YI, 2010). 

A substância DMAE (dimetilaminoetanol) ou Bitartarato é um composto químico 

naturalmente produzida em pequenas quantidades no cérebro humano e utilizado por nosso 

organismo na conversão da colina a acetilcolina, pois é análogo a colina e considerado um 

precursor indireto da acetilcolina. É encontrada largamente em peixes, como sardinha e 

especialmente no salmão, e é uma substância usada há anos pela medicina alopática para 

melhorar a memória dos pacientes (GIANNOCCARO, 2006) 
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2. Justificativa 

 

Tendo em vista que a paralisia facial periférica é comumente encontrada no cotidiano 

do atendimento medico e as sérias sequelas provocadas pelas injúrias ao nervo facial, faz-se 

necessário o estudo de recursos que facilitem a regeneração nervosa e por consequências a 

recuperação funcional do sétimo par craniano.  

Com o advento de estudos sobre o uso de fatores neurotróficos na melhoria do reparo 

de lesões nervosas, como a melhora de resultados em nervos periféricos, e a inexistência de 

trabalhos envolvendo análise da inoculação de células tronco na presença de bitartarato na 

regeneração morfologia em modelo de lesão por esmagamento do nervo facial de ratos. 

Considerando a escassez de trabalhos realizados em análise da inoculação de células 

tronco na presença de bitartarato na regeneração morfologia em modelo de lesão por 

esmagamento do nervo facial de ratos. 

Como existem técnicas padronizadas de avaliação comportamental da mímica facial 

em ratos, optamos por realizar esta pesquisa, de maneira a estudar a regeneração e a 

recuperação funcional do nervo facial em ratos da espécie Wistar, após lesão por 

esmagamento. 

Escolhemos o rato como modelo experimental porque além das vantagens nos 

procedimentos histológicos e imunohitoquímicos, esse animal é um modelo experimental 

consagrado na literatura, com vários trabalhos descrevendo seu comportamento e suas áreas 

sensoriais corticais cerebrais já foram previamente mapeadas e delimitadas anatomicamente 

(PAXINOS, 2005). 

A pesquisa irá contribuir de forma somatória as discussões sobre o tema, fomentando 

a relevância das intervenções mais adequadas, visando à melhoria da qualidade de vida e a 

promoção da saúde, estudos se fazem necessários. 
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3. Revisão da Literatura 

3.1. Plasticidade no Sistema Nervoso 

Conforme Martins (2012), o Sistema Nervoso (SN) representa uma rede de 

comunicações e controle que recebe, a cada minuto, milhões de informações provenientes de 

órgãos e nervos sensoriais integrados, com o intuito de determinar respostas a serem 

executadas pelo corpo, sendo responsável pelo controle consciente de ações motoras, 

percepções sensoriais, aprendizado e armazenamento de informações, além da regulação 

autonômica de ações vitais do organismo.  

O SN exerce três funções principais: sensorial, função motora e função integrativa. 

As estruturas são formadas por: encéfalo, nervos cranianos, nervos espinhais, medula 

espinhal, gânglios, receptores sensoriais e plexos entéricos (GRABOWSKI, 2008). 

Para que essa semelhança estímulo/resposta possa ocorrer de forma apropriada, o SN 

funciona da seguinte maneira: os componentes sensoriais, formados por receptores capazes de 

modificar-se estímulos externos ou internos (nível de oxigênio no sangue, pressão arterial, 

níveis de substratos, etc.) em sinais neuronais (informações aferentes); os componentes 

integrativos, responsáveis pelo processamento e armazenamento das informações e ainda, por 

fazerem a integração entre as respostas mentais; e motoras coordenadas pelo terceiro 

componente, os componentes motores.  

 De acordo com Lent (2004), anatomicamente, o SN pode ser organizado em Sistema 

Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP). O SNC é a parte responsável 

pela conexão das atividades corpóreas, armazenamento de experiências, controle do ambiente 

interno e domínio de movimentos voluntários. O SNP representa a interconexão entre os 

ambientes externo e internos e o SNC. É formado por receptores sensoriais, gânglios nervosos 

e nervos periféricos constituídos, em sua maioria, por fibras motoras e sensoriais. 

Os nervos, estruturas que fazem parte do SNP, conjuntos de fibras nervosas, que 

conectam as mais diversas partes do corpo ao SNC. Cada fibra nervosa periférica é 

constituída de axônio e uma bainha de neurilema, sendo que de acordo com a disposição desta 

bainha de neurilema pode-se distinguir duas classes de fibras periféricas: fibras mielinizadas, 

onde as células de Schwann (CS) (neurolemócitos) envolvem apenas um axônio, 

individualmente, formando bainha de mielina; e as amielínicas, onde as CS envolvem grupos 

de axônios e não produzem mielina.  

Os nervos são muito vascularizados, sendo percorridos longitudinalmente por vasos 

que se anastomosam, o que permite a retirada do epineuro em um trecho sem que ocorra lesão 
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nervosa (SUNDERLAND, 1985). O neurônio é a unidade morfofuncional fundamental do SN 

e, geralmente, é dividido em corpo celular ou soma, dendrito e axônio (GARTNER & 

HIATT, 2007). 

De acordo com Geneser (2003); Gartner & Hiatt (2007); Kierszenbaum & Tres 

(2012), o corpo celular de um neurônio é o centro metabólico que contém o núcleo e pericário 

(citoplasma que circunda o núcleo). No pericário estão presentes as organelas como o 

corpúsculo de Nissl que corresponde ao retículo endoplasmático rugoso responsável pela 

síntese das proteínas da célula; reticulo endoplasmático liso que pode armazenar íons cálcio; 

neurofilamentos e microtúbulos que promovem sustentação mecânica; aparelho de Golgi, o 

qual se acredita ser responsável pelo armazenamento de substancias neurotransmissoras; e 

mitocôndrias. A partir do corpo celular são emitidos os dendritos e o axônio da célula 

nervosa.  

Os dendritos são extensões curtas que carreiam conhecimentos para o corpo celular. 

Já o axônio é um prolongamento único e longo que leva o impulso nervoso até seu terminal 

pré-sináptico para outra célula. Possui membrana plasmática chamada de axolema e 

citoplasma axonal (axoplasma) que contém mitocôndrias esparsas, vesículas em trânsito, 

neurofilamentos e microtúbulos, que são essenciais para conferir sustentação e realizar o fluxo 

axoplasmático (SUMMERS et al., 1995; KIERSZENBAUM & TRES, 2012). Nos nervos, 

além dos axônios, temos outras armações diferentes que são coadjuvantes na nutrição, 

proteção e preservação da continuidade de seus elementos básicos funcionais (DA-

SILVA,1995a e 1995b). 

Conforme Sunderland (1985), parece evidente que a sobrevivência e bom estado do 

axônio e as estruturas que inervam dependem destes mecanismos de transporte, mesmo que 

não se conheça a maneira que isto ocorre. Ignoramos igualmente qual é a sutil relação que 

seguramente existe entre estes mecanismos de transporte e as propriedades condutoras das 

fibras nervosas.  

Segundo Schwartz (1999), os nervos periféricos compreendem axônios e as CS 

associados a membrana basal. As CS embainham axônios individuais em fibras mielinizadas e 

grupos de axônios em fibras não mielinizadas (GRANT et al., 1999).  

A membrana basal é cercada por finas fibras de colágeno chamadas endoneuro. A 

composição axônio e CS é denominada endoneuro (SCHWARTZ, 1999) ou tubo de Schwann 

(TRUMBLE, 2000). Os tubos endoneurais ficam agrupados, formando um número variável 

de fascículos (TRUMBLE, 2000). 
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Conforme Ortiz-Hidalgo & Weller (1997), o perineuro é composto por camadas 

concêntricas de células delgadas que são afastadas por lâminas de colágeno. O número de 

camadas celulares varia de nervo para nervo e depende do tamanho do fascículo nervoso. As 

células perineurais eventualmente baseiam-se com os axônios dos nervos sensitivos na sua 

porção terminal (HAM & CORMACK, 1979). 

Consiste de uma pequena quantidade de tecido conjuntivo que tem a papel de manter 

os fascículos neurais reunidos e atuar como uma barreira semipermeável, o epineuro. Basear-

se com o tecido adiposo que margeia os nervos periféricos, particularmente no tecido 

subcutâneo (ORTIZ-HIDALGO & WELLER, 1997). Além de fibroblastos, o epineuro 

também apresenta mastócitos, colágeno e fibras elásticas. A quantidade de tecido epineural é 

variável, sendo mais abundante próximo as articulações (HAM & CORMACK, 1979). O 

epineuro possui vasos sanguíneos que irrigam os nervos maiores. Os ramos desses vasos 

aprofundar-se no perineuro, carregando inicialmente consigo uma bainha perineural, que 

depois tem o mesmo percurso no nervo (RIET-CORREA, 2002). 

Podemos empregar vários parâmetros para classificar os nervos, dentre eles, a 

direção do estímulo que o percorre: sensitivo (aferente – transportam informações dos 

receptores sensoriais ao SNC) e motores (eferentes – transportam informações do SNC aos 

órgãos periféricos, como glândulas e músculos) ou ainda mistos, quando exibem os dois 

componentes.  

De acordo com a classificação, os nervos cranianos são os nervos que possuem 

origem aparente (a origem aparente corresponde ao lugar onde o nervo aparenta sair do 

encéfalo, enquanto a origem real é onda estão presentes os corpos celulares dos neurônios que 

formam o nervo) no encéfalo. 

Na espécie humana, os nervos cranianos correspondem a doze pares de nervos. 

Entretanto, os pares de nervos cranianos I e II (nervo olfatório e nervo óptico, 

respectivamente), embora classificados como nervos cranianos, não são tecnicamente 

considerados nervos, mas sim prolongamentos do SNC (MELO, 2007). 

Os pares de nervos cranianos são numerados em algarismos romanos, de acordo com 

a ordem de sua origem aparente, da seguinte maneira: Nervo olfatório (I), Nervo óptico (II), 

Nervo oculomotor (III), Nervo troclear (IV), Nervo trigêmeo (V), Nervo abducente (VI), 

Nervo facial (VII), Nervo vestibulococlear (VIII), Nervo glossofaríngeo (IX), Nervo vago 

(X), Nervo acessório (XI) e Nervo hipoglosso (XII) conforme ilustra a figura 1 (MELO, 

2007). 
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Figura 01: Classificação dos nervos cranianos e os seus respectivos campos de inervação. 

 

Ao oposto do que se desconfiava até pouco tempo, o SN exibe certo grau de 

plasticidade, mesmo no adulto. A plasticidade é superior durante o desenvolvimento 

embrionário, quando se forma um contingente de neurônios supranumerários. (ZHANG et al., 

2014). 

Aqueles que não estabelecem sinapses estáveis com outros neurônios são eliminados. 

Após lesão do SNC, os circuitos neuronais se reorganizam, graças ao brotamento dos 

prolongamentos dos neurônios, que formam novas sinapses, para substituir ou compensar as 

perdidas pela lesão. Assim, estabelecem-se novas comunicações que, dentro de certos limites, 

podem restabelecer as atividades funcionais dos circuitos perdidos. Essa propriedade do SN é 

denominada plasticidade neuronal. O processo regenerativo é controlado por diversos fatores 

de crescimento produzidos por neurônios, células da glia e por células alvo da atividade dos 

neurônios, chamadas neurotrofinas. O segmento proximal do axônio cresce e se ramifica 

formando vários filamentos que progridem em direção ás colunas de CS (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013) 
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Segundo os autores Purves & Lichtman (1978), Brannstrom & Kellerth (1998), a 

plasticidade do SN faz com que, após uma lesão, ocorra remodelação estrutural e funcional de 

seus circuitos. Uma das modificações mais significavas, após uma lesão que resulte na 

interrupção do contato entre o motoneurônio e as fibras musculares, é a retração de botões 

pré-sinápticos presentes na superfície da célula axotomizada  

De acordo com Purves (1975), Takata e Nagahama (1983), Delgado-Garcia et al., 

(1988), os neurônios axotomizados exibem, no período agudo pós-lesão, uma perda 

significativa de inputs diminuindo, ou mesmo cessando provisoriamente a transmissão 

sináptica. Ultra estruturalmente, na medula espinal, observa-se redução do número de 

contatos sinápticos no corpo dos motoneurônios do tipo α e na região proximal de seus 

dendritos. 

Entetanto, essa redução sináptica não ocorre de maneira equivalente para todos os 

tipos de botões sinápticos. Após a axotomia intramedular do funículo anterior da medula, os 

terminais glutamatérgicos são mais afetados durante a fase de eliminação dos terminais 

sinápticos. A eliminação preferencial de terminais glutamatérgicos pode ser interpretada como 

uma forma de se evitar a excitotoxicidade mediada por este neurotransmissor. Assim, há 

proporcionalmente uma maior eliminação de terminais excitatórios (LINDÅ et al., 2000; 

CULLHEIM et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2004).  

Nesta espécie, a célula lesada exibe um domínio de inputs inibitórios. As alterações 

sinápticas observadas cogitam uma reorganização ativa destas em resposta a lesão, o que leva 

a uma mudança metabólica de um estado de transmissão sináptica para um situação de 

recuperação dos axônios comprometidos pela mesma (PIEHL et al., 1998; LINDA et al., 

2000). 

 

3.2. Morfofuncionalidade do Nervo Facial 

 

Dentre a divisão dos nervos cranianos, destacamos o nervo facial, que surge do 

tronco encefálico cerebral entre a ponte e o bulbo, e controla os músculos da expressão facial, 

e a sensação gustativa dos dois terços anteriores da língua. Também é responsável por levar as 

fibras parassimpáticas para as glândulas submandibular e sublingual, através do nervo corda 

do tímpano e do gânglio submandibular, e também das glândulas lacrimais através do gânglio 

pterigopalatino (ISIS MELO, 2007) (Figura 2) 

 



21 

 

 

Figura 02: Representação esquemática do Nervo facial. 

Fonte: Kandel e colaboradores. 

 

Segundo May (1991), o conhecimento adequado da anatomia do nervo facial é muito 

importante para a localização de suas lesões e para a compreensão das consequências que elas 

podem causar. Esse conhecimento possibilita a elaboração de um topodiagnóstico preciso e 

facilita abordagem cirúrgica nos casos de compressão por infecções, neoplasias ou fraturas. 

Os autores Fernandes & Lazarini, em 2006, apresentaram que o nervo facial percorre 

um complexo trajeto, e pode ser desmembrado em diferentes segmentos. O segmento 

supranuclear origina-se na porção lateral e inferior do córtex cerebral, e estende-se até o 

núcleo facial. O segmento nuclear abrange o núcleo do nervo facial. O segmento infanuclear 

compreende o nervo desde o núcleo, até as estruturas inervadas pelo mesmo e abrange os 

segmentos pontino, meatal, labiríntico, timpânico, mastoideo e extratemporal. Os segmentos 

labiríntico, timpânico e mastoideo são envoltos pelo canal ósseo do nervo facial, têm 6, 13 e 

15mm de comprimento, respectivamente, e são separados por ângulos chamados joelhos. O 

primeiro joelho do nervo faial, mede aproximadamente 60 graus e separa os segmentos 
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labiríntico e timpânico; o segundo, mede aproximadamente 100 graus e separa os segmentos 

timpânico e mastoideo 

Conforme Warwick et al. (1995), o nervo facial (VII) possui uma raiz motora e uma 

sensitiva, com a última sendo o nervo intermédio. As duas raízes surgem na margem caudal 

da ponte, lateral ao recesso entre a oliva inferior e o pedúnculo cerebelar caudal, com a parte 

motora sendo medial; o nervo vestíbulo-coclear (VIII) está lateral a raiz sensitiva do VII. O 

nervo intermédio geralmente se adere, de início, mais ao nervo vestíbulo-coclear do que ao 

nervo facial, passando para este à medida que se aproxima do meato acústico interno, 

frequentemente com mais de um filamento. 

As fibras viscerais aferentes especiais transportam o senso do sabor dos dois terços 

anteriores da língua e projeta via nervos corda do tímpano e lingual para o gânglio geniculado 

e então, via nervo intermédio para o trato solitário. As fibras viscerais eferentes gerais são 

parassimpáticas com três feixes de fibras pós-sinápticas. As fibras pré-ganglionares originam-

se no núcleo salivatório superior (MAY, 1991). 

De acordo com Warwick et al. (1995), raiz motora do nervo facial inerva os 

músculos da face, do couro cabeludo e do pavilhão da orelha, os músculos bucinador, 

platisma, estapédio, estilohióideo e o ventre posterior do digástrico. A raiz sensitiva acarreta 

fibras gustatórias provenientes da área pré-sulcal da língua e, também dos nervos palatino e 

petroso maior, fibras gustatórias provenientes do palato mole; conduz ainda a inervação 

secretomotora parassimpática pré-ganglionar das glândulas salivares submandibular e 

sublingual, glândula lacrimal e glândula da mucosa do nariz e do palato. 

Enquanto Warwick et al. (1995), descreve que o nervo facial proporciona seu trajeto 

partindo inicialmente do encéfalo, onde duas raízes passam ântero-lateralmente ao meato 

acústico interno. Na extremidade lateral do meato, o nervo penetra no canal facial onde no 

início, está lateralmente e acima do vestíbulo e, associado da parede medial do recesso 

epitimpânico, curva-se agudamente para trás, acima do promontório e, desce então, para o 

forame estilomastóideo. Esta curvatura aguda é denominada joelho do nervo facial e apresenta 

uma tumefação avermelhada: o gânglio geniculado. Posteriormente, o nervo facial corre em 

direção a glândula parótida, cruzando antes o processo estiloíde, a veia retromandibular e a 

artéria carótida externa e, divide-se, posteriormente ao colo da mandíbula em ramos que 

perfuram a face ântero-lateral da parótida. 

