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RESUMO 
 

O cérebro humano é composto por uma complexa rede de células que interagem entre 

si por vias diretas e indiretas. Estudos em cultura de células cerebrais humanas têm 

sido limitados a experimentos post-mortem e somente mais recentemente, foram 

obtidas a partir de pacientes vivos. Estas coletas de amostras de tecido nervoso 

humano ocorreram apenas durante neurocirurgias para controle de epilepsia refratária 

e ressecção de tumores cerebrais. Descrevemos então, neste trabalho, que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, uma técnica para cultura de células 

nervosas coletadas durante neurocirurgias de urgência em cérebros traumatizados 

(pacientes que sofreram traumatismo cranioencefálico e que precisavam de cirurgia), 

objetivando o cultivo de células traumatizadas para posterior estudo da regeneração 

nervosa. Estas amostras de tecido nervoso foram coletadas de pacientes 

criteriosamente selecionados: em casos de afundamento de crânio com laceração da 

dura-máter e do córtex cerebral, com saída espontânea (ocasionada pelo 

traumatismo) do tecido cerebral, que obviamente necessitaram de neurocirurgia; e em 

pacientes que apresentaram hematomas intracranianos traumáticos com componente 

subcortical e efeito expansivo, necessitando de remoção cirúrgica através de uma 

pequena abertura no córtex cerebral, conhecida como corticectomia, para a drenagem 

do coágulo. Após obtenção, este material foi imediatamente armazenado e 

encaminhado para tratamento e plaqueamento, sendo mantido em meio de cultura em 

estufa de CO2. Na amostra, pode-se constatar a presença de neurônios e células gliais 

alguns dias após a coleta. Sugerimos, pois, a viabilidade da técnica que, por sua vez, 

pode assegurar o desenvolvimento de estudos de substâncias com presumido papel 

neuroprotetor. 

Palavras-chave: neuróglia, neurônios, técnicas de cultura de células, traumatismos 

craniocerebrais. 



ABSTRACT 
 
The human brain is composed of a complex network of cells that interact with each 

other through direct and indirect pathways. Studies about culture of human brain cells 

have been limited to postmortem experiments and only more recently have been 

obtained from living patients. These harvests of human nerve tissue samples occurred 

only during neurosurgeries for control of refractory epilepsy and ressection of brain 

tumors. We describe in this work, which was previously approved by the Research 

Ethics Committee, a technique for culture of nerve cells removed during urgency 

neurosurgeries in injured brains (patients who suffered traumatic brain injury and 

needed surgery), aiming the culture of injured cells for later study of nerve 

regeneration. These samples of nerve tissue were collected from carefully selected 

patients: in cases of depressed skull fracture with laceration of the dura mater and 

cerebral cortex, with spontaneous exit (caused by trauma) of brain tissue, which 

obviously required neurosurgery; and in patients who presented traumatic intracranial 

hematomas with subcortical component and expansive effect, requiring surgical 

removal through a small opening in the cerebral cortex, known as corticectomy, for 

drainage of the clot. After obtaining, this material was immediately stored and sent to 

treatment and plating, being maintained in culture medium in an CO2 incubator. The 

presence of neurons and glial cells can be verified few days later. We suggest, 

therefore, the viability of this technique, which, in turn, can assure the development of 

studies of substances with presumed neuroprotective function. 

Keywords: cell culture techniques, craniocerebral trauma, neuroglia, neurons. 
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I INTRODUÇÃO 
 

O cérebro humano é composto por uma complexa rede de células que 

interagem entre si por vias diretas e indiretas. Doenças neurológicas e drogas agem 

especificamente em diferentes tipos celulares, sendo assim estudos delineados com 

um único tipo celular são a melhor forma de avaliar esta variabilidade e efeitos 

específicos em cada célula (SPAETHLING et al., 2017).  

Entretanto, a maior parte destes estudos de cultura de células neuronais foram 

realizados em roedores (DUECK et al., 2015; MIYASHIRO; DICHTER; EBERWINE, 

1994; TASIC et al., 2016; ZEISEL et al., 2015). Estudos em humanos têm sido 

limitados a experimentos post-mortem (HAWRYLYCZ et al., 2015; LAKE et al., 2016), 

linhagens de células cancerígenas e somente mais recentemente, cultura de células 

foram obtidas a parir de pacientes vivos (DARMANIS et al., 2015; ZHANG et al., 2016). 

Estas coletas de amostras de tecido nervoso humano ocorreram durante 

neurocirurgias de epilepsia refratária e de tumores cerebrais (DARMANIS et al., 2015; 

SPAETHLING et al., 2017; ZHANG et al., 2016). A investigação de doenças que 

acometem neurônios, como também o efeito de medicamentos, é portanto 

prejudicada pela escassez de estudos e experimentos em células nervosas humanas 

de pacientes vivos. 

Torna-se crucial o desenvolvimento e a validação de uma técnica de cultura de 

neurônios que permita investigar sua função e sua resposta a diversos estímulos, já 

tendo sido utilizada por outros autores para distinção e classificação de diferentes 

subtipos celulares (DARMANIS et al., 2015; SPAETHLING et al., 2017). Descrevemos 

então uma técnica para coleta e cultura de amostras de tecido nervoso a partir de 

pacientes que sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE), necessitando de 

neurocirurgia em algumas situações específicas: em casos de afundamento de crânio 

com laceração da dura-máter e do córtex cerebral, com saída espontânea 

(ocasionada pelo traumatismo) do tecido cerebral, que obviamente necessitaram de 

neurocirurgia; e em pacientes que apresentaram hematomas intracranianos 

traumáticos com componente subcortical e efeito expansivo, necessitando de 

remoção cirúrgica através de uma pequena abertura no córtex cerebral, conhecida 

como corticectomia, para a drenagem do coágulo.  

 

1.1  JUSTIFICATIVA 
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Através do desenvolvimento e validação de uma técnica de cultura manipulável 

de células nervosas coletadas de pacientes vivos com TCE, podemos por exemplo 

desenvolver estudos de regeneração neuronal em células neuronais traumatizadas, 

utilizando diversas substâncias químicas, dentre elas componentes com suposta ação 

neuroprotetora, no intuito de descobrir terapias designadas a alterar a história natural, 

melhorando o prognóstico dos TCE através da redução da sua morbimortalidade. 

Outra perspectiva futurística é a possibilidade de criação de um banco de 

células nervosas, que poderia ser utilizada para tratamento de doenças 

neurodegenerativas, como doenças de Alzheimer e Parkinson, entre outras, ou até 

mesmo na recuperação funcional de pacientes vitimados por sequelas graves de TCE 

ou acidente vascular encefálico, caso as pesquisas avancem neste sentido, 

conseguindo regenerar e diferenciar estas células para outras funções.   

Além disso, não foram encontrados na revisão de literatura trabalhos com 

cultura de células nervosas humanas obtidas a partir de pacientes operados de TCE. 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
1.2.1 TCE 
 
1.2.1.1 EPIDEMIOLOGIA DO TCE 
 

O TCE é uma das afecções médicas mais comuns que acomete a humanidade, 

sendo, portanto uma importante causa de morbimortalidade na sociedade moderna, 

constituindo um problema de saúde pública atualmente (DIAZ-ARRASTIA; KENNEY, 

2015). 

Os traumatismos em geral são a principal causa de morte em pessoas com 

menos de 45 anos. O TCE é o principal determinante de morbimortalidade dentro 

deste grupo. Entende-se por TCE qualquer agressão de ordem traumática que 

acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, 

meninges, encéfalo ou seus vasos. O TCE grave está associado a uma taxa de 

mortalidade de 30% a 70% e a recuperação dos sobreviventes é marcada por 

sequelas neurológicas graves e por uma qualidade de vida muito prejudicada 

(GAUDÊNCIO, T.G.; LEÃO, 2013; OLIVEIRA; IKUTA; REGNER, 2008; RMC, 2006). 
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As taxas de incidência anual de TCE nos Estados Unidos (EUA) para 100.000 

habitantes são de 468 admissões em prontos-socorros (PS), 93,6 internações 

hospitalares e 17,4 mortes (DIAZ-ARRASTIA; KENNEY, 2015). Uma revisão 

sistemática europeia identificou taxas de 235 admissões em PS e 15 de mortalidade 

(TAGLIAFERRI et al., 2006). Taxas semelhantes são descritas em países como 

Austrália (HILLIER; HILLER; METZER, 1997) e Suécia (ANDERSSON et al., 2003). 

Os dados epidemiológicos de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento são 

incompletos, pois não têm sistemas de registro rotineiros. Contudo, revisões de dados 

disponíveis indicam que os TCE devido a acidentes de trânsito são significantemente 

maiores na América Latina e África subsaariana, primariamente devido à má 

qualidade das estradas e dos meios de transporte (HYDER et al., 2007). 

Nos países desenvolvidos, houve uma redução importante na mortalidade 

secundária ao TCE em acidentes de trânsito nas últimas décadas devido ao maior uso 

de equipamentos de segurança (cintos de segurança, airbags, capacetes, cadeiras 

para crianças), à melhoria nas estradas e nos veículos automotores, à aplicação de 

leis de trânsito mais rígidas (DIAZ-ARRASTIA; KENNEY, 2015) e também a melhorias 

no atendimento médico pré-hospitalar e hospitalar (LU et al., 2005). Como exemplo, 

podemos citar que na Austrália, entre 1970 e 1995, houve uma diminuição de 47% de 

mortes em acidentes de trânsito, apesar de um aumento de 40% na população e de 

140% no número de veículos automotores (ATKINSON; MERRY, 2001).  