Divide-se o nervo facial em ramos colaterais e ramos terminais. Dentro da divisão 

colateral, divide-se em ramos colaterais intrapetrosos (sendo de superior para o inferior): 
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nervo petroso superficial maior, nervo petroso superficial menor, nervo do músculo estapédio, 

nervo corda do tímpano e ramo anastomótico do pneumogástrico ou ramo da fossa jugular; e 

ramos colaterais extrapetrosos (fora do crânio): ramo anastomótico do glossofaríngeo, ramo 

auricular posterior, ramo digástrico, ramo estilomastóide e ramo lingual. Com semelhança aos 

ramos terminais, eles se distinguem em um superior, o temporofacial, e um inferior, o 

cérvicofacial, de onde partem os filetes bucais inferiores, que se distribuem para a 

musculatura da expressão facial, músculo bucinador e metade inferior do orbicular da boca 

(TESTUT & LATARJET, 1958). 

Já o Lazarini, (2006), descreveu que o nervo facial percorre um complexo trajeto, e 

pode ser dividido em diversos segmentos. O segmento supranuclear surge na porção lateral e 

inferior do córtex cerebral, e estende-se até o núcleo facial. O segmento nuclear abrange o 

núcleo do nervo facial. O segmento infanuclear abrange o nervo desde o núcleo, até as 

estruturas inervadas pelo mesmo e abrange os segmentos pontinho, meatal, labiríntico, 

timpânico, mastoideo e extratemporal. Os segmento labiríntico, timpânico e mastoideo são 

envoltos pelo canal do nervo facial, têm 6, 13 e 15mm de comprimento, respectivamente, e 

são afastados por ângulos chamados joelhos. O primeiro joelho do nervo facial, mede 

aproximadamente 60 graus e separa os segmentos labiríntico e timpânico; o segundo, mede 

aproximadamente 100 graus e separa os segmentos timpânico e mastoideo.  

De acordo com Vrabec, Coker, em 2006, dividiram o nervo facial intratemporal em 

três segmentos: o segmento labiríntico, de 2 a 4 mm de comprimento, que estende-se do início 

do canal ósseo do nervo facial ao gânglio geniculado, onde curva-se em um ângulo agudo, de 

40 a 80 graus (primeiro joelho do nervo facial); o segmento timpânico, de aproximadamente 

11mm de comprimento que finaliza em um ângulo obtuso de aproximadamente 110 graus 

(segundo joelho), onde inicia-se o segmento mastoideo, de 13mm de comprimento, até a saída 

do nervo pelo forame estiomastoideo.    

Heaton et al., (2014), descreve que como consequência da paralisia facial, pode 

haver deformação permanente e perda funcional. Em busca de melhores resoluções para a 

lesão do nervo facial estudos utilizam modelos animais a fim de estudar as técnicas de 

coaptação nervosa, enxertia e intervenções para uma correta regeneração axonal.   

O nervo facial de ratos é um bom modelo para estudos experimentais, pois não é 

difícil seguir a sua trajetória até seus ramos terminais, mesmo sem o auxílio de um 

microscópio cirúrgico (YETISER et al., 2005) 
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Greene (1955); Wingerd (1988) e Gheorghe (2001) em seus livros delineiam 

detalhadamente a anatomia dos ratos utilizados em pesquisas experimentais. O nervo facial de 

ratos Wistar, anatomicamente, emerge do forame estilomastóideo, na parte lateral do crânio. 

Auricular posterior, o primeiro ramo, é responsável pela inervação da musculatura auricular e 

emerge logo após este forame, o que dificulta acessá-lo sem retirar parte do osso temporal 

(GREENE, 1955; HEBEL, STROMBERG, 1976; MATTOX, FELIX, 1987).  

 

Figura 03: Esquema ilustrativo evidenciando em A, os ramos cervical, mandibular e labial do nervo facial (VII) 

de ratos, e em B a representação do ramo labial do nervo facial de humanos. Na imagem C, imagem da vista 

anterior do tronco cerebral de humano e a representação esquemática das raízes nervosas dos nervos cranianos; e 

em destaque o nervo facial (VII). 

 

No canal auditivo, compreende-se que o tronco principal do nervo faz um 

movimento de aproximadamente 75° a 80° antes que bifurque logo abaixo da glândula 

parótida. Aqui se pontua a diferença entre os humanos, o nervo facial passa pela glândula, 
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porém inferiormente a ela, de modo que a remoção da glândula se torna possível, sem 

danificar o nervo (MATTOX; FELIX, 1987). Posteriormente deixar o crânio, este tronco 

principal acompanha o canal auditivo externo antes de ramificar-se, mostrando assim alguma 

similaridade ao nervo facial humano. Superiormente emerge o ramo auricular posterior, logo 

que o tronco principal emerge do forame, percorrendo um caminho em direção ao músculo 

auricular, como visto na figura 4 (YETISER et al., 2005). 

 

Figura 04: Vista esquemática dos ramos do nervo facial em ratos 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

Seguimento que vai desde o ramo auricular posterior até o início de sua bifurcação 

cervical posterior, o tronco do nervo facial, mede próximo a 6 mm e é facilmente visualizado 

ântero-inferiormente, passa entre o músculo tapezius e o canal auditivo externo. As artérias 

occipital e póstero-auricular passam abaixo do ponto médio deste segmento e são separadas 

do nervo por uma fáscia muito fina (GREENE, 1955; HEBEL, STROMBERG, 1976; 

MATTOX, FELIX, 1987). 

Yetiser et al (2005), a divisão temporofacial do tronco abrange o ramo temporal, que 

vai à direção ao musculo orbicular do olho e o ramo zigomático menor, que segue em direção 

ao músculo bucinador e lábio superior. A divisão cérvico inferior do tronco principal contém 

os ramos zigomáticos e bucais superiormente e, inferiormente, os ramos cervical e marginal 

da mandíbula para o lábio inferior. Assim, o nervo facial de ratos fornece uma excelente 
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plataforma de estudos experimentais em decorrência da fácil manipulação e dissecação do seu 

trajeto.  

O ramo zigomático do nervo facial em ratos pode surgir do tronco ou do nervo bucal, 

dessa forma sua anatomia se torna complexa e além de se entrelaçarem com as tributárias da 

veia jugular externa. O nervo mandibular se bifurca em seus ramos terminais e segue para 

músculo do lábio inferior (GREENE, 1955; HEBEL; STROMBERG, 1976; MATTOX; 

FELIX, 1987). Segundo Mattox & Felix, (1987), o segundo ramo do nervo facial, o ramo 

cervical posterior é o menor e primeiro ramo da divisão, já o terceiro ramo do nervo facial, o 

ramo cervical é o mais posterior e inferior, e está de forma inferior a jugular externa. O quinto 

ramo do nervo facial, denominado ramo bucal, percorre um caminho entre os músculos 

masseter e temporal e inferiormente ao olho em direção ao nariz. A porção infratemporal é 

somente motora assemelhando-se a outros nervos periféricos. 

Mattox & Felix (1987) relatam que na visualização histológica o tronco do nervo 

facial de ratos wistar é monofascicular e apresenta em média 4650 ± 256 axônios. 

Os axônios dos nervos periféricos podem desenvolver pontes de até 10mm, os 

diâmetros dos axônios medem entre 3µm e 20µm e a extensão entre os nodos de Ranvier 

podem alterar de 0,1 mm a 1,8 mm (LUNDBORG et al., 1994; LABRADOR; BUTÍ; 

NAVARRO, 1998; EVANS, 2001; MAY; SCHAITKIN, 2001; GROSHEVA et al., 2008a). 

A excursão das vibrissas é o movimento mais facilmente mensurável para avaliar o 

nervo facial dos ratos, que é determinado pela ação combinada dos músculos extrínsecos e 

intrínsecos unidos a cada uma dessas vibrissas e aparentemente controlada de forma dinâmica 

dentro de cada bloco (DORFL, 1985; BERMEJO et al., 2004; HEATON et al.,2014; HILL et 

al., 2008). 

Segundo Hill et al., (2008) e Henstrom et al, (2012) os músculos que movimentam as 

vibrissas recebem inervação principalmente pelos ramos marginal da mandíbula e bucal do 

nervo facial, com um ou outro ramo capaz de suportar o movimento dinâmico.  Estudos foram 

feitos com a utilização de enxerto nervoso a fim de quantificar a recuperação desses ramos 

com relação à recuperação desses ramos com relação a recuperação neurorrofia, avaliando o 

movimento das vibrissas dos animais (HOHMAN et al., 2014). 

De acordo com Melo et al. (2009), o ramo bucal do nervo facial apresenta 

características especiais e grande importância na expressão facial.  Esse ramo ativa os 

músculos periorais, que são responsáveis pelo movimento das vibrissas nos ratos. Hadlock et 

al. (2007) observaram que a perda da fibrilação das vibrissas é uma medida precisa, e pode 
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demonstrar o processo de reinervação da musculatura. Refere a utilização desta medida no 

futuro como um marcador de reinervação significativo. 

Em 1970, Woolsey e Van der Loos demonstraram a existência de uma ampla 

representação cortical das vibrissas mistaciais em ratos e camundongos. Na utilização da 

técnica de marcação, eles descobriram que as vibrissas do focinho, organizadas em cinco 

fileiras contendo de quatro a seis vibrissas em cada fileira, projetam-se em colunas funcionais 

no córtex cerebral do rato.  Essa projeção está organizada num padrão somatotópico (ponto a 

ponto) permitindo discriminações muito precisas (WOOSLSEY E WANN, 1976; 

JEAMMOND et al., 1977; ARVIDSON E JOHANSON, 1980). 

A informação recebida pelas vibrissas (vibração, contato, pressão e deslocamento) é 

transmitida até o SN do rato por meio de neurônios cujos corpos celulares encontram-se na 

porção intermediaria do núcleo trigeminal. Esses neurônios são capazes de codificar 

localização, deflexão e direção, início, termino, amplitude, velocidade, duração, velocidade de 

repetição e padrões temporais dos estímulos mecânicos aplicados a cada vibrissa. Dessa parte 

do núcleo projetam-se axônios curtos até suas próprias porções superior (também chamada 

núcleo trigeminal principal, ou mesencéfalo, ou ainda rostral) e inferior (também chamada 

núcleo trigeminal espinhal, ou caudal). Os neurônios localizados nesses dois núcleos enviam 

axônios contralaterais para os núcleos ventrais posteriores do tálamo. Dali a informação é 

projetada para o córtex somatossensorial, onde são formados agregados de terminações na 

camada celular IV. Essas são as denominadas colunas (barrels) corticais (PARK, 1970); VAN 

DER LOOS E WOOLSEY, 1973; WOOLSEY E VANDER LOOS, 1970; WELKER E 

SINHA, 1972; WELKER, 1976). (Figuras 05 e 06). 
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Figura 05: Posição e nomenclatura das vibrissas no rato (Modificado de Park, 1970). 

 

 

Figura 06: Esquema da organização matricial das vibrissas. (Adaptado de Brecht et al. (1997)) 

 

Conforme Welker (1971), essas colunas corticais de maior dimensão podem medir 

até 0,6 mm, já as menores medem cerca de 0,3 mm. Tal representação cortical equvale a 20% 

do total de entradas somáticas em ratos, ocupando cerca de 30% da superfície total do córtex 

somatossensorial. 
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3.3. Degeneração e Regeneração do Nervo Facial 

 

Whitlock et al., (2009) destacou que as lesões traumáticas dos nervos periféricos é 

um problema mundial e de longa data, as quais podem resultar em perdas devastadoras. 

Fossum (2005), descreve que as lesões de nervos periféricos são relativamente comuns e 

resultam na maioria das vezes de acidente automobilístico, fraturas, lesões penetrantes (por 

exemplo, ferimentos por projétil, ferimentos perfuro-cortantes, lacerações, ferimentos por 

mordedura), ou causas iatrogênicas por exemplo, injeção intramuscular de um agente irritante 

próximo a um nervo, colocação cirúrgica de uma sutura aprisionando um nervo, colocação de 

um pino intramedular próximo a um nervo, traumatismo nervoso durante a exposição 

cirúrgica de uma fratura de osso longo. 

O processo de recuperação de um tecido nervoso é extremamente delicado, uma vez 

que envolve um conjunto de eventos celulares e moleculares. Ressalta-se a importância da 

correta classificação dos diferentes tipos de lesões nervosas, de forma que o tratamento seja 

satisfatório (POETA et al., 2019). 

Os nervos estão submissos às mais diversas alterações patológicas. Diversas 

categorias foram feitas na tentativa de facilitar a compreensão das disfunções causadas por 

essas lesões, das quais duas ficaram mais conhecidas: a de Seddon (1943) e a de Sunderland 

(1968). 

De acordo com Sunderland (1968), na tabela 1, tracejou cinco níveis de lesão do 

nervo - de grau I a V - que podem ser correlacionados aos três níveis de acometimento dos 

nervos apresentados por Seddon: neuropraxia, axoniotmese e neurotmese. A significância do 

sistema de classificação em 3 graus de Seddon é sua relevância clínica em predizer os 

resultados funcionais e formular um plano de tratamento apropriado (GRANT et al., 1999). 

 

SEDDON (1943) SUNDERLAND (1951) 

Neuropraxia  Grau I – Desmielinização local 

Axonotmese Grau II – Interrupção da continuidade axonal 

 

Neurotmese 

Grau III – Destruição do endoneuro 

Grau IV – Destruição do perineuro 

Grau V – Interrupção da continuidade de todas as estruturas 

nervosas 
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Tabela 01: Classificações histopatológicas das lesões nervosas periféricas segundo Seddon (1943) e Sunderland 

(1951). 

 

Conforme a figura 7, o grau I (grau mais leve), neuropraxia. Esta é uma redução ou 

bloqueio completo da condução através do segmento de um nervo com a continuidade axonal 

conservada (COLOHAN et al., 1996; GRANT et al, 1999; TRUMBLE, 2000). A recuperação 

se dá sem ocorrer o processo de degeneração Walleriana, de forma rápida (alguns dias ou 

semanas), espontânea e completa (RISTIC et al., 2000; SCHWARTZ, 1999). 

 

Figura 07: Tipos de Lesões Nervosas Periféricas. 

 

Grau II (grau mais severo de lesão nervosa, comparando-se a neuropraxia), 

axoniotmese. O bloqueio de condução ocorre devido à perda de continuidade do axônio 

(normalmente ocasionada por esmagamento, tração excessiva ou trauma fechado do nervo), 

embora o tecido conjuntivo envolvente se mantenha conservado. Nessa situação ocorre a 

degeneração Walleriana dos axônios comprometidos no segmento distal à lesão. Axônios 

degenerados misturam-se a células macrofágicas e, simultaneamente, há propagação 

abundante de CS (COLOHAN et al., 1996; GRANT et al, 1999; TRUMBLE, 2000).  A 

regeneração axonial permite recuperação funcional do nervo entre dois e seis meses (a 

regeneração ocorre em torno de um mm ao dia), o que é possível pelo fato de as bainhas 

conjuntivas manterem-se intactas (RISTIC et al., 2000). 

A degeneração Walleriana é o termo usado para a degeneração dos axônios e de suas 

bainhas de mielina após uma lesão nervosa, que usualmente ocorre após uma lesão traumática 
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do nervo. Essa degeneração ocorre a partir do local da lesão, tanto na porção proximal até o 

próximo nódulo de Ranvier, como na porção distal a lesão. As CS se diferencial, sofrem 

mitose e preenchem o espaço entre os cotos proximal e distal. Essas CS e os macrófagos 

atuam na fagocitose das bainhas de mielina, que perdem sua integridade durante esta fase da 

degeneração Walleriana. No corpo celular, ocorre uma serie de alterações em consequência 

desta lesão nervosa. Inicialmente ocorre o aumento do volume do corpo celular, um 

deslocamento excêntrico do nucléolo para a periferia do núcleo e em seguida uma dispersão 

da substância de Nissl – cromatólise. Como consequência da degeneração Walleriana, as 

células alvo também sofrem alterações. Se a célula alvo for uma célula muscular, esta célula 

sofrerá com uma atrofia progressiva das miofibrilas e substituição por tecido conjuntivo 

(Figura 06) (ROBINSON, 2000; STOLL, JANDER & MYERS, 2002; WALDRAN, 2003; 

KOEPPEN, 2004; RODRÍGUEZ et al., 2004; GORDON, TYREMAN & RAJI, 2011). 

Durante o processo de regeneração celular, as CS também exercem uma importante 

função para que este processo ocorra de maneira adequada. O coto proximal do axônio 

lesionado irá gerar brotos que irão avançar pelas CS que após a fragmentação da mielina se 

desdiferenciam e formam um cordão preenchendo o espaço entre o coto proximal e distal, até 

o alvo de reinervação, dando suporte para estes brotos em regeneração crescerem. Após a 

regeneração, essas CS ainda atuam na produção de mielina em torno dos axônios regenerados, 

os alvos musculares voltam a ser invervados de maneira adequada e o corpo celular volta a ter 

sua aparência normal (LEE & WOLFE, 2000; SOFRONIEW, HOWE & MOBLEY, 2001; 

WOOD et al., 2013). (Figura 08). 
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Figura 08: Processo de Regeneração e Degeneração de um nervo periférico. 