 

1.2.1.2 MECANISMOS DO TCE 
 

Em relação ao mecanismo do TCE, na infância, quedas da própria altura são a 

causa predominante de TCE, embora a maioria seja de lesões leves, que não 

necessitam de internação, raramente resultando em morte. Na adolescência e vida 

adulta, principalmente até os 45 anos de idade, predominam os acidentes de trânsito, 

enquanto que nos idosos, quedas novamente são o mecanismo principal, porém nesta 

faixa etária, os índices de hospitalização e mortalidade são maiores (DIAZ-

ARRASTIA; KENNEY, 2015). 

 
1.2.1.3 CLASSIFICAÇÃO DO TCE 
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O TCE pode ser classificado de várias formas: conforme o mecanismo da lesão 

(aberto ou fechado), pela lesão estrutural e pela gravidade (através da escala de coma 

de Glasgow – ECG) (TEASDALE; JENNETT, 1974).  

Em relação ao mecanismo da lesão, o TCE é aberto quando há solução de 

continuidade das estruturas intracranianas traumatizadas com o meio externo. Caso 

isto não ocorra, é considerado como TCE fechado.  

A avaliação das lesões estruturais é realizada através de exames de 

neuroimagem, principalmente a tomografia computadorizada de crânio (TCC). Pela 

TCC, é possível definir o tipo de lesão apresentada pelo paciente: fratura de crânio, 

afundamento, hematoma subdural, hematoma extradural, contusão cerebral, entre 

outros. As contusões cerebrais são as lesões traumáticas mais comuns, acometendo 

principalmente indivíduos mais idosos, decorrentes de impacto do cérebro nas 

superfícies ósseas (MAAS; STOCCHETTI; BULLOCK, 2008). 

Em relação à gravidade, utiliza-se a ECG, que é um escore baseado na soma 

de três respostas (ocular, verbal e motora) a estímulos, variando de 3 a 15. A 

gravidade está relacionada à ECG: TCE leve (14 e 15), moderado (9 a 13) e grave (3 

a 8). Lesões intracranianas traumáticas ocorrem frequentemente em TCE moderados 

e graves, mas também são descritos em até 14% dos pacientes com ECG de 14. O 

risco de lesões intracranianas em pacientes com ECG de 15 é baixo, exceto quando 

fatores de risco estão presentes (vômitos, idade, duração da amnésia e terapia 

anticoagulante) (HAYDEL et al., 2000; SMITS et al., 2007; STIELL et al., 2001). 

A grande maioria dos TCE é classificada como leve, embora leve não signifique 

necessariamente ausência de déficits, podendo em alguns casos implicar em 

incapacidades a longo prazo. Isto é particularmente importante considerando o 

reconhecimento recente de efeitos tardios do neurotrauma, como também o 

conhecimento que TCE múltiplos têm efeito aditivo (DIAZ-ARRASTIA; KENNEY, 

2015). 

Neste contexto, sintomas psiquiátricos manifestados durante a adolescência, 

como por exemplo, déficit de atenção/ hiperatividade, abuso de substâncias, 

transtornos de humor, entre outros, podem ser associados com TCE ocorridos em 

idade pré-escolar. Da mesma forma, a demência senil é outra consequência 

reconhecida de TCE prévios (SHIVELY et al., 2012). Conclui-se neste sentido, a 

necessidade de pesquisas básicas e clínicas para um melhor entendimento desta 

correlação de déficits residuais pós - TCE com neurodegenerações relacionadas ou 
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não com a idade. A possibilidade de estudos para desenvolvimento de terapias 

designadas a alterar a história natural e o prognóstico dos TCE, baseadas talvez na 

regeneração neuronal, pode ser facilitada pela validação de uma técnica de cultura de 

neurônios traumatizados oriundos de pacientes submetidos à neurocirurgia.  

 

1.2.1.4 TIPOS DE LESÃO CEREBRAL 
 

TCE não necessariamente implica em lesão cerebral: o diagnóstico de lesão 

cerebral traumática é estabelecido pela ocorrência de perda de consciência e/ou 

amnésia (anterógrada ou retrógrada). A lesão cerebral traumática é heterogênea, com 

diferentes formas de apresentação. O fator comum é que a lesão cerebral é 

decorrente de impacto direto, aceleração ou desaceleração rápida, objeto penetrante 

(por exemplo, ferimento por projétil de arma de fogo) ou ondas de choque a partir de 

uma explosão. A natureza, intensidade, direção e duração destas forças determinam 

o padrão e a extensão da lesão. 