 

O neurotmese (grau mais severo de lesão de nervo periférico). Ocorre quando o 

axônio, a mielina e os componentes do tecido conjuntivo são lesados e rompidos ou 

transeccionados (SCHWARTZ, 1999). Considerada por Seddon como a que leva à ruptura 

total dos nervos (causada por projéteis de arma de fogo, armas brancas, mordidas de animais 

ou fraturas com deslocamentos), foi classificada por Sunderland em três graus distintos: III, 

IV e V. O grau III apresenta ruptura axonial e da bainha mais interna, o endoneuro; o grau IV 

apresenta perda de axônios com rompimento do endoneuro e perineuro mas com manutenção 

do epineuro; e o grau V representa realmente a ruptura total, com completa solução de 

continuidade, já que além do axônio, todas a bainhas conjuntivas (COLOHAN et al., 1996; 

GRANT et al, 1999; TRUMBLE, 2000). 

Deve ser recomendado que as lesões que envolvem nervos periféricos especialmente 

os traumatismos faciais são muito comuns e decorrentes principalmente de acidentes com 
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veículos motorizados lesos acidentais e quedas, que levam a fraturas do osso temporal ou 

lacerações da face e consequentemente lesões do nervo facial (OZSOY et al., 2011). 

As lesões nervosas periféricas podem ser obtidas por meio de vários modelos 

experimentais, como o esmagamento (compressão), transecção, estiramento e congelamento. 

A lesão por esmagamento constitui o modelo mais frequente nos estudos que envolvem a 

lesão nervosa periférica. (DIAO et al., 2004) 

Estabeleceram que lesão nervosa produzida por esmagamento é uma modelo útil para 

se estudar a regeneração nervosa periférica, uma vez que o esmagamento produz uma lesão do 

tipo axonotmese, onde a preservação das estruturas de sustentação determinam bom 

prognóstico para a regeneração e recuperação funcional do nervo (DE MEDINACELLI; 

FREED; WYATT, 1982; BAIN et al. 1994). 

Na lesão experimental por esmagamento não há necessidade de efetuar o reparo 

cirúrgico do nervo, o que evita a introdução de inúmeros variáveis de difícil controle. Estudos 

diversos propuseram a utilização de modelos experimentais de esmagamento para avaliar 

tanto a lesão em si, como a regeneração e recuperação funcional (CRAGG; THOMAS, 1964; 

MIRA, 1979; DE MEDINACELLI; FREED; WYATT, 1982; BRIDGE et al, 1994). 

Segundo Bridge et al, (1994), a metodologia empregada no modelo de lesão nervosa 

por esmagamento é variável, sendo descrito o uso de um ou dois pinçamentos que podem 

variar de 15 a 60 segundos. Conforme Fernandes et al, (2005) de 4 pinçamentos de 20 

segundos de duração e intervalo de 1 segundo entre eles. Esta última corresponde a uma das 

metodologias mais adotada, conforme visto nos trabalhos de Sobral (2007); Oliveira et al. 

(2008) e Caierão et al. (2008).  

Conformem Bridge et al. (1994) determinaram que a lesão produzida no nervo 

ciático de ratos com uma pinça cirúrgica ou de relojoeiro era do tipo axoniotmese. Como não 

houve diferenças significativas entre os grupos estudados, cada um com um tipo diferente de 

pinça e de modo de aplicação da lesão, o método foi analisado confiável e reproduzível como 

modelo de lesão por esmagamento. Evidenciaram que a lesão do nervo por esmagamento 

ocorre através da alteração do fluxo sanguíneo intraneural e da permeabilidade vascular, que 

quando submetidas a forças de compressão dão início a um processo degenerativo.  

Segundo Dahli & Rydevik, (1991) as fibras de maior calibre são as mais atingidas e a 

gravidade da lesão depende da intensidade da força aplicada.  Com o objetivo de quantificar e 

qualificar a lesão nervosa periférica por esmagamento. Já Mazzer et al. (2008) avaliaram as 

características morfológicas e morfométricas do nervo ciático de ratos submetidos à lesão por 
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esmagamento com cargas controladas de 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 15.000 gramas. Os 

autores concluíram que todas as cargas produziram uma lesão do tipo axonotmese, em que 

gravidade de lesão foi diretamente proporcional ao aumento da carga. 

Mostraram que, em modelos experimentais de esmagamento, a recuperação 

funcional do nervo isquiático de ratos iniciava no 4° dia após a lesão e que, em torno de 20° 

dia, já havia um retorno importante da sensibilidade em territórios específicos da inervação 

(DEVOR et at., 1979). 

De Medinacelli, Freed, Wyatt (1982), quanto à recuperação funcional deste tipo de 

lesão, por meio da avaliação funcional da marcha, os autores analisaram que a recuperação do 

nervo ciático esmagado de ratos ocorria entre o 16º e 20º dia após a lesão. Já Luís et al. (2007) 

apresentam que o início da recuperação funcional deu-se entre o 14º e 21º dia pós-lesão e o 

retorno dos valores da avaliação funcional da marcha aos valores do período pré-lesão em 

torno do 42º dia após a lesão. 

A velocidade da recuperação do nervo isquiático de ratos após o esmagamento e a 

preservação de estruturas axonais permitem a utilização deste modelo experimental para 

análise de recuperação morfológica e funcional. (SUNDERLAND, 1985) 

Acredita-se que quase todos os tecidos têm células-tronco, como a pele, mucosa 

intestinal, epitélio olfativo, cérebro, fígado, gordura, córnea, retina, polpa dentária, pulmões, 

músculos esqueléticos e cardíacos. Essas células-tronco são ativadas quando há uma lesão 

tecidual ou remodelação deste tecido. Algumas são muito ativas como as do sangue e outras 

muito menos como as cerebrais. Apesar disso, a presença de células-tronco em um tecido não 

garante que este tecido seja reparado frente a um dano (KORBLING & ESTROV, 2003; 

ZAGO, 2006; YARAK & OKAMOTO, 2010). 

Conforme Yarak & Okamoto (2010), as células-tronco mesenquimais são um tipo 

especial de células-tronco adultas ou somáticas com características especiais: a) são de fácil 

obtenção, b) podem ser obtidas do próprio paciente, c) podem ser obtidas de número de 

células adequado para transplante, devido à alta capacidade de proliferação celular in vitro, d) 

terem capacidade multipotente de diferenciação celular, e) serem de fácil manipulação no 

laboratório, f) serem pouco imunogênicas e g) possuírem habilidade de integração com o 

tecido circunjacente.  

As células-tronco derivadas de medula óssea têm sido fonte de pesquisa da maioria 

dos estudos que visam à regeneração em lesões nervosas (CHEN et al., 2006; CHEN et al., 

2007; COLOMÉ et al., 2008; WALSH & MIDHA, 2009). 
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Avaliaram o potencial de células-tronco mesenquimais do líquido amniótico na 

regeneração de nervos periféricos de ratos. Células tronco mesenquimais derivadas do líquido 

amniótico foram usadas para promover a regeneração de defeitos de 5 mm de nervos ciáticos 

em ratos. Foram usadas na proporção de 105 células/ml, injetou-se 50 μl em 100 μl de cola de 

fibrina dentro de tubo de celulose. Os autores concluíram que a influência foi positiva, que 

houve vantagens no crescimento do nervo lesado através do defeito realizado no experimento. 

No entanto o mecanismo pode ter sido por efeito neurotrófico ou por interação das células 

implantadas com as CS (PAN et al., 2006). 

Pesquisaram as células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea, cultivadas, 

isoladas na proporção de 2x107 células/ml, com a implantação de 1x105 células por tubos de 

silicone, em cada rato, em defeitos de nervo periférico. Obtiveram a transformação de células 

do estroma da medula óssea de ratos em células de Schwann após quatro semanas (as células 

que foram alocadas dentro de um tubo de silicone entre os cotos do nervo ciático, expuseram 

características imunoistoquímicas de células de Schwann – divulgaram o marcador para a 

proteína S100). Os autores defendem o modelo apresentado que usou um tubo de silicone 

envolvendo a união dos cotos nervosos seccionados por fornecer um meio limitado para a 

diferenciação, aumentando a eficiência da diferenciação (CHEN, et al. 2006). 

Conforme Chen et al. (2007) buscaram a produção e apoio de fatores neurotróficos 

para defeitos de 15mm em nervos ciáticos de ratos. Usaram células-tronco mesenquimais 

derivadas da medula óssea, cultivadas, implantando cerca de 1x106 células por tubos de 

silicone para corrigir defeitos de 15mm do nervo ciático em cada rato. Finalizaram que a 

inclusão destas células: a) causou melhora quanto à função da marcha, b) adequou menor 

perda muscular, c) deixou maior número de axônios regenerados, incluídos no tubo. 

Concluíram também que o processo de regeneração foi seguido de elevada expressão 

de fatores neurotróficos nas fases iniciais e tardias e que fica comprovada a associação da 

produção de fatores neurotróficos e o potencial de promoção de regeneração das células-

tronco provenientes do estroma da medula óssea. Ainda segundo os autores, o mecanismo 

molecular pelo qual células mesenquimais removidas da medula óssea têm efeito promotor na 

regeneração nervosa periférica permanece confuso e a diferenciação destas células em células 

de Schwann é uma grande probabilidade, levando em consideração que os axônios em 

regeneração desenvolvem em direção ao coto distal em íntimo contato com células de 

Schwann (CHEN et al, 2007) 
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 Por outro lado, estudos idênticos de Cuevas et al. (2002) evidenciaram que apenas 

uma pequena porcentagem (5%) de células-tronco derivadas da medula óssea se distinguiu em 

células de Schwann. 

Terapias usando CS têm se indicado efetivas e esperançosas no tratamento de lesões 

nervosas traumáticas e degenerativas do sistema nervoso central bem como nas lesões 

nervosas periféricas. Portanto, o uso de CS demandaria o uso de um nervo periférico e tempo 

para que essas células pudessem ser cultivadas e reimplantadas. Os autores empregaram 

células-tronco da medula óssea humana que foram coletadas, manipuladas, expandidas, 

submetidas à diferenciação para células tipo Schwann e reimplantadas na proporção de 1 a 

2x107 células/ml em tubo de silicone de 10mm em defeitos de nervo ciático em ratos. Os 

autores mostraram seu benefício na regeneração nervosa periférica que foi superior ao uso de 

células-tronco da medula apenas. Embora os autores não tenham usado vetores virais para a 

transdiferenciação mantiverem o temor de teratogenicidade no seguimento de pacientes que 

possam fazer uso dessa terapia (SHIMIZU et al., 2007). 

Segundo Colomé et al. (2008) concretizaram importante estudo em coelhos. 

Avaliaram a lesão de nervo periférico, após rafia e tubulização com silicone e da implantação 

de células-tronco autólogas removidas da medula óssea. Utilizaram células-tronco 

mesenquimais derivadas da medula óssea, não cultivadas, com a implantação de 1x106 células 

por tubos de silicone em defeitos de 5mm do nervo tibial em cada coelho do grupo 

experimental. O grupo controle teve o tubo de silicone preenchido com solução salina 0,9%. 

Em todos os animais observou-se a formação de tecido de regeneração quadrando de ponte 

entre as extremidades nervosas. Nos dois grupos notou-se a apresentação de reação 

granulomatosa (macrófagos, células epitelióides e células gigantes). 

Compreendeu-se a presença de eosinófilos em menor proporção no grupo tratamento, 

que foi atribuída à maior velocidade de resolução do processo, sem diferença estatística. 

Macrófagos carregados de hemossiderina foram achados em todas as lâminas sem diferença 

entre os grupos. Notou-se também a expansão do epineuro por edema ou deposição de 

colágeno, juntamente com numerosas câmaras de digestão, advertindo degeneração walleriana 

mais abundante nas porções distais. A regeneração nervosa foi analisada de forma qualitativa 

e foram identificadas fibras regeneradas de orientação longitudinal e mielina fina, o que é 

indicativo de evolução do processo em ambos os grupos de estudo. Observou-se também um 

número variável de neofascículos com fibras desviadas por vasos neoformados de parede fina 

e luz ampla independente do grupo estudado. Assim, ressaltou-se regeneração das fibras 
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seccionadas entrelaçadas com bainhas de mielina finas nos dois grupos. No entanto, o grupo 

estudado com células-tronco mostrou vantagens: menor degeneração walleriana e processo 

regenerativo mais rápido (COLOMÉ et al., 2008). 

Conforme Arino et al. (2008) concretizaram experimento em defeitos de 10mm e 

15mm de nervo ciático de ratos que foram restaurados com enxerto de tendão autólogo anexo 

ou não a inclusão de células de Schwann extraídas da porção de nervo que originou o defeito 

no animal. Estas células foram cultivadas e depois implantadas no tendão removido da cauda 

do animal. Conferiram que embora tenha havido uma mielinização estatisticamente maior no 

grupo cuja reconstrução foi anexa às células de Schwann nas primeiras seis semanas, após 12 

semanas não houve diferença estatística entre os grupos quanto à força motora e avaliação 

histológica, assim sendo quanto à reinervação. 

Em modelo experimental de remoção de nervo periférico, constataram que o 

transplante de CS excitou o crescimento do axônio e ou manteve a sobrevida das ramificações 

de axônio (LAGO et al., 2009).  

Quando células-tronco mesenquimais da medula óssea são retiradas e cultivadas em 

meio específico, têm a capacidade de se transdiferenciar em uma célula aderente tipo 

Schwann. Estas células têm sido empregadas em associação com tubos de material artificial 

como o silicone e em associação com enxertos acelulares para a regeneração nervosa, com 

bons resultados evidenciados por métodos eletrofisiológicos, morfométricos e funcionais. 

Apesar a capacidade dessas células de produzir mielina funcionante in vivo tenha sido 

discutida, alguns autores têm demonstrado que elas são, no mínimo, adequadas de mielinizar 

células cultivadas in vitro, despertando definitivamente a atenção para seu potencial 

terapêutico (WALSH & MIDHA, 2009)  

Conforme Walsh & Midha (2009), compreende que no estroma da medula óssea há 

células-tronco que podem se distinguir em algumas linhagens de células como osteoblastos, 

condrócitos e adipócitos, em condições experimentais específicas. Atualmente foram 

demonstradas qualidades de transdiferenciação destas células em astrócitos, oligodendrócitos, 

micróglia e neurônios, in vivo e in vitro. Estudos experimentais têm usado células derivadas 

do estroma da medula óssea na regeneração de nervos periféricos evidenciando a regeneração 

e remielinização das fibras lesadas, com benefício constatado.  

As células-tronco derivadas de tecido adiposo têm sido identificadas como uma fonte 

de células-tronco multipotentes com perfil fenotípico comparável àquele das células-tronco do 

estroma da medula óssea. Parece que se distinguem em uma célula de fenótipo de Schwann 
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mielinizante, in vitro, quando dadas as mesmas condições de meio apropriado que promovem 

a transdiferenciação das células-tronco de medula óssea. Estudos posteriores serão necessários 

para determinar se elas podem também transmitir estas vantagens para o nervo periférico 

lesado. (WALSH & MIDHA, 2009) 

Conforme Radtke et al., (2009), várias experiências de implementar a regeneração de 

nervos periféricos têm sido buscadas. Ótimos resultados têm sido descrevidos com o uso de 

células-tronco retiradas da medula óssea, células de Schwann removidas de outros nervos e 

até células do trato olfatório.  

Para os autores Yarak e Okamoto (2010) o grande benefício das células-tronco 

mesenquimais do tecido adiposo sobre as mesmas células da medula óssea está no fácil 

método de aquisição da fonte tecidual e por estar disponível em grande quantidade. 

Descrevem também que as células-tronco mesenquimais da gordura proporcionam maior 

frequência que as encontradas na medula óssea e que a taxa de proliferação é maior nas 

células-tronco mesenquimais de origem gordurosa. 

Os resultados sugerem que qualquer efeito regenerativo das células-tronco 

provenientes de tecido adiposo é mais provável ser mediado por um impulso inicial lançado 

por fatores de crescimento e/ou um efeito indireto na atividade endógena de células de 

Schwann. Estudos posteriores na engenharia de tecidos precisam aperfeiçoar o potencial 

neuroregenerativo das células-tronco derivadas de tecido adiposo quanto à sobrevivência 

dessas células a longo prazo em condutores (tubos) de nervo, pois nessa pesquisa os autores 

examinaram que as células-tronco haviam diminuído muito em número após 14 dias de 

inseridas em condutores colocados nos defeitos de nervos (ERBA, et al., 2010) 

Summa et al. (2010) anunciaram estudo sobre o uso de um condutor de nervo 

fabricado com cola de fibrina em um defeito do nervo ciático de 10mm. O condutor de cola 

de fibrina, portanto biodegradável e absorvível, foi completado com células de Schwann ou 

com células-tronco diferenciadas em células de Schwann. De acordo com os autores, as 

células de Schwann seriam o melhor tipo de células a preencher um condutor por produzir 

moléculas de adesão, fatores de crescimento e por ser produtora da membrana basal que 

suporta e orienta o crescimento dos axônios. Portanto, a aquisição de células de Schwann 

sacrificaria um nervo e sua cultura demandaria tempo. 

Os condutores foram enchidos com três diferentes tipos de células: com células de 

Schwann, com células-tronco derivadas da medula diferenciadas em células tipo Schwann por 

meio de cultura e fatores indutores e por células-tronco derivadas da gordura (mesenquimais) 
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diferenciadas em células tipo Schwann. Os melhores resultados foram adquiridos com o uso 

de células de Schwann cultivadas, as células-tronco derivadas da gordura e da medula 

previamente diferenciadas em células tipo Schwann também influenciaram positivamente na 

regeneração nervosa sem diferença entre si. Analisando que 2% da gordura lipoaspirada 

contêm células-tronco mesenquimais, os autores observam a facilidade da coleta e abundância 

dessas células, finalizam que estudos futuros serão necessários para ratificar os efeitos 

positivos das células-tronco derivadas da gordura na regeneração nervosa periférica e sua 

semelhança de efeito com as células-tronco derivadas da medula óssea. (ROSENTHAL, 

2003) 

Concretizaram um estudo experimental em que o nervo ciático de ratos foi 

seccionado e os cotos do nervo foram postas em um tubo de policaprolactone biodegradável 

deixando um intervalo de 3mm entre elas. Em um dos grupos o tubo foi completado com 

células-tronco mesenquimais (MSCs) adquiridas a partir animais que expressavam a proteína 

verde fluorescente (grupo tratado com células-tronco) ou apenas com um meio de cultura 

(grupo sem células-tronco). A função motora foi estudada de acordo com o índice funcional 

do ciático (IFC). Após seis semanas, os animais foram sacrificados, e o nervo ciático 

regenerado, o gânglio da raiz dorsal (DRG), a medula espinal e o músculo gastrocnêmio 

foram colhidos e processados para análise quantitativa que mostrou um aumento significativo 

no número de fibras mielinizadas no grupo que recebeu as células-tronco (FRATTINI, et al., 

(2012). 

O número de neurônios no DRG foi expressivamente maior no grupo tratado com 

células-tronco, não houve diferença no número de neurônios motores na medula espinhal. 

Foram descobertos valores mais elevados de expressão fatores tróficos em grupos acertados 

com MSCs, especialmente fator de crescimento de nervo. O índice funcional do ciático (IFC) 

despontou uma melhora significativa no grupo tratado com MSCs. O músculo gastrocnêmio 

mostrou um aumento no peso e nos níveis de enzima creatina-fosfoquinase, sugerindo uma 

melhora da reinervação em animais que receberam as MSCs. A imunoistoquímica 

documentou que algumas células transplantadas assumiram um fenótipo de células de 

Schwann, como evidenciado pela sua expressão da proteína S-100, um marcador de células de 

Schwann. Deste modo os autores concluíram que o grupo que recebeu células-tronco 

proporcionou bons resultados e é uma terapia apropriada na regeneração nervosa periférica 

em ratos (FRATTINI, et al., 2012) 
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Segundo Rosa Júnior (2013) conseguiu estudo experimental em ratos sobre o reparo 

de nervo periférico utilizando a veia jugular como tubo associado à cultura de Células-tronco 

extraídas de tecido adiposo. O autor usou células-tronco mesenquimais de tecido adiposo, 

cultivadas e injetadas em tubo de veia na concentração de 5x106 por animal. O grupo que 

usou células-tronco associadas ao plasma rico em plaquetas apresentou melhoramentos na 

regeneração do nervo fibular comum e do músculo tibial cranial, atingindo similaridade com 

o grupo controle quanto à massa do músculo tibial cranial, área da bainha de mielina, 

espessura da bainha de mielina e latência, obteve semelhança com o grupo que usou apenas 

plasma rico em plaquetas nas comparações quanto à massa do músculo tibial cranial, 

amplitude e latência. 

Cartarozzi et al. (2015) investigaram a eficácia de células-tronco mesenquimais 

removidas da medula óssea na regeneração de nervos periféricos em ratos adultos femininos 

Lewis. Os autores realizaram a transecção unilateral no nervo ciático seguida de reparação de 

três formas: um tubo de policaprolactona vazio, ou o mesmo tubo preenchido com selante de 

fibrina ou o mesmo tubo contendo o selante de fibrina associado às células-tronco 

mesenquimais da medula óssea, 3x105 células por animal. Sessenta dias após a lesão, estudou-

se os nervos regenerados por imunoistoquímica, morfologia dos nervos e teste funcional. Os 

resultados mostram que as células-tronco mesenquimais no selante de fibrina associadas ao 

tubo de policaprolactona melhoraram o processo de regeneração do nervo, modulando 

positivamente a reatividade das Células de Schwann 

Segundo Walsh & Midha (2009), quanto ao número de células tronco usadas nos 

experimentos em uma revisão de 14 estudos que usaram diversas fontes de células tronco na 

regeneração nervosa periférica os autores acharam estudos usando de 4x103 a 2x107 células. 

Descrevem que há sempre pouca explicação sobre a quantidade de células usadas, relatam um 

estudo onde a concentração de 80x106 foi benéfica para a regeneração nervosa periférica 

naquele dado experimento, concentrações menores faram inexpressivas e concentrações 

maiores mostraram resultados piores quanto à regeneração nervosa. Os autores debatem que 

talvez uma concentração maior gere competição entre as células transplantadas quanto ao 

espaço e recursos de sobrevivência no local onde foram implantadas. Assim estratégias devem 

levar em conta o número e também devem adaptar às células um meio ideal de sobrevivência 

e integração ao meio onde devem favorecer a regeneração nervosa.  

Embora muitos estudos tenham se preocupado em comprovar o potencial de 

regeneração em nervos periféricos de diversas células-tronco de diferentes fontes, poucos 
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estudos têm se interessado em compará-las. Outras inquietações são o número de células-

tronco ideal a ser ofertado no local da lesão, se as células-tronco precisam adotar o fenótipo 

das células de Schwann para exercer função na reparação de nervos periféricos, qual o melhor 

método de colocar estas células no local da lesão e a extensão da sobrevida das células, 

necessárias para evocar efeito terapêutico (WALSH & MIDHA, 2009). 

 

3.4. DMAE (Dimetilaminoetanol) ou Bitartarato 

 

Encontrado naturalmente em peixes marinhos tais como salmões, anchovas e 

sardinhas o composto químico dimetilaminoetanol (DMAE, Deanol®) é uma amina simples e 

apresenta a fórmula estrutural CH3NHCH2-(CH2)2OH semelhante à colina. A sua forma de 

bitartarato é uma das comercializadas e apresenta a fórmula molecular C4H11NO C4H6O6. O 

Deanol® ao ser administrado pela via oral passa pelo trânsito gastrintestinal sem sofrer 

grandes alterações, atravessa a barreira hematoencefálica e aumenta os níveis de colina e 

consequentemente, aumenta a síntese de acetilcolina (ACh) diretamente ao nível cerebral 

(EKERNÃS et al., 1976; WINDHOLZ et al., 1983), atuando como um precursor indireto da 

ACh e caracterizado como uma substância estimulante do SNC (MARTINDALE et al., 1957). 

Sua estrutura química está apresentada na figura abaixo:  

 

Figura 09: Estrutura química do Dimetilaminoetanol. 
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Figura 10: Semelhança entre as estruturas químicas: dimetilaminoetanol, colina e acetilcolina (GROSSMAN, 

2005). 

 

O bitartarato (CAS: 108-01-0), é uma molécula natural, classificada como 

aminoálcool, de peso molecular (PM) 89,1 (HONEGGER e HONEGGER, 1959; apud 

ZHANISER, 1978; ISHIBASHI, 1984 apud MASTEN, 2002). É uma molécula pequena, de 

baixo ponto de ebulição 134°C, e que se apresenta na forma de base livre, como um líquido 

incolor com forte odor característico das aminas e pH por volta de 11. Recomenda-se cuidado 

ao manipulá-lo, pois ocorre liberação de vapor irritante e corrosivo para os olhos, mucosas e 

para a pele. Recomenda-se evitar contato com ácidos e substâncias oxidantes (LANG, 2003; 

HSDB, 2006). 

De acordo com Perricone (2001), quando administrado oralmente permite que a 

colina livre se acomoda no sangue e atinge o SNC estimulando os receptores colinérgicos.  

Segundo Masten (2002), o DMAE é sintetizado de quantidades equimolares de óxido 

de etileno e dimetilamina. O grupo amina do DMAE forma sais pela reação com ácidos 

minerais e carboxílicos. O grupo hidroxila dá origem aos ésteres através de reação com ácidos 

carboxílicos. O DMAE bitartarato é formado a partir da reação do DMAE e ácido tartárico. 

 O provável mecanismo de ação do DMAE é o aumento da síntese da acetilcolina 

(neurotransmissor responsável pela contração muscular) que leva a potencialização de seu 

efeito, pois os níveis de acetilcolinesterase (enzima que degrada a acetilcolina) continuam em 

níveis fisiológicos. A hipertonicidade muscular leva ao efeito “lifting” não cirúrgico e residual 

(PERRICONE,2001). O mecanismo de ação do DMAE está representado de forma 

esquemática na figura 11. 
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Figura 11: Mecanismo de ação do Bitartarato 

Autor: Adaptado pelo autor 

 

Conforme Zeiger (1997), na indústria química o DMAE (bitartarato) é utilizado 

como intermediário para síntese de anti-histamínicos e anestésicos, como catalisador de 

enzimas epóxi e poliuretanos e como controlador de pH para inibição de processos corrosivos.  

O FDA (Food and Drug Administration) autorizou a comercialização do bitartarato, 

enfocando sua efetiva ação na síndrome da fadiga crônica, depressão leve, distúrbio de 

comportamento associado à hiperatividade e a problemas de aprendizado, com diminuição da 

compreensão e/ou da concentração (MARTNDALE et al., 1993; SCHUBERTH et al., 1977; 

LEWIS et al., 1975; ROTTA et al., 1996).   Essa substância pode ser utilizada em diversas 

formas de sais incluindo o acetamidobenzoato, o bitartarato, o hemisuccinato e o 
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aceglutamato (MARTINDALE, 1999; PENOVICH et al., 1978; RE’O, 1974), mostrado na 

figura 10.     

 

Figura 12: Rota da Síntese do dimetilaminoetanol acetamidobenzoato. 

 

Conforme Merck Index (2001) & Master (2002), os sais derivados do DMAE para 

uso interno são encontrados na forma de pó para fabricação de comprimidos e cápsulas, tanto 

como monodroga, quanto em associação a outros compostos. Dentre estes sais, destacam-se 

os encontrados como referência na literatura: aceglutamato (Cleregil®, Risatarum®); 

bitartarato (Liparon®); hemisuccinato (Tonibral®, Rishiaril®) e p-acetamidobenzoato 

(Deaner®). 

Diversas patentes descreveram sua utilização utilizando diferentes indicações 

cosméticas, pois o DMAE e seus derivados vêm sendo mundialmente utilizados em 

preparações tópicas e até orais para uso cosmético, como substância capaz de prevenir e 

amenizar os efeitos causados pelo envelhecimento cutâneo (HIKIMA, 1998; PERRICONE, 

1997; TAJIMA et al., 2002). 

Mediante a observação clínica de um efeito inesperado do bitartarato, pesquisadores 

detectaram o enrijecimento da musculatura na região de pescoço, em decorrência do uso oral 

visando tratar funções cognitivas diversas. Logo, o uso da substância para fins estéticos vem 

sendo abordado em questões relacionadas ao combate à flacidez, maciez, atenuação das rugas, 

redução das rugas ao redor dos olhos e efeito lifting (FIORINI et al., 2013). 

Preocupações relacionadas a questões dermatológicas, cuidados com a pele e a boa 

aparência, no contexto da medicina, cosmética e estética estão cada vez mais presentes no 

cotidiano, aumentando a relevância da temática, especialmente nas questões que envolvem os 

efeitos relacionados ao avanço da idade. O desenvolvimento de produtos sintéticos eficientes 

permite a prevenção, retardo ou minimização dos efeitos do envelhecimento cutâneo nos seres 

humanos (ADDOR, 2011). 
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Acerca do envelhecimento cutâneo, diversas substâncias são alvo de interesse de 

estudiosos, cientistas e profissionais de diferentes áreas da cosmetologia, estética e 

dermatologia. Dado o contexto, o bitartarato apresenta-se como uma alternativa de uso tópico, 

considerando seus princípios ativos que visam combater a flacidez, atenuando as rugas finas e 

proporcionando maior maciez da pele da face, além de reduzir as rugas ao redor dos olhos 

(FONSECA, 2003). 

Nesse sentido, o conhecimento envolvendo a biologia da pele compreendem o 

processo de envelhecimento humano conta com sinais nítidos ao nível da pele e massa 

muscular, mais perceptíveis após a quarta e quinta década de vida, além de que existem 

fatores diversos envolvidos, acelerando ou retardando os sinais externos que podem acelerar o 

envelhecimento. Mecanismos de renovação celular do tecido cutâneo vêm conseguindo cada 

vez mais notoriedade no campo da ciência em prol do combate ao envelhecimento (GENZ et 

al., 2016). 

Diante da descoberta do bitartarato sobre o processo de rejuvenescimento da pele, as 

empresas líderes do setor de cosméticos imediatamente trataram de lançarem suas próprias 

versões de produtos visando o rejuvenescimento rápido, combatendo a flacidez, 

principalmente na região do pescoço e ao redor dos olhos, com resultados nítidos na 

atenuação das rugas (TADINI; CAMPOS, 2009). 

Há cinco décadas, o bitartarato é utilizado por via oral visando atenuar complicações 

diversas, como no exemplo da depressão leve. A utilização para outros fins se deu como um 

resultado de outras atribuições descobertas pela substância, como a ação na contração 

muscular, justificando seu uso no tratamento da flacidez, podendo ser encontrado em cremes 

ou em soluções injetáveis (SOUZA, 2003). 

A indústria de cosméticos é marcada por diversos avanços, de forma que o bitartarato 

é utilizado por proporcionar maciez, brilho e conseguir atenuar as linhas de expressão, 

constituindo-se como um princípio ativo que se sobressai em cosmetologia (PERRICONE, 

2001). 

Em termos de estrutura, o bitartarato assemelha-se à colina, ocorrendo um aumento 

da biossíntese de acetilcolina na derme e no sistema nervoso central. A acetilcolina age na 

derme como um citotransmissor, ligando-se aos receptores em células como os queratinócitos, 

fibroblastos e células endoteliais que atuam modulando uma série de ações como a 

proliferação, migração e diferenciação (FIORINI et al., 2013). 
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A literatura versa sobre efeitos de inibição que o bitartarato proporciona acerca da 

colina nos tecidos periféricos, acentuando o teor de colina disponível, sugerindo a ação direta 

entre a produção de colágeno, possuindo receptores colinérgicos sem envolver ações únicas 

sobre a placa motora (LINS et al., 2010). 

O bitartarato propicia o aumento de produção de acetilcolina na derme resulta na 

maior firmeza da pele, além de melhorar a hidratação, responsável pela maior retenção de 

água na região da derme. Com isso, o DMAE proporciona uma elevada ação antioxidante e 

anti-inflamatória (FONSECA, 2003). 

De acordo com a tabela 02 abaixo alguns estudos relacionados ao bitartarato, onde 

existem muitos estudos relacionados aos cosméticos e poucos na área neuromuscular. 

 

Autor Experimento 

Haubrich et 

al.,(1975) 

Desenvolveram um estudo acerca da indução da ACH no cérebro de ratos 

pelo cloreto de COL e por Deaner®. Após a administração de bitartarato 

acetoamidobenzoato (Deaner®) ou cloreto de COL verificou-se um aumento 

da concentração de COL e ACH no cérebro dos ratos (corpo estriado), 

indicando que a síntese cerebral da ACH pode ser estimulada in vivo pelo 

aumento da concentração tecidual dos precursores COL e bitartarato 

(Deaner®). 

Cherkin & 

Exkardt 

(1977) 

Administraram o DMAE bitartarato na dose de 18,4 mg/kg/dia em 15 

pássaros japoneses. O DMAE foi administrado na água por 69 semanas a 

partir de 195 semanas de vida. Um outro grupo de 14 animais recebeu ácido 

tartárico na água na dosagem de 4,0 mg/kg/dia. Ao contrário do esperado, o 

grupo tratado com DMAE teve um período de vida após o início do 

tratamento mais curto (49 semanas) quando comparado ao grupo controle 

(69 semanas). Não foram encontradas diferenças significantes quanto ao 

peso corporal ou ingesta diária de líquidos. Três estudos comportamentais 

foram realizados nos sobreviventes entre 243 e 249 semanas de vida, sendo 

estes resposta a estímulo luminoso, resposta sexual a fêmeas e monitoração 

de frequência cardíaca. Foram encontradas diferenças nos três grupos 

quando comparados animais jovens e animais velhos, entretanto não foram 

encontradas diferenças entre o grupo que recebeu tratamento com DMAE e o 

grupo controle. 

Haubrich & 

Gerber 

(1981) 

Investigou-se o mecanismo de inibição da COL-desidrogenase, enzima 

responsável pela rápida metabolização da COL, impondo a esta um curto 

limite de ação. Verificou-se neste estudo a atuação do DMAE como um 

inibidor da COL-desidrogenase in vitro, tendo causado um aumento na 

concentração da COL no fígado e rins de ratos tratados. 

Russel e 

Jender 

(1981) 

Realizaram experimento para investigação dos efeitos comportamentais de 

duas substâncias com efeito oposto no sistema de transmissão colinérgica. 

Investigou-se o Deanol® ou DMAE como precursor colinérgico, atuando no 

aumento da transmissão colinérgica e a 3-hemicolina (HC-3) e sua ação 

oposta ao DMAE, atuando na diminuição da síntese de ACH no cérebro de 

ratos utilizados como cobaias. Alguns dos efeitos comportamentais 
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estudados foram: reatividade ao estímulo visual e tátil; resistência à captura e 

manuseio; tensão muscular e reação de defesa ao choque induzido. O estudo 

demonstrou que o DMAE administrado sozinho, não apresentou efeito 

significativo no comportamento dos animais e apresentou um efeito dose-

dependente na supressão da HC-3. O estudo foi consistente na conclusão 

geral de que uma diminuição da atividade colinérgica está associada com 

uma hipereatividade e que um aumento da atividade colinérgica está 

relacionado a hiporeatividade. O estudo indicou ainda que os efeitos 

comportamentais do Deanol® são dependentes do estado do sistema 

colinérgico, agindo em conjunto com a HC-3, mas não sozinho. 

Haug e 

Holzgraefe 

(1991) 

Verificaram que adultos tratados com DMAE por 10 anos consecutivos 

desenvolveram uma marcante síndrome de discinesia que afeta 

predominantemente a musculatura orofacial e respiratória. 

Soares et 

al., 1999 

Um estudo randomizado acerca de protocolos experimentais utilizados no 

tratamento de discinesia tardia foi realizado por Soares e Mc Grath. A meta-

análise demonstrou que o tratamento com DMAE não foi mais efetivo que o 

controle realizado com placebo. 

(Fisher et 

al., 2001; et 

al.; 2002) 

Estudos in vitro demonstraram que o DMAE produz malformações no tubo 

neural de embriões de camundongos, corroborando prévios estudos desses 

pesquisadores com consequências não conhecidas sobre conceptos humanos. 
Tabela 02: Estudos sobre o DMAE (bitartarato) 

Conforme a tabela 03 abaixo, estão relacionados os diferentes tipos de bitartarato, de 

acordo com Fiorini et al., 2013. 

 

TIPOS DE 

DMAE 

 

ORIGEM 

 

APRESENTAÇÃO 

 

CONCENTRAÇÃO 

 

BENEFÍCIOS 

ASSOCIADOS 

BASE Base do 

dimetilaminoetanol 

Líquido incolor a 

amarelo pálido, com 

forte odor de amina. 

3%, e pode ser 

associado a éster de 

vitamina C e ácido 

lipólico. 

Prevenção de 

danos do sol e 

renovador celular. 

BITARTARATO DMAE + Bitartarato Pó cristalino branco, 

solúvel em água. 

3 a 10%, podendo ser 

associado a ativos 

ácidos (ácido glicólico 

e vitamina C). 

Prevenção de 

danos do sol. 

PIDOLATO DMAE + PCA Solução aquosa com 

leve odor 

característico. 

16%, e é incompatível 

com gel de carbopol. 

Hidratante natural. 

AZEOLATO DMAE + Ácido 

Azeláico. 

Líquido incolor a 

levemente 

amarelado. Com 

15% Rejuvenescimento, 

tratamento de 

acne, 
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odor suave de 

Aminas. 

hiperpigmentações 

em geral. 

GLICOLATO DMAE + Ácido 

Glicólico. 

Líquido incolor a 

levemente 

amarelado. Com 

odor suave de 

aminas 

8 a 15% Rejuvenescimento, 

tratamento de 

acne, queratoses. 

LACTATO DMAE + Ácido 

Lático. 

Líquido incolor a 

levemente 

amarelado. Com 

odor suave de 

aminas 

8 a 15% Regulador do pH 

da pele, agente 

bacteriostático e 

hidratante, 

clareador, 

promovendo 

renovação celular 

a pele, 

aumentando o 

nível de 

ceramidas. 

MANDELATO DMAE + Ácido 

Mandélico. 

Líquido incolor a 

levemente 

amarelado. Com 

odor suave de 

Aminas. 

8 a 15% Peles sensíveis ou 

de tons mais 

escuros, 

promovendo 

rejuvenescimento, 

tratamento de 

acne, melhora na 

textura e 

diminuição das 

rugas. 

Tabela 03: Diferentes tipos de DMAE. Fonte: Fiorini et al., 2013. 
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4. Objetivos 

4.1. Geral 

Avaliar o efeito da inoculação de células tronco mesenquimais da medula óssea em 

combinação com o Bitartarato em promover a regeneração do Nervo Facial em ratos. 

4.2. Específicos 

Avaliou a modulação promovida pelas células tronco mesenquimais e pelo 

bitartarato, de acordo com análise dos seguintes parâmetros: 

• Evolução da recuperação mímica de ratos com lesão por transecção do Nervo 

Facial na altura do seu tronco principal, e tratados com inoculação de células 

tronco mesenquimais, na presença ou não, do bitartarato, conforme as análises 

comportamentais: observação do movimento de vibrissas, observação do 

fechamento ocular e reflexo de piscamento, medição da abertura ocular, reflexo 

das vibrissas ao toque e o levantamento da pálpebra superior. 

• Marcação da imunorreatividade ao marcador neuronal (NeuN) através da 

imunohistoquímica no núcleo motor do nervo facial no tronco encefálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5. Hipóteses 

1) A adição do Bitartarato com a inoculação de células tronco mesenquimais potencializa a 

regeneração de fibras no local da lesão; 

2) A presença das células tronco mesenquimais combinada com Bitartarato influência na 

recuperação motora, no trofismo e na plasticidade neuronal e abrirá novas perspectivas à 

análise do papel do Bitartarato em lesões do tecido Nervoso, bem como a influência do 

bitartarato nos tratamentos experimentais propostos para a lesão periférica; 

3) A presença das células tronco mesenquimais combinada com Bitartarato influência no 

estabelecimento de novas comunicações e reorganização de circuitos neuronais no núcleo 

motor do NF e proteínas como NeuN.  
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6. Metodologia 

6.1. Desenho Experimental 

A amostra foi composta por 20 ratos machos, adultos jovens, da raça Wistar, com 

peso aproximadamente 300 g, sob aprovação da Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CEEA) número 011/2016 de acordo com princípios éticos adotados pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e de acordo com a lei n° 11.794, 

Lei Arouca, procedentes do Biotério da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN. Em dois animais foram coletadas células tronco mesenquimais e em 18 foram feitas 

lesões em Nervo Facial. 

Estes ficaram divididos aleatoriamente em três grupos e receberam lesão por 

transecção do Nervo Facial: 

• Grupo I: 06 animais submetidos a lesão do Nervo Facial e inoculação de salina,  

• Grupo II: 06 animais submetidos a lesão do Nervo Facial e inoculação de 

células tronco mesenquimais e  

• Grupo III: 06 animais submetidos a lesão do Nervo Facial e inoculação de 

células tronco mesenquimais na presença do Bitartarato.  

Após a cirurgia, os animais ficaram alojados em gaiolas contendo no máximo seis 

indivíduos, acompanhados por 90 dias, em condições apropriadas de temperatura (22-24ºC) e 

umidade do ar (60-70%), com ciclo claro-escuro de 12h e recebendo água à vontade. A ração 

específica para a espécie era oferecida uma vez ao dia, após a limpeza das gaiolas. Ao término 

deste período os animais foram eutanasiados. 

No período de acompanhamento, os ratos receberam antibioticoterapia preventiva 

[ceftriaxona, 40 mg/kg/dia, por via intramuscular (i.m.)] durante 10 dias do período pós-

cirúrgico nos membros posteriores (MACHADO et al., 2014). Os animais foram submetidos 

aos testes de função motora facial espontânea para observação do movimento de vibrissas e 

observação do fechamento ocular dos animais. 

6.1.1. Procedimento Cirúrgico 

Os animais foram anestesiados com Cloridrato de Cetamina a 10% (0,1ml/100gr) e 

Xilazina a 2% (0,01ml/100gr) (Agener União, Brasil) por via intraperitoneal e com Isoflurano 
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(Isoforine®, Critália, Brasil) por via inalatória até o término da cirurgia. A seguir, foram 

submetidos à tricotomia retroauricular direita (FARIA et al., 2006).  

Na sequência, foi realizada a marcação para incisão (Figura 11), e logo após uma 

incisão vertical retroauricular abrindo caminho na pele, tela subcutânea e músculo platisma 

(Figura 13). Posteriormente a incisão, ocorreu uma dissecação romba e identificação da 

margem tendinosa do músculo clavotrapeziano, do tronco e bifurcação do NC VII direito e da 

veia jugular externa (Figura 14). 

 

Figura 13: Animal em decúbito lateral, com a região cervical apoiada sobre um molde 

com demarcação da região submetida a incisão para promover a lesão do nervo facial 
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Figura 14: Realização da incisão na região retroauricular direita com localização do 

musculo platisma. 

 

Figura 15: Dissecação romba e localização do músculo clavotrapeziano. 
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Localizado o Nervo Facial, foi feita uma dissecção com microtesoura à 

aproximadamente 3mm de sua emergência (entre margem tendinosa do clavotrapeziano e veia 

jugular externa. Com a dissecção do NC VII, realizou-se a lesão no nervo utilizando uma 

pinça Kelly Nº 14, pressionando o nervo por 30 segundos (Figura 16). 

 

Figura 16: Lesão no nervo facial pressionando com uma pinça por 30 segundos 

 

Figura 17: Inoculação das CTM”s suplementadas com Bitartarato 
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Por fim ocorreu o fechamento da pele e tela subcutânea em pontos separados com 

nylon 4-0 (Figura 18). 

 

Figura 18. Realização da sutura da pele com pontos separados e posterior corte próximo a incisão. 

6.1.2. Obtenção das Células tronco mesenquimais  

As células tronco mesenquimais foram coletadas da medula óssea de dois ratos 

Wistar com 14 dias de vida, procedentes do biotério da UERN, sob aprovação da Comissão de 

Ética em Experimentação Animal (CEEA) número 011/2016. Os animais foram eutanasiados 

como uma dose letal de pentobarbital sódico. 

O meio de cultura usado foi Knockout DMEM low (Dulbecco`s modified Eagle`s 

medium), suplementado com 10% de soro bovino fetal e 10U/ml de penicilina G, 10ug/ml de 

estreptomicina e 25ug/ml de anfotericina B todos obtidos da GIBCO Invitrogen 

Corporation®. As células troncos mesenquimais foram coletadas da medula óssea dos 

fêmures e tíbias de seis ratos pela inserção de uma seringa de 26-gauge na cavidade do osso, 

lavando-a com 10 ml de Knock-out DMEM low. 

No primeiro subcultivo, ao atingir 70 – 90% de confluência, o meio básico foi 

removido através de bomba de sucção e foram 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 alfa – MEM 

suplementado com 20% de FBS, com o objetivo de inativar a tripsina. A suspensão foi 
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centrifugada a 1200 rpm durante dez minutos, após o qual o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram ressuspendidas em 1 mL. 

Alíquotas dessa suspensão foram obtidas para a contagem do número de células em 

câmera de Neubauer. Alíquotas contendo 1 x 104 células de cada grupo foram depositadas em 

18 placas P60, que foram cultivadas em três períodos de tempo: 24, 48 e 72 horas, sendo 6 

placas em cada intervalo de tempo. Com este procedimento foi possível avaliar a aderência e 

proliferação das células-tronco mesenquimais da medula óssea, estabelecendo-se uma curva 

de crescimento celular nos dois grupos. 

Decorridos os intervalos de tempo do estudo, as células foram tripsinizadas e em 

seguida o número de células e a viabilidade celular foram analisados com o uso do corante 

Azul de Tripan. A alíquota retirada para contagem celular foi somada ao mesmo volume de 

Azul de Tripan e então se realizarou a contagem de células viáveis e não viáveis. As células 

vitais expulsam o corante do seu citoplasma e não são coradas, ao contrário das células não 

vitais na qual o corante permanece no interior da célula sendo então coradas por solução de 

azul de trypan. O número de células colhidas de cada placa foi obtido pela contagem de 

células viáveis através do uso de hemocitômetro e o método da exclusão de células não 

viáveis coradas pelo azul de trypan, seguindo as recomendações de Freshney (FRESHNEY et 

al, 2001). 

Para o cálculo do número de células, foi utilizada a seguinte equação matemática: 

NC x D x 104 / # Q [1], onde NC = número de células vitais contadas, D = diluição da 

amostra (104 e #Q = número de quadrados do hemocitômetro usados para a contagem das 

células. Finalmente, o percentual de viabilidade da população celular foi obtido dividindo-se o 

número total de células viáveis pelo número total de células e o resultado, multiplicado por 

100. 

6.1.3. Inoculação das CTM’s suplementadas ou não com Bitartarato no Nervo Facial 

lesionado 

Para a inoculação da CTM na presença ou não do bitartarato, foi utilizada uma 

seringa de Hamilton de calibre 25 à taxa de 10ml/min.  Após a injeção, a seringa foi mantida 

no lugar por um minuto para permitir a dispersão celular (Figura 17). Um total de 10μg de 

Bitartarato foi diluído em 200 microlitros de CTM’s, resultando na administração de 1μg de 

Bitartarato. 



57 

 

 

             Figura 19: Local de inoculação de CT+Bitartarato 

                          Fonte: Mattox, Felix, 1987 

6.1.4. Comportamento da função motora Facial 

Nos respectivos dias destinados à observação clínica, os animais foram submetidos à 

observação da função motora facial espontânea para observação do movimento das vibrissas, 

comparando o lado lesado ao lado não-lesado durante o movimento típico do rato ao explorar 

o ambiente (Figuras 20 e 21). Levando-se em conta o posicionamento, amplitude e a 

frequência do movimento das vibrissas, foi dado um valor numérico conforme escala do 

Quadro 01 (FARIA et al., 2006). 

 

Figura 20: Avaliação do movimento de vibrissas 
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Quadro 01. Escala de pontuação para observação do movimento de vibrissas. 

Pontos Movimento das Vibrissas 

0 Sem movimento 

1 Tremor leve 

2 Movimentação efetiva com posicionamento posteriorizado e amplitude e 

frequências inferiores ao contra-lateral  

3 Movimentação efetiva com posicionamento semelhante ao contra-lateral, 

mas com amplitude e frequência inferiores 

4 Movimentação efetiva com posicionamento e amplitude semelhantes ao 

contra-lateral, mas com frequência inferior 

5 Movimentação efetiva com posicionamento, amplitude e frequência 

semelhantes ao contra-lateral 

 

 

Figura 21: Avaliação do comportamento de exploração do ambiente 

Nestes mesmos dias, foi observado também o fechamento ocular e reflexo de 

piscamento dos animais mediante estímulo de jato de ar, produzido pela compressão rápida do 

êmbolo de uma seringa de 20 ml direcionado contra o globo ocular (figura 20). Levando-se 

em conta o fechamento da rima ocular, foi dado um valor numérico conforme a escala do 

Quadro 2 (FARIA et al., 2006).  
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Figura 22. Avaliação do fechamento ocular e reflexo do piscamento. 

 

Quadro 02. Escala de pontuação para observação do fechamento da rima ocular 

Pontos Fechamento da rima ocular 

0 Sem movimento perceptível 

1 Contração, mas sem fechamento perceptível da rima ocular 

2 Fechamento de até 25% da rima ocular  

3 Fechamento de 25 a 50% da rima ocular 

4 Fechamento de 50 a 75% da rima ocular 

5 Fechamento entre 75 a 100% da rima ocular 

 

Outras observações também foram realizadas como a lagoftalmia espontânea (quadro 

3) onde o avaliador media com o auxílio de uma fita métrica (figura 23), o reflexo de vibrissas 

ao toque (quadro 4) que consistia em aproximar levemente um objeto e observar se havia 

reflexo ou não e outras características (figura 24). 

Quadro 03. Escala da medição da Lagoftalmia 

 

 

 

 

 

Pontos Abertura ocular 

1 Lagoftalmia de 5mm 

2 Lagoftalmia de 4mm 

3 Lagoftalmia de 3mm 

4 Lagoftalmia de 2mm 

5 Lagoftalmia de 1mm 
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                                   Figura 23. Avaliação de lagoftalmia com auxílio de fita métrica. 

 

Quadro 04. Escala de reflexo das vibrissas ao toque 

Pontos Resposta ao toque 

1 Sem resposta ao toque 

2 Com resposta leve 

3 Com resposta moderada 

4 Com resposta normal 
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Figura 24: Reflexo das vibrissas ao toque 

 

Por fim o levantamento da pálpebra superior (quadro 5) que consistia em gerar uma 

leve pressão e analisar a resistência do animal (figura 25). Estas análises foram realizadas 

48h, 72h e semanalmente depois da cirurgia até o sacrifício dos animais.  

 

Quadro 05. Escala ao levantamento da pálpebra superior  

Pontos Resistência ao levantamento  

1 Resistência ausente 

2 Resistência leve 

3 Resistência moderada 

4 Resistência normal 
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Figura 25: Avaliação do levantamento da pálpebra superior. 

6.1.5. Eutanasia dos Animais e secção do material 

Noventa dias após a cirurgia, os animais foram eutanasiados através de uma perfusão 

transcardíaca de solução salina 0,9% e solução fixadora. A solução fixadora é uma solução 

modificada (GOMIDE et al., 1999) e consiste de 4% paraformaldeído diluído em tampão 

fosfato (0,1M; pH 7,4). Segmentos do Nervo Facial adjacentes à lesão foram rapidamente 

removidos e posteriormente fixados na mesma solução fixadora por 90 minutos e lavadas em 

uma solução de sacarose 10% dissolvida em tampão fosfato por 48 horas. Os segmentos dos 

Nervos Faciais, contendo os enxertos, foram reduzidos a 1 cm, congelados com gelo seco (-

45ºC) e cortes seriados transversais de 20 µm serão feitos. Os cortes de congelação foram 

efetuados num micrótomo horizontal de deslizamento Leica, modelo SM 2000R (Alemanha) 

com temperatura mantida constante por reposição periódica de gelo seco picado. Os cortes 

foram montados em lâminas gelatinizadas e processados para a imunohistoquímica. 

Ratos Wistar foram utilizados e o método seguirá o protocolo modificado de 

CHEUNG e colaboradores (CHEUN et al., 1997). Os animais foram decapitados e suas 

cabeças serão mergulhadas em etanol 70%. Seus encéfalos foram removidos e colocados em 

uma placa de vidro de 100mm de diâmetro (Corning, EUA) contendo 10ml de solução estéril 

e gelada em pH 7,4, consistindo de: 120mM NaCl, 5mM KCl, 1,2mM KH2PO4, 1,2mM 

MgSO4, 25mM NaHCO3, 10mM Hepes, 13mM de glicose. As meninges e os vasos 

sanguíneos foram cuidadosamente retirados com o auxílio de instrumentos microcirúrgicos 
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específicos (Roboz Surgica, EUA) em um microscópio de dissecação (DF Vasconcelos, 

Brasil). O tronco encefálico foi identificado usando o mesmo critério de KIVELL e 

colaboradores (KIVELL et al., 2001). 

Em seguida, o tronco encefálico dos animais foi colocado nas placas de vidro de 

100mm com à mesma solução estéril descrita acima. A região correspondente a emergência 

do Nervo Facial foi identificada e extraída no formato de bloco, em seguida submetida a 

emblocamento para submissão do seccionamento (CHOI et al., 2001; KIVELL et al., 2001). 

6.1.6. Marcação Imunohistoquímica 

O método imunohistoquímico foi realizado de acordo com Humpel e colaboradores 

(HUMPEL et al., 1994). Com um início aleatório, as secções das regiões estudadas foram 

amostradas sistematicamente, incluindo cada 20 secções. Sete séries de Nervo Facial e cinco 

séries de tronco encefálico na altura do núcleo facial, em sequência rostro caudal foram então 

obtidas conforme descrição no procedimento do Nissl. Estas séries foram submetidas à análise 

imunohistoquímica microdensitométrica da seguinte forma. Lâminas com as secções do 

Nervo Facial referentes ao epicentro e núcleo facial foram imersas em placa de Petri 

embebidas em tampão borato e levadas ao forno de microondas, onde passaram por 

aquecimento por dois tempos de 30 segundos na potência 50 com o objetivo de recuperar a 

antigenicidade. Em seguida, a solução de tampão borato foi substituída pelo tampão fosfato 

0,1M, onde as lâminas permanecerão por 5 minutos. Após a solução foi removida e as 

lâminas expostas à secagem, permitindo o contorno das secções com esmalte de unha. As 

secções foram lavadas 3 vezes de 5 minutos em tampão fosfato 0,1M acrescido de triton X-

100 0,5%. Após as secções foram mantidas em soro normal de cabra 10% diluído em tampão 

fosfato mais Triton X-100 0,5% por 30 minutos. Em seguida, os tecidos foram incubados por 

24 horas (anticorpo primário) a 20ºC com um dos marcadores imunohistoquímicos: 

• Tronco encefálico (núcleo do Nervo Facial) 

1- anti-NeuN feito em camundongo (Millipore) para marcação de corpos neuronais 

na concentração 1:500; 

Passadas as 24 horas de incubação do anticorpo primário, foram realizadas 3 

lavagens em tampão fosfato 0,1M de 5 minutos cada. Após as lavagens foi incubado por 1 

hora (anticorpo secundário) que obtidas de ovelha ou cavalo e produzidas contra as proteínas 

de animais dos quais foram obtidos os anticorpos primários. 
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Passado o tempo estipulado para incubação, as lâminas foram novamente lavadas 

com tampão fostato 0,1M por 3 vezes de 5 minutos cada e posteriormente expostas a 

secagem. 

O sistema da imunoperoxidase indireta empregando a avidina-biotina (ABC) (Hsu et 

al., 1981) (Vectastain, EUA) foi usado com a 3-3’-diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB, 

Sigma) como cromógeno. Depois de lavadas em tampão fosfato, as secções foram incubadas 

com imunoglobulinas biotiniladas (Vector, EUA, diluído 1:200) por uma hora. Essas 

imunoglobulinas foram obtidas de ovelha ou cavalo e produzidas contra as proteínas de 

animais dos quais foram obtidos os anticorpos primários.  

Os anticorpos foram a ser diluídos em tampão fosfato contendo 0,5% Triton X-100. 

A avidina e uma peroxidase biotinilada seram introduzidas (Vectastain, Vector, EUA; ambas 

diluídas 1:100) numa terceira incubação durante 45 minutos. A reação veio a ser completada 

com 0,03% de DAB (Sigma) como cromógeno e H2O2 (Sigma) durante 10 minutos. Os 

procedimentos imunohistoquímicos procederam de forma uniformizada. Assim, será 

considerado o ponto de saturação do DAB, a diluição do anticorpo primário longe da 

saturação e um tempo de incubação ajustado de tal modo que os elementos mais escuros das 

secções estejam inferior a saturação (ZOLI et al, 1990).  

Após o término da bateria da imunohistoquímica foi removido o esmalte das lâminas 

e, as mesmas foram expostas a secagem por 1 hora. Em seguida, foi realizada a desidratação 

do tecido para evidenciação das imunoreatividades. Em seguida foi adicionado entellan sobre 

as secções e colado a lamínula.   

6.1.7. Análise Quantitativa Estereológica 

Esta análise foi utilizada para a quantificação das marcações imunohistoquímicas 

descritas anteriormente (GUNDERSEN, et al., 1988). Para esta análise, serão amostradas as 

secções do epicentro nos enxertos e dos núcleos do Nervo Facial dos três grupos de animais. 

As contagens e medidas optou-se por serem realizadas usando o software Image J. Imagens 

digitais conseguiram ser obtidas de secções representativas usando uma videocâmara digital 

(Nikon DXM1200). As imagens analisadas, passaram por correções minimamente para brilho 

e contraste, e montadas usando Adobe Photshop 7.0 software. Os resultados foram 

documentados em fotomicrografias e gráficos. Uma objetiva de imersão de aumento 40x com 

uma abertura de 1.4 foi utilizada para a contagem dos perfis imunorreativos. 
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6.1.8. Análise dos Dados 

Os dados foram expressos em valores de média e desvio padrão através do programa 

estatístico SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 23.0.  
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7. Resultados  

7.1. Comportamental da função motora Facial 

Os dados foram expressos em valores de média e desvio padrão através do programa 

estatístico SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 23.0. Após análise dos 

pressupostos paramétricos, diferenças estatísticas entre os grupos foram obtidas por Kruskall-

Wallis e Mann-Whitney. O valor usado de significância estatística para os resultados foi de 

p<0,05. 

Os dados obtidos durante as 13 semanas de análise, utilizando os três tratamentos 

com aplicação de substâncias Salina, Células Tronco (CTs) e Células Tronco + Bitartarato 

(CTs + Bitartarato), estão expressos em gráficos de acordo com o teste realizado, seguido da 

tabela que expressam suas médias e desvios-padrão. 

Analisando o movimento de vibrissas (Figura 26), observou-se um aumento 

significativo da primeira à sétimas semanas de observação, onde os maiores desvios padrões 

ocorreram na terceira (0,50) e quinta (0,33) semanas para o tratamento Salina, na terceira 

(0,83) e quarta (0,37) semanas para o tratamento com uso de Células Tronco (CTs) e da 

terceira a quinta (0,44) semanas para o tratamento CTs + Bitartarato, estabilizando logo em 

seguida, da oitava até à décima terceira semana de avaliação. 

 

Figura 26 - Média ± desvio padrão do movimento de vibrissas. 

 
*Diferença estatística (p<0,05 - Mann-Whitney) 
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                                   Fonte: Próprio autor. 
 

Não foram constatadas diferenças significativas nas semanas de observação quando 

se estudou o efeito da interação Salina x CTs (Tabela 3). Os maiores valores médios do 

movimento de vibrissas (5,00) foram observados a partir da oitava semana, com P = 1,000. 

 

Tabela 3 - Médias e desvios padrões do movimento de vibrissas na interação salina x CTs. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P Salina CTs 

Média DP Média DP 

1 Semana 0,30 0,00 0,30 0,00 1,000 

2 Semana 1,00 0,00 1,14 0,31 0,371 

3 Semana 4,25 0,50 3,60 0,83 0,102 

4 Semana 4,23 0,15 4,20 0,37 0,893 

5 Semana 4,25 0,33 4,24 0,13 0,784 

6 Semana 4,78 0,15 4,74 0,28 1,000 

7 Semana 4,85 0,17 4,94 0,13 0,371 

8 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

9 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

10 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

11 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

12 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

13 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente 

diferentes à 5% de probabilidade pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando se estudou o efeito da interação CTs x CTs + Bitartarato (Tabela 4) houve 

diferenças significativas apenas na primeira (P = 0,003) e terceira (P = 0,034) semanas de 

observação, onde tais diferenças na primeira semana foi proporcionada pelo tratamento CTs + 

Bitartarato com média 0,00 e na terceira semana o mesmo tratamento mostrou-se superior ao 

tratamento com CTs, com a média de movimentos de vibrissas de 4,80. 

 

Tabela 4 - Médias e desvios padrões do movimento de vibrissas na interação CTs x CTs + 

Bitartarato. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P CTs CTs + Bitartarato 

Média DP Média DP 

1 Semana 0,30 0,00 0,00 0,00 0,003 

2 Semana 1,14 0,31 1,00 0,00 0,317 

3 Semana 3,60 0,83 4,80 0,44 0,034 

4 Semana 4,20 0,37 4,80 0,44 0,051 

5 Semana 4,24 0,13 4,80 0,44 0,074 
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6 Semana 4,74 0,28 5,00 0,00 0,053 

7 Semana 4,94 0,13 5,00 0,00 0,317 

8 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

9 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

10 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

11 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

12 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

13 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de probabilidade 
pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Observou-se um decréscimo significativo de Lagoftalmia (Figura 25) da primeira à 

terceira semana de observação, em que na segunda semana ocorreu um dos maiores desvios 

padrões de 0,33 para os tratamentos Salina e CTs e de 0,68 na quinta semana de observação 

para o tratamento CTs + Bitartarato. 

 

Figura 25 - Média ± desvio padrão de Lagoftalmia. 

 
*Diferença estatística (p<0,05 - Mann-Whitney) 
Fonte: Próprio autor. 

 

Constatou-se diferença significativa apenas na décima semana (P = 0,031) de 

observação quando se estudou o efeito da interação Salina x CTs (Tabela 5) onde o tratamento 

Salina sobressaiu-se ao CTs com uma média de abertura ocular de 3,00. 

 

Tabela 5 - Médias e desvios padrões de Lagoftalmia na interação salina x CTs. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P Salina CTs 

Média DP Média DP 
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1 Semana 4,15 0,30 4,15 0,30 0,308 

2 Semana 3,75 0,33 3,75 0,33 0,197 

3 Semana 2,85 0,17 2,85 0,17 0,193 

4 Semana 3,15 0,17 3,15 0,17 0,302 

5 Semana 3,08 0,28 3,08 0,28 0,385 

6 Semana 2,93 0,15 2,93 0,15 0,098 

7 Semana 2,83 0,42 2,83 0,42 0,705 

8 Semana 2,93 0,15 2,93 0,15 0,866 

9 Semana 2,68 0,15 2,93 0,15 0,120 

10 Semana 3,00 0,28 2,68 0,28 0,031 

11 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 

12 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 

13 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de probabilidade 

pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando se estudou o efeito da interação CTs x CTs + Bitartarato (Tabela 6) para 

Lagoftalmia, a diferença significativa foi observada apenas na segunda (P = 0,007) semana de 

observação, onde o tratamento CTs mostrou-se superior ao tratamento CTs + Bitartarato, com 

uma a média de abertura ocular de 3,75. 

 

Tabela 6- Médias e desvios padrões de Lagoftalmia na interação CTs x CTs + Bitartarato. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P CTs CTs + Bitartarato 

Média DP Média DP 

1 Semana 4,15 0,30 4,42 0,38 0,910 

2 Semana 3,75 0,33 3,48 0,31 0,007 

3 Semana 2,85 0,17 2,42 0,54 0,116 

4 Semana 3,15 0,17 3,26 0,57 0,338 

5 Semana 3,08 0,28 3,34 0,68 0,654 

6 Semana 2,93 0,15 3,26 0,35 0,090 

7 Semana 2,83 0,42 2,92 0,42 0,317 

8 Semana 2,93 0,15 2,94 0,13 1,000 

9 Semana 2,93 0,15 2,76 0,13 1,000 

10 Semana 2,68 0,28 3,06 0,13 1,000 

11 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 

12 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 

13 Semana 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de probabilidade 
pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

No fechamento ocular (Figura 26), observou-se um aumento significativo da 

primeira à terceira semanas de observação, onde os maiores desvios padrões ocorreram na 

segunda (0,78 e 0,54) e terceira (0,54 e 0,44) semanas para os tratamentos CTs e CTs + 
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Bitartarato, respectivamente, e na sexta e sétima (0,35) semanas para o tratamento CTs, 

estabilizando logo em seguida, da oitava até à décima terceira semana de avaliação. 

 

Figura 26 - Média ± desvio padrão do fechamento ocular. 

 
*Diferença estatística (p<0,05 - Mann-Whitney) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando se analisou as interações Salina x CTs (Tabela 7) e CTs x CTs + Bitartarato 

(Tabela 8) para a variável fechamento ocular, constatou-se que não houve efeito significativo 

em nenhuma das semanas de avaliação nas duas interações citadas. Para os tratamentos Salina 

e CTs os maiores valores médios de fechamento ocular (5,00) foram observados da oitava a 

décima terceira e para o tratamento CTs + Bitartarato (5,00) da quarta à décima terceira 

semana de avaliação. 

 

Tabela 7 - Médias e desvios padrões de fechamento ocular na interação salina x CTs. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P* Salina CTs 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,00 0,00 1,20 0,30 0,180 

2 Semana 2,15 0,17 1,88 0,78 0,620 

3 Semana 5,00 0,00 4,40 0,54 0,074 

4 Semana 4,85 0,17 4,72 0,38 0,786 

5 Semana 4,99 0,15 4,82 0,16 0,322 

6 Semana 4,83 0,35 4,94 0,13 0,737 

7 Semana 4,83 0,35 4,94 0,13 0,737 

8 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

9 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

10 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 
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11 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

12 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

13 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

*Semanas de avaliação com valores de Pr<0,05 na interação estudada são significativamente 

diferentes à 5% de probabilidade pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Tabela 8 - Médias e desvios padrões de fechamento ocular na interação CTs x CTs + 

Bitartarato. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P CTs CTs + Bitartarato 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,20 0,30 1,00 0,00 0,136 

2 Semana 1,88 0,78 1,40 0,54 0,278 

3 Semana 4,40 0,54 4,20 0,44 0,513 

4 Semana 4,72 0,38 5,00 0,00 0,134 

5 Semana 4,82 0,16 5,00 0,00 0,050 

6 Semana 4,94 0,13 5,00 0,00 0,317 

7 Semana 4,94 0,13 5,00 0,00 0,317 

8 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

9 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

10 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

11 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

12 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

13 Semana 5,00 0,00 5,00 0,00 1,000 

*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente 

diferentes à 5% de probabilidade pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Observou-se um aumento significativo do levantamento de pálpebras superior para 

os tratamentos CTs e CTs + Bitartarato (Figura 27) da primeira à sexta semana de observação, 

onde ocorreram os maiores desvios, na quinta semana (0,39) para Salina e na quarta e quinta 

semana (0,54) para CTs + Bitartarato, tendendo a estabilizar nas semanas seguintes. 

 
Figura 27 - Valores de média ± desvio padrão do levantamento de pálpebras superior. 
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*Diferença estatística (p<0,05 – Mann-Whitney) 
Fonte: Próprio autor. 

 
No tratamento Salina (Figura 27) esse aumento ocorreu entre a primeira e terceira 

semana, que foi também onde ocorreram os dois maiores desvios, 0,87 e 0,65, 

respectivamente, e da quarta a nona semana mantem-se com médias de levantamento de 

pálpebras inferiores aos demais tratamentos. 

Quando se estudou o efeito da interação Salina x CTs (Tabela 9) para levantamento 

de pálpebras, as diferenças significativas foram observadas na sexta (P = 0,028) sétima (P = 

0,030) e oitava (P = 0,014) semanas de observação, onde o tratamento CTs mostrou-se 

superior ao tratamento Salina em todas as três semanas. 

 

Tabela 9- Médias e desvios padrões de levantamento de pálpebras na interação salina x CTs. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P Salina CTs 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,68 0,87 1,26 0,28 0,075 

2 Semana 2,15 0,17 2,00 0,30 0,432 

3 Semana 3,32 0,65 3,20 0,30 0,884 

4 Semana 3,22 0,15 3,12 0,16 0,322 

5 Semana 3,18 0,35 3,54 0,39 0,152 

6 Semana 3,32 0,28 3,82 0,16 0,028 

7 Semana 3,18 0,35 3,80 0,30 0,030 

8 Semana 3,32 0,28 3,94 0,13 0,014 

9 Semana 3,50 0,44 3,94 0,13 0,080 

10 Semana 3,93 0,15 3,94 0,13 0,866 

11 Semana 3,75 0,33 4,00 0,00 0,094 

12 Semana 3,93 0,15 3,94 0,13 0,866 

13 Semana 3,93 0,15 4,00 0,00 0,264 



73 

 

*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente 

diferentes à 5% de probabilidade pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na interação CTs x CTs + Bitartarato (Tabela 10) não se constatou efeitos 

significativos em todas as semanas de observação estudadas. Observou-se as maiores médias 

de levantamento de pálpebras (4,00) no tratamento CTs, na décima primeira (P = 1,000) e 

décima terceira (P = 1,000) semana, e no tratamento CTs + Bitartarato.na oitava (P = 0,317), 

nova (P = 0,317), décima primeira (P = 1,000), décima segunda (P = 0,317) e décima terceira 

(P = 1,000) semanas. 

 

Tabela 10 - Médias e desvios padrões de levantamento de pálpebras na interação CTs x CTs 

+ Bitartarato. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P CTs CTs + Bitartarato 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,26 0,28 1,20 0,44 0,408 

2 Semana 2,00 0,30 1,80 0,44 0,575 

3 Semana 3,20 0,30 3,20 0,44 0,700 

4 Semana 3,12 0,16 3,60 0,54 0,212 

5 Semana 3,54 0,39 3,60 0,54 0,661 

6 Semana 3,82 0,16 3,80 0,44 0,403 

7 Semana 3,80 0,30 3,80 0,44 0,700 

8 Semana 3,94 0,13 4,00 0,00 0,317 

9 Semana 3,94 0,13 4,00 0,00 0,317 

10 Semana 3,94 0,13 3,80 0,44 0,881 

11 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

12 Semana 3,94 0,13 4,00 0,00 0,317 

13 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de Pr<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de 
probabilidade pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 
 

No reflexo ao toque a partir da segunda semana observou-se um aumento crescente 

para todos os tratamentos testados (Figura 28) onde a partir da nona semana de observação, 

estabiliza para o tratamento CTs e CTs + Bitartarato, da décima semana à diante para o 

tratamento Salina com valores médios de 4,00. Os maiores desvios padrões observados foram 

de 0,33 na sétima semana para o tratamento Salina, 0,50 na terceira semana para o tratamento 

CTs e 0,54 na terceira, sexta e sétima semanas para o tratamento CTs + Bitartarato. 

 

Figura 28 - Média ± desvio padrão do reflexo ao toque. 
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*Diferença estatística (p<0,05 - Mann-Whitney) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Quando se analisou os efeitos do reflexo ao toque nas interações Salina x CTs 

(Tabela 11) e CTs x CTs + Bitartarato (Tabela 12), constatou-se que não houve diferenças 

significativas em nenhuma das semanas de avaliação para as duas interações. Para todos os 

tratamentos testados, Salina e CTs e CTs + Bitartarato os maiores valores médios de reflexo 

ao toque foi 4,00 sem desvio padrão da décima a decima terceira semana para o tratamento 

Salina e da nona à décima terceira para os tratamentos CTs e CTs + Bitartarato. 

 

Tabela 11 - Médias e desvios padrões de reflexo ao toque na interação salina x CTs. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P Salina CTs 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,00 0,00 1,00 0,00 1,000 

2 Semana 1,00 0,00 1,00 0,00 1,000 

3 Semana 3,00 0,00 2,54 0,50 0,079 

4 Semana 3,08 0,15 3,00 0,21 0,558 

5 Semana 3,15 0,17 3,00 0,00 0,091 

6 Semana 3,22 0,15 3,40 0,30 0,343 

7 Semana 3,75 0,33 3,60 0,44 0,606 

8 Semana 3,93 0,15 3,82 0,16 0,322 

9 Semana 3,85 0,17 4,00 0,00 0,091 

10 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

11 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

12 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

13 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de probabilidade 

pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 12 - Médias e desvios padrões de reflexo ao toque as na interação CTs x CTs + 

Bitartarato. 

Semana de 

observação 

Variáveis 

Valores de P CTs CTs + Bitartarato 

Média DP Média DP 

1 Semana 1,00 0,00 1,00 0,00 1,000 

2 Semana 1,00 0,00 1,00 0,00 1,000 

3 Semana 2,54 0,50 2,40 0,54 0,729 

4 Semana 3,00 0,21 3,00 0,00 1,000 

5 Semana 3,00 0,00 3,20 0,44 0,317 

6 Semana 3,40 0,30 3,40 0,54 0,828 

7 Semana 3,60 0,44 3,40 0,54 0,504 

8 Semana 3,82 0,16 3,80 0,44 0,403 

9 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

10 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

11 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

12 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 

13 Semana 4,00 0,00 4,00 0,00 1,000 
*Semanas de avaliação com valores de P<0,05 na interação estudada são significativamente diferentes à 5% de probabilidade 

pelo teste de Mann-Whitney. 

Fonte: Próprio autor. 

 

7.2. Quantificação das marcações imunohistoquímicas 

Notou-se que a marcação imunohistoquímica a NeuN se mostrou em fibras 

distribuídas difusamente no núcleo do Nervo Facial nos grupos avaliados. 

A quantificação da imunorreatividade a NeuN nos campos de amostragem do núcleo 

do nervo mostrou que o grupo que recebeu a inoculação de CTM suplementado ao Bitartarato 

apresentou valores mais elevados de fibras imunorreativas ao NeuN em comparação ao grupo 

que recebeu inoculação de CT e ao grupo que recebeu a inoculação de solução Salina. O 

grupo CT também apresentou valores mais elevados de fibras imunorreativas ao NeuN 

quando comparado ao grupo Salina. 
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Figura 27: Microfotografias das secções transversais de 20 µm e aumento de 40x dos animais que receberam 

esmagamento do nervo facial e tratados com salina (A), células tronco mesenquimais (B), células tronco 

mesenquimais suplementado com Bitartarato (C), imunorreativas ao NeuN. Fibras imunorreativas observadas 

(setas). Barras: 100 µm (A, B e C). 

Observou-se diferenças significativas entre os grupos de pesquisa para a variável 

total de fibras (Tabela 13), com P-valor (0,0002) menor que 0,05; rejeitando-se a hipótese de 

igualdade entre os tratamentos testados. 

Tabela 13- Análise de variância para o total de fibras. 

Fonte de Variação GL SQ QM FC Pr>Fc 

Grupo de pesquisa 2 277,555 138,777 12,595 0,0002** 

Erro 24 264,444 11,018   

Total 26 542,000    

Coeficiente de Variação 13,28 Média geral 25,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

Corroborando com os resultados encontrados na análise de variância (Tabela 13), foram 

constatadas diferenças significativas no teste de médias entre os grupos de pesquisa 

estudados, em que, o grupo salina foi quem proporcionou a diferença observada com média 

inferior ao observado nos grupos CT e CT + Bitartarato, que não diferiram entre si (Tabela 

14). 

 

Tabela 14 - Médias dos totais de fibras observados para os grupos de pesquisa estudados. 

 

Grupo de Pesquisa Fibras 

Grupo Salina  20,55 B* 

Grupo CT 26,44 A 

Grupo CT + Bitartarato 28,00 A 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 25 . Médias dos totais de fibras observados para os grupos de pesquisa estudados. 

*Médias seguidas pela mesma letra entre colunas não diferem entre si, a 5% de probabilidade, 

pelo teste de Tukey. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância, usando-se o software Sisvar 

desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (FERREIRA, 2011). As médias foram 

comparadas a 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey, quando o valor do teste F, na análise 

de variância for significativo. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade 

(ESTATCAMP, 2014) e homogeneidade (BARTLETT, 1937) de variância antes da 

realização das análises estatísticas.  
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8. Discussão 

 

A lesão do nervo facial pode ocasionar inúmeras consequências, tanto sociais quanto 

psicológicas, devido as alterações na expressão facial. Desse modo, estudos têm abordado o 

presente tema a fim de esclarecer sobre uma melhor forma de reparo (BORIN et al., 2006; de 

FARIA et al., 2006; MAGILL et al., 2010; HONTANILLA; MARRE; CABELLO, 2013; 

TOROS et al., 2013; VITERBO et al., 2014; HUANG et al., 2015; MATSUDA et al., 2015; 

OKOCHI et al., 2015). A regeneração do nervo facial é proporcional ao grau de lesão, ou seja, 

quanto mais leve for o grau de lesão do nervo, melhor será a regeneração neural (Salomone et 

al. 2011). 

Há muitos anos, o homem tenta reestabelecer a função de um nervo lesionado. 

Galeno, em 200 a.C. (apud Costa, 2003) foi o primeiro a relatar a possibilidade de 

regeneração de um nervo lesado. Em 600 d.C. Argino (apud Costa, 2003), realizou a primeira 

neurorrafia, entretanto, para alguns autores a primeira descrição de um ato cirúrgico sobre um 

nervo data do século XIII e foi realizado por Saliceto (apud Brunelli, 1978). Contudo, 

somente Hueter, em 1873, foi quem obteve algum sucesso na reparação cirúrgica de um nervo 

lesado (Hueter, 1873; Bento, 1988). 

De acordo com autores Mattox, Felix (1987), Borin et al. (2010); Salomone et al., 

(2012), a escolha do melhor modelo animal para o estudo da regeneração de nervos ainda é 

um tema bastante discutido, pois todos os modelos descritos na literatura apresentam 

vantagens e desvantagens. 

O comportamento dos animais nos estudos de paralisia facial tem sido usado como 

um parâmetro para avaliar a regeneração do nervo facial. Alguns estudos utilizaram coelhos 

(YIAN et al, 2001), hamsters (JONES, 1993), gatos (BENTO et al., 1989), “guinea pig" 

(YUH-SHYANG et al., 2000) ou ratos (MERSA et al, 2000; BYERS et al., 1998; GILAD et 

al, 1996), observaram o fechamento ocular, reflexo de piscamento, a movimentação e posição 

das vibrissas.  

Animais grandes como o porco, apesar de terem um extenso segmento vertical 

(mastóideo) do nervo facial, extraordinários para a realização de procedimentos cirúrgicos 

(BARRS, 1991), têm sua utilização limitada por dificuldades encontradas com o manuseio e a 

manutenção, custo alto, resistência baixa a infecções, além de proporcionarem uma incidência 

alta de complicações anestésicas (MATTOX, FELIX, 1987; SALOMONE et al., 2012). De 

acordo com Kozma et al (1974), o trajeto do nervo facial do coelho, desde a sua raiz 
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intracraniana até a sua porção extratemporal, inclusive a distribuição de ramos, tem estreita 

relação com a anatomia humana. Como descrito por Costa et al (2006), o tronco 

extratemporal do nervo facial do coelho é de fácil localização e a técnica cirúrgica também de 

fácil execução. Ademais, possuem o nervo facial anatomicamente semelhante ao nervo facial 

de humanos (MATTOX, FELIX, 1987; BENTO, 1988; COSTA, 2003) e uma reação 

microbiológica pós-traumática conhecida (COSTA, 2003). Entretanto, estes animais ainda 

exibem certa complexidade de manuseio e manutenção, imunidade baixa além da dificuldade 

de suportar a paralisia facial bilateral (MATTOX, FELIX, 1987; BARRS, 1991; BORIN et 

al., 2010; SALOMONE et al., 2012). 

Animais pequenos como ratos estão sendo largamente empregados em pesquisas 

experimentais por oferecerem vantagens como: manuseio e tratamento fáceis; resistência alta 

a manipulações e a infecções; custo baixo; podem ser alojados em gaiolas coletivas; possuem 

tolerância à paralisia facial bilateral; similaridade anatômica com outros primatas (MATTOX, 

FELIX, 1987; BARRS, 1991; BORIN et al., 2010; SALOMONE et al., 2012); além de 

possuírem todos os seus parâmetros anatômicos, metabólicos e de crescimento bem descritos 

na literatura (DONALDSON, 1924; GREENE, 1955; WINGERD, 1988; GHEORGHE, 

2011). 

Escolheu-se por utilizar o rato Wistar porque, além de ser um animal já utilizado em 

estudos semelhantes na literatura, é facilmente obtida no biotério desta Instituição, tem um 

manejo relativamente fácil (podendo ser mantidas em gaiolas coletivas), é facilmente 

anestesiado e o animal com paralisia facial não apresenta grande morbidade para se alimentar, 

mesmo quando esta é bilateral (MATTOX et al., 1987), também porque estes animais 

possuem um segmento extra temporal do nervo facial bastante extenso, puramente motor, de 

fácil acesso e que mostra um padrão de ramificação que não difere dos outros roedores. Outra 

vantagem é que o nervo facial desses animais passa abaixo e não através da glândula parótida, 

e seus ramos periféricos repousam sobre a fáscia que recobre os músculos da face, o que 

facilita a exposição e a dissecção (DÖRFL, 1982; KLEIN, RHOADES, 1986; SEMBA, 

EGGER, 1986; MATTOX, FELIX, 1987; SALOMONE et al., 2012). Ademais, a quantidade 

de fibras do nervo facial de ratos não varia de acordo com a massa corporal e a idade do 

animal (SEMBA, EGGER, 1986; MATTOX, FELIX, 1987). 

Optamos por padronizar o modelo com animais do sexo masculino porque há relatos 

sobre a influência do gênero na regeneração neural, sendo naturalmente maior em fêmeas de 

hamster (KINDERMAN et al., 1987), e para que não houvesse necessidade de controle do 
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ciclo hormonal dos animais, por ter sido comprovada a influência que o ciclo hormonal 

feminino exerce sobre a regeneração neural (KINDERMAN & JONES, 1998). 

Animais com paralisia facial possuem sinais característicos que incluem a perda do 

reflexo de piscamento e da movimentação das vibrissas que assumem posição posterior 

(JONES, 1993; GILAD et al., 1996; GUNTINAS-LICHIUS et al, 2001). A partir da 

observação desses sinais, escalas distintas de avaliação da paralisia facial foram descritas. 

Escalas comportamentais (GILAD et al.,1996; JONES (1993); YIAN et al., 2001; 

GUNTINAS-LICHIUS et al., 2001), análises eletrofisiológicas (BENTO et al., 1998; BYERS 

et al., 1998; GUNTINAS-LICHIUS et al., 2001; YIAN et al., 2001), análises de fibras 

musculares (GUNT et al., 2001; JERGOVIC et al., 2001; CONSTANTINIDIS, 2001), 

análises de núcleos centrais (GUNTINAS-LICHIUS et al., 2000; GUNTINAS-LICHIUS et 

al., 2001; TERAO et al., 2000; HASS et al., 1993; FERNANDEZ et al., 1992; DAUVERGNE 

et al., 2001; MATTSSON et al., 1999) e análises de axônios (BENTO et al., 1989; BYERS et 

al., 1998; YUH-SHYUNG et al., 2000; GUNTINAS-LICHIUS et al., 19997; WONG et al., 

1991; GUNTINAS-LICHIUS et al., 2001) já foram utilizadas na literatura. Optamos por 

realizar uma análise comportamental porque esta não reflete apenas um aspecto anatômico e 

sim o aspecto primordial da regeneração que é a recuperação da funcionalidade do movimento 

facial (FRYKMAN et al, 1988). Outros autores, utilizando estudos de lesão do NF em 

roedores já haviam utilizado escalas clínicas de observação do movimento de vibrissas, em 

muito semelhantes ao nosso (GILAD et al.,1996; JONES et al., 1993). Procurando 

incrementar a análise comportamental, associamos a observação do fechamento da rima 

ocular baseado na experiência de outros autores com animais como o gato (BENTO et al., 

1989). Entretanto é evidente que esta medida comportamental tem um grande componente de 

subjetividade e menor reprodutibilidade.  

Conforme Tos et al. (2009), ratos e camundongos são os animais de laboratório mais 

utilizados em estudos de regeneração de nervos, havendo nítida prevalência do uso de ratos, 

pois, em uma análise na base de dados “PubMed”, de uma amostra aleatória de 1.500 artigos 

de pesquisa sobre  “regeneração de nervos” os autores encontraram que mais de 90% desses 

estudos adotou o rato como modelo experimental. A principal razão parece ser o maior 

tamanho dos nervos de ratos em relação a camundongos, o que reduz a complexidade dos 

procedimentos microcirúrgicos, aumenta a possibilidade de fazer testes funcionais 

padronizados e comparáveis e ao fato dos ratos serem mais resistentes. 
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Por ser bastante amplo e facilmente exposto, o nervo ciático de ratos é um dos 

modelos experimentais mais utilizados no estudo da regeneração de nervos periféricos 

(LUNDBORG, LONGO, 1982; SECKEL et al., 1984; DE MEDINACELI, SEABER, 1989; 

BUTTEMEYER et al., 1995; LEWIN et al., 1997; MOHAMMAD et al., 2000; DEZAWA et 

al., 2001; MURAKAMI et al., 2003; KEILHOFF et al., 2006; YANG et al., 2011; DADON-

NACHUM et al., 2011), no entanto, este nervo divide-se logo após sua emersão abaixo do 

sacrum, podendo causar alterações nos resultados funcionais e/ou histológicos (MATTOX, 

FELIX, 1987; TOMOV et al., 2002; HADLOCK et al., 2005; SALOMONE et al., 2012). 

Além disso, alguns autores como McCoy e Boyle (1971), Labelle e Allen (1972), Szal e 

Miller (1975), Aldskogius et al. (1980) e Spector (2000) referem que por causa de seu trajeto 

intra-ósseo longo, o nervo facial apresenta diferenças importantes nas respostas regenerativas 

em relação aos outros nervos, não permitindo a comparação. 

Os achados deste trabalho em relação a funcionalidade demonstraram a recuperação 

parcial dos movimentos das vibrissas na 3ª semana pós-cirurgia dos grupos experimentais e 

equiparando-se ao grupo controle dos movimentos ao final da 13ª semana. Tais resultados vão 

ao encontro com a literatura, já que o movimento das vibrissas está relacionado com a 

funcionalidade do movimento facial associado ao correto processo de regeneração do nervo 

facial (FRYKMAN; MCMILLAN; YEGGE, 1988; HEATON et al., 2014). Existem variados 

modelos de escalas clinicas para avaliação do movimento das vibrissas (JONES, 1993; 

JONES; BROWN; DAMASER, 2001) sendo que neste estudo foi selecionado a escala 

sugerida por de Faria et al. (2006), em virtude da viabilidade e facilidade de condução e 

análise. 

De acordo com o estudo, observamos uma melhora da movimentação facial 

temporalmente em quase todos os quesitos e em todos os grupos pesquisados e estudados. 

Além disto, é evidente que nossa análise de mímica facial em ratos apresenta uma série de 

perfeição quanto à percepção de nuances de expressões, quando comparadas às escalas 

utilizadas na prática clínica em humanos.  

Nossos achados comportamentais, poderíamos estranhar que, em tão pouco tempo, 

nossos animais já demonstrassem movimentação facial. Gershbaum e Roisen (1980) ficaram 

estupefatos com o fato do nervo ciático de ratos demonstrar atividade clínica após dois a três 

dias da lesão. Em estudo piloto (BORIN et al, 2006), também já havíamos detectado um 

retorno de aproximadamente 35% da função facial em 3 semanas e de 60% em 5 semanas. 
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Kohmura et al (1999) também notaram esta recuperação precoce com 14 dias após a 

transecção completa e sutura de nervos faciais de ratos, fato igualmente destacado por outros 

autores (MORAN E GRAEBER, 2004). Isto poderia representar uma “inervação cruzada”, 

refletindo a atividade do núcleo facial contralateral, como sugerido por alguns autores, 

inervação pelo trigêmeo da musculatura da face e/ou uma taxa de regeneração 

acentuadamente maior no rato que no homem, conforme proposto por outros (BOYLE, 1966; 

GERSHENBAUM e ROISEN 1980; FERNANDEZ et al, 1992; FERNANDEZ et al, 1995; 

GUNTINAS-LICHIUS et al, 1996). 

A lesão por esmagamento é um método de lesão neural que utiliza uma pressão 

intensa, de curta duração, capaz de produzir uma lesão axonal (axoniotmese), mas ao 

preservar a estrutura do nervo, possibilita o estudo da degeneração neural que ali se instala 

bem como o processo regenerativo do nervo facial. (PARK et al,1995; CAI et al,1998; 

SPECTOR et al, 2000; COSTA et al, 2006 e VILELA et al, 2008). Esta técnica determina 

uma axoniotmese, considerada lesão neural de segundo grau pela classificação Sunderland 

(1978), conforme descrito por Costa et al (2006). De acordo com Seddon (1943), o 

mecanismo de lesão na axoniotmese, após uma pressão severa e/ou prolongada em qualquer 

porção do nervo, levaria a obstrução da drenagem venosa, aumento da pressão intraneural e 

consequente interrupção do fluxo de nutrientes pelas arteríolas comprimidas. O aumento da 

pressão endoneural persistente causaria isquemia e degeneração axonal. 

As lesões por esmagamentos são de ocorrência relativamente grande, do ponto de 

vista clínico, razão para conhece-la com mais detalhes do que os atualmente disponibilizados 

na literatura médica. Conforme Mazzer (2006), por outro lado, são um modelo praticamente 

ideal para uso experimental, particularmente na pesquisa sobre modalidades terapêuticas das 

lesões dos nervos periféricos em geral, pois não há aqui o fator complicados da secção total 

seguida de sutura. 

O modelo do esmagamento do nervo ciático utilizado neste estudo é decorrente de 

uma lesão física (por esmagamento) dirigida ao nervo (KLUSAKOVA; DUBOVY, 2009). 

Neste modelo a estrutura do nervo é preservada ao menos em parte, facilitando a regeneração 

e seu estudo, bem como avaliação da hipersensibilidade aos estímulos mecânicos que são 

sinais considerados como representativos dador neuropática observada em humanos 

(KONTINEN; MEERT, 2002). 
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Segundo Ciges et al, (1981), ocorre interrupção da condução elétrica embora com 

preservação dos tubos endoneurais o que permite uma recuperação completa num período 

curto de tempo (3 semanas a 3 meses). Esse tipo de lesão simularia o que ocorre em muitos 

casos de fratura de osso temporal, onde é mais frequente a compressão ou esmagamento do 

nervo facial do que sua secção (FISCH, 1980) e, além disto, o edema que se segue à lesão 

mecânica do nervo, causando isquemia secundária, seria semelhante ao que ocorre em 

neuropatias de outras etiologias, principalmente as inflamatórias. 

Diferentes estudos experimentais revelam que não apenas o tipo de lesão, mas a 

pressão local exercida e o tempo de sofrimento do nervo, no caso das lesões traumáticas, 

também interferem no processo de degeneração e regeneração neural. Yamamoto, Fisch 

(1975) verificaram que com uma compressão neural prolongada, com baixa intensidade, por 

12 dias, o nervo facial ainda foi capaz de atingir recuperação completa. Park et al, em 1995, 

produzindo compressão severa, mesmo por curto tempo (esmagamento com pinça de ponta 

fina, por 10 segundos), obtiveram recuperação funcional completa após 30 dias, mas notaram, 

três meses após perda da organização somatotópica dos axônios em relação ao núcleo do 

nervo facial, o que pode ter como significado a lesão de alguns tubos endoneurais. Powell, 

Myers (1986) verificaram diferentes tipos de lesão neural, quando aplicadas pressões variadas 

pelo mesmo período de tempo, sendo maior o grau de desmielinização, com maior pressão. 

 A degeneração do segmento distal do nervo facial em gatos, após lesão por 

compressão, é descrita por Yamamoto, Fisch (1975) como ocorrendo nas primeiras 24 horas, 

pelas alterações clínicas observadas, aliadas à avaliação eletrofuncional. Não existem 

trabalhos experimentais na literatura que avaliem a lesão por esmagamento do nervo facial 

num período tão precoce. Pelo trabalho de Costa et al (2006), sabe-se que o processo de 

degeneração ocorre nas primeiras duas semanas e com recuperação funcional completa após 

cinco semanas da lesão. A lesão por esmagamento associa o trauma mecânico do tecido 

neural com a isquemia, resultado do edema neural secundário ao trauma, acentuada pela 

interrupção da circulação na vasa nervorum (POWELL et al, 1979). Outros trabalhos (Xian Xi 

et al. 1982), com mecanismos de lesão neural diferentes, indicam que as alterações neurais 

podem ser muito precoces. A isquemia já foi relacionada em trabalhos experimentais com 

alterações axonais precoces como edema neural, desmielinização e degeneração axonal 

notados a partir de 24 horas (Nagamatsu et al, 1996) e até dois a sete dias após a lesão 

(MYERS et al, 1991). Após a secção do nervo facial, observa-se degeneração do segmento 

distal (degeneração walleriana) nas primeiras cinco horas após a lesão, sendo evidente após 
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12 horas e progressiva por 36 a 48 horas (MAY, 1986). Spector et al (2000) descrevem a 

fragmentação da bainha de mielina nas primeiras 24 horas após a lesão neural, e a 

participação das células de Schwann e dos macrófagos na fagocitose dos debris de mielina, 

principalmente nos primeiros 14 dias após, com recuperação funcional parcial após duas e 

completa após quatro semanas da lesão. 

O modelo utilizado por estes autores, Gershenbaum e Roisen (1980), o do 

esmagamento do nervo ciático, é, a nosso ver, não homogêneo em relação à lesão, pois, como 

relatado, o tempo de esmagamento variou de 2 a 30 segundos e não se mensurou a “pressão” 

utilizada para tanto. O tempo de análise dos resultados também variou, sendo observada uma 

resposta positiva nos trabalhos de Pichichero et al (1973) e Gershenbaum e Roisen (1980) 

após o 12º dia, enquanto os trabalhos de McQuarrie et al (1977) e Black e Lasek (1979) foram 

encerrados com 9 e 8 dias, respectivamente. Além disto, alguns autores só utilizaram 

avaliações comportamentais, enquanto outros associaram análises histológicas. 

Preferimos por realizar uma análise comportamental, porque esta reflete não apenas 

o aspecto anatômico, mas também o resultado final do processo de regeneração, que é a 

recuperação da funcionalidade do movimento facial (CHOI E DUNN, 2001). Porém, ela 

apresenta maior subjetividade e menor reprodutibilidade (FRYKMAN et al, 1988). 

Associamos, então, uma avaliação histométrica por microscopia óptica das fibras mielinizadas 

do nervo para tentar fortalecer nossas análises (COSTA et al, 2006). 

De acordo com outros estudos (Ozcan et al., 1993; Borin et al., 2008), o parâmetro 

fechamento ocular parece ser o mais precocemente recuperado, atingindo uma boa melhora 

funcional já no primeiro mês após o dano e reparo. 

Segundo Nichols et al. (2005) os nervos de ratos possuem fibras nervosas 

semelhantes às do homem em tamanho e morfologia. Todas as razões acima justificam o rato 

“Wistar” ter sido o modelo animal escolhido para esse experimento. 

A análise das características morfométricas das fibras mielínicas pode ser realizada 

com a ajuda de um software, o que não apenas facilita a contagem, mas também fornece 

resultados confiáveis e precisos (HARRISON, 1981). Além disso, não é necessário avaliar as 

características morfométricas no nervo por inteiro, pois os dados obtidos em 6% da área total 

são tão precisos quanto às medidas totais das fibras mielínicas de um nervo (Mayhew, e 

Sharma 1984a,b). 
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Como a contagem e mensuração do total de fibras demandariam trabalho e tempo de 

análise exagerados, optou-se pelo uso de técnica de amostragem, que foi mostrada por outros 

autores como Mayhew, Sharma (1984), Holland et al (1996) e Prinz et al (2003) como eficaz 

para a representação do que ocorre em todo o nervo. Mayhew, Sharma (1984) verificaram que 

as amostras randomizadas, correspondentes a 6% da área de corte transversal do nervo, 

aproximaram-se aos valores absolutos, sendo representativas do nervo. De acordo com Prinz 

et al (2003) não há diferença entre a contagem de axônios mielinizados nas regiões central e 

periférica dos nervos após lesão por compressão. Já Powell, Myers (1986) evidenciaram 

maior degeneração axonal na região subperineural após lesão por compressão do nervo ciático 

de ratos. Devido a essas divergências existentes na literatura, neste estudo, mesmo se tratando 

da lesão por esmagamento, optou-se pela análise de três campos que englobaram regiões 

centrais e periféricas dos axônios. 

Uma vez estabelecido o modelo, passamos a discussão de nossos resultados 

comparados às observações de outros autores na literatura. Quanto à escala de observação 

comportamental, obtivemos resultados que demonstraram uma recuperação temporal da 

movimentação facial, o que corresponde bem ao resultado de outros autores que utilizaram 

modelos semelhantes em roedores. 

Foi possível observar a presença de fibras mielínicas regeneradas em todos os grupos 

experimentais desta pesquisa. As fibras apresentaram-se irregulares em tamanhos, 

características de fibras em processo de regeneração.  

Após avaliação pela microscopia, em todos os grupos, foram observadas fibras 

mielínicas dispostas ordenadamente, porém com formato irregular nos grupos experimentais. 

Segundo Buchaim (2014), tais achados são pontuados em estudos envolvendo a regeneração 

nervosa, com presença de fibras mielínicas, caracterizando uma orientação ainda aleatória do 

tecido em regeneração. 

Nessa perspectiva, observamos que todos os três grupos apresentaram diferenças 

entre si na avaliação histológica, contudo, ao compararmos os resultados do grupo com 

inoculação de CTM’s e o grupo CTM com presença do bitartarato, apesar de  ambos 

apresentarem resultados positivos, o grupo CTM+Bitartarato apresentou mais fibras 

mielinizadas, o que corrobora com as propriedades mencionadas acima e com o potencial que 

os efeitos do bitartarato tem em majorar a diferenciação das CTM’s. 
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Um dos maiores problemas encontrados no desenvolvimento do trabalho, foi a falta 

de literatura cientifica com respeito a metodologia analítica, para determinação quantitativa 

do bitartarato em processo de regeneração do nervo facial. Este foi, portanto, o principal 

motivo para realização deste projeto de pesquisa. 

Avaliando-se os resultados encontrados na literatura em conjunto, conclui-se que o 

bitartarato age tanto sobre o terminal nervoso colinérgico, aumentando a liberação quântica do 

neurotransmissor e quanto sobre a fibra muscular (por mecanismo que permanece não 

esclarecido), aumentando a força de contração muscular; esse efeito é progressivo e 

dependente da concentração, que, quando elevada pode determinar a  paralisia muscular, pelo 

menos observadas em condições in vitro. 

Segundo Kanga (2004), a importância deste estudo é mostrar que o bitartarato tem 

uma ação além-cosmética, ou seja, é um produto bioativo, que exerce efeitos sobre o 

organismo. Produtos cosméticos contendo ingredientes bioativos, com reconhecido 

mecanismo molecular, têm sido informalmente denominados cosmecêuticos, ou seja, 

cosméticos com propriedades terapêuticas, de combate a doenças ou curativas. 

Diversos estudos demonstram a presença de ACH em receptores celulares capazes de 

modular atividades como proliferação, diferenciação e adesão. Os melanócitos, 

queratinócitos, células endoteliais, e fibroblastos possuem receptores ou enzimas das classes 

muscarínicas e nicotínicas que poderiam formar uma rede de transdução de sinal utilizando a 

ACH como citotransmissor comum a diferentes tipos de células (KLAPPROTH et al., 1997, 

NDOYE et al., 1998; KUNZEN, 2004). 

O Bitartarato é uma ferramenta inovadora que é utilizada na área de 

rejuvenescimento facial, atenua rugas e linhas de expressão, exerce efeito positivo no combate 

a flacidez, aumenta a rigidez e melhora o aspecto da pele, tem efeito lifting imediato e 

cumulativo, alcançando resultados com menor intervalo de tempo. Assim, bitartarato tem 

grande eficácia contra flacidez, especialmente nas áreas ao redor dos olhos e do pescoço, 

exercendo resultados visíveis na atenuação das rugas. 

Muito se tem estudado e descoberto dentro da área da estética facial, e uma das 

inovações da área foi à descoberta do bitartarato que marca um passo importante na cosmética 

atual, entretanto, novos estudos científicos ainda precisam ser desenvolvidos e aprimorados 

para melhorar o entendimento dos efeitos deste princípio ativo na pele visto que o seu 
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mecanismo de ação ainda não está completamente elucidado segundo a citação dos autores 

utilizados nessa pesquisa.  

O efeito físico e o local de ação do bitartarato são nas fibras musculares do 

organismo tornando-as mais firmes, tonificadas e elásticas, proporcionando ao cliente um 

retardamento do envelhecimento cutâneo 

Considera-se que a utilização do bitartarato proporciona melhora rápida no aspecto 

da pele, firmando-a quase que instantaneamente, provocando um efeito tensor visível, 

mantendo a naturalidade da pele da face, aumentando a sua elasticidade e diminuindo rugas 

finas. Desta forma estimulando o lado lúdico e emocional da paciente com o aumento da auto-

estima e o bem-estar físico e psicológico. 

Em suma, achamos que a lesão criada, no modelo experimental adotado, deixa 

margem para revelação de diferenças significativas entre os grupos, pois mesmo nos ratos 

controles a recuperação funcional, por meio dos testes funcionais aplicados, foi satisfatória. 

O ponto forte do nosso estudo estava na avaliação do grau de regeneração do nervo 

facial. Um grande número de fibras de cada amostra por cada grupo de tratamento fora 

avaliado por microscopia eletrônica. Nosso estudo foi a longa duração de acompanhamento 

após os tratamentos. Exploramos nervos faciais três meses após o tratamento. 

Portanto, são necessários mais estudos, com maior tempo de acompanhamento após 

o tratamento. Esperamos que este estudo preliminar incentive outros estudos maiores a serem 

feitos. 
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9 – Considerações Finais 

 

Em conclusão, nosso estudo é o primeiro que conhecemos a investigar os efeitos da 

terapia com Bitartarato sobre regeneração dos nervos faciais esmagados. Os nossos dados 

sugerem que a terapia com Bitartarato pode ter efeitos benéficos sobre a regeneração de 

nervos faciais esmagados. Seus efeitos positivos foram observados especialmente na 

avaliação das evidências comportamentais de uma ação neurotrófica desempenhada pela 

inoculação do Bitartarato. 

Os três grupos: Solução Salina, Células tronco mesenquimais e Células tronco 

mesenquimais com adição de Bitartarato, obtiveram recuperação da mímica facial no teste 

funcional após a lesão do VII par craniano no período de 90 dias (3 meses). 

O grupo que utilizou o Bitartarato apresentou recuperação funcional mais precoce no 

critério fechamento da rima ocular entre as primeiras semanas. 

Não houve diferenças estatísticas significativa entres os três grupos em relação a 

recuperação funcional, por meio da movimentação e posição das vibrissas, do fechamento da 

rima ocular e reflexo de piscamento no período do estudo. 

Houve uma melhora progressiva dos parâmetros relacionados a mímica facial 

durante os noventa dias de seguimento dos ratos envolvidos no estudo, nos três grupos, com 

uma discreta e significativa superioridade do grupo Células tronco mesenquimais com adição 

de Bitartarato. 

Portanto, conclui-se que a terapia com Bitartarato pode ser um caminho promissor 

para explorar o tratamento da paralisia facial e a regeneração do nervo periférico.  

Outros estudos são necessários para confirmar nossos achados. 
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APÊNDICE 

 

Figura: Animal em decúbio lateral, com região cervical apoiada sobre um molde com demarcação da região 

submetida a incisão para promover a lesão do nervo facial. 
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Figura: Realização da incisão na região retroauricular direita com localização do músculo platisma. 

 

 

Figura: Dissecação romba e localização do músculo clavotrapeziano 
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Figura: Lesão do nervo facial pressionando com uma pinça por 30 segundos 
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Figura: Inoculação das CTM’s suplementadas com Bitartarato 
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Figura: Realização da sutura da pele com pontos separados e posterior corte próximo a incisão 

 

Figura: Avaliação do comportamento de exploração do ambiente 
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Figura: Avaliação do movimento de vibrissas 

 

Figura: Avaliação do fechamento ocular e reflexo do piscamento 
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Figura: Avaliação de abertura ocular com auxílio de fita métrica 

 

Figura: Reflexo das vibrissas ao toque 

 

Figura: Avaliação do levantamento da pálpebra superior 



114 

 

 

ANEXO 

 



115 

 

 

 



116 

 

 

 

 