Lesão primária é a que acontece no momento do trauma. No nível 

macroscópico, a lesão inclui cisalhamento de fibras brancas, contusões focais, 

hematomas (intracerebral e extracerebral) e edema difuso.  

Lesão axonal difusa (LAD) é caracterizada por múltiplas lesões pequenas em 

tratos de substância branca. Pacientes com LAD geralmente se apresentam em coma 

como resultado da lesão, sem hipertensão intracraniana, com pior prognóstico. O 

conceito clássico que a LAD é devida à ruptura mecânica de axônios, sendo 

incompatível com regeneração ou reparo, foi abandonado. Neurônios podem pelo 

menos parcialmente regenerar sua anatomia axonal. Isto é corroborado com a 

observação clínica que pacientes com LAD podem se recuperar com suporte de 

neurointensivismo moderno. 

Nas lesões focais, grande parte da energia é absorvida pelo crânio, então a 

lesão cerebral pode permanecer superficial, geralmente com um afundamento de 

crânio (MAAS; STOCCHETTI; BULLOCK, 2008). Lesão cerebral isquêmica está 

normalmente relacionada com a lesão primária, podendo ser disseminada, ou mais 

comumente, perilesional. Perfusão e oxigenação cerebral prejudicadas, lesão por 

excitotoxicidade e oclusão focal da microvasculatura podem ser fatores contribuintes 

(HARHANGI et al., 2008; STEIN et al., 2002). 
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A lesão secundária é a que se desenvolve após a lesão primária, estando 

relacionada com a intensidade de insultos sistêmicos. Estes processos secundários 

desenvolvem-se em horas a dias e incluem liberação de neurotransmissores, geração 

de radicais livres, lesão mediada pelo cálcio, disfunção mitocondrial e respostas 

inflamatórias.  

Glutamato e outros neurotransmissores excitatórios alteram o funcionamento 

dos canais iônicos, pioram o edema astrocítico e contribuem para o edema cerebral e 

aumento da pressão intracraniana. Junto com as lesões mediadas por radicais livres 

e pelo cálcio é a principal causa de morte celular precoce. A resposta inflamatória 

também tem uma participação importante na lesão cerebral traumática, 

particularmente ao redor das contusões e hemorragias. Embora a resposta 

inflamatória possa ser deletéria em excesso, é necessária para limpar os debris 

celulares oriundos da lesão traumática e sinais inflamatórios possam desencadear a 

regeneração (MAAS; STOCCHETTI; BULLOCK, 2008; MORGANTI-KOSSMANN et 

al., 2002). 

A inflamação representa somente um dos numerosos processos ativados após 

o TCE, não sendo completamente elucidada pela complexidade de grande quantidade 

de moléculas em um circuito complexo. Os efeitos maiores nesta cascata são das 

citocinas, peptídeos multifuncionais com efeitos redundantes e opostos, algumas 

vezes, sobre uma variedade de tipos celulares. Citocinas são geralmente liberadas 

em minutos e são definidas como mediadores pró-inflamatórios, que induzem a 

síntese de citocinas anti-inflamatórias, criando uma alça de feedback autorregulatório 

que reestabelece o estado imunológico de repouso.  

Estudos recentes do papel das citocinas após o TCE levaram a resultados 

conflitantes se a ação delas contribui para mecanismos de reparo ou exacerbam a 

fisiopatologia do trauma. Dentre as principais citocinas envolvidas na fisiopatologia do 

TCE, podemos citar o TNF (fator de necrose tumoral), interleucina-6, moléculas de 

adesão (como a ICAM-1), além do recrutamento de leucócitos e macrófagos. 

O papel de citocinas anti-inflamatórias como a interleucina-10 e o TGF-b tem 

sido estudado geralmente na neuropatologia devido ao seu potencial terapêutico de 

suprimir a síntese de citocinas pró-inflamatórias e seus produtos moleculares 

(MORGANTI-KOSSMANN et al., 2002). 

 
1.2.2 TECIDO NERVOSO 
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O tecido nervoso apresenta abundância e variedade de células, mas é pobre 

em matriz extracelular (OVALLE, WILLIAM K.; NAHIRNEY, 2008). O tecido nervoso 

apresenta dois componentes principais: os neurônios, células geralmente com longos 

prolongamentos; e vários tipos de células da glia ou neuróglia, que sustentam, 

protegem, regulam e nutrem os neurônios (MONTANARI, 2016). 

Os neurônios são responsáveis pela transmissão da informação através da 

diferença de potencial elétrico na sua membrana, enquanto as células da glia 

participam da transmissão e do processamento de informações através da 

propagação de alta velocidade do impulso nervoso, da modulação da transmissão 

sináptica e da sincronização da atividade neuronal; têm ação hemodinâmica, 

mediando a regulação do fluxo sanguíneo local segundo a atividade neuronal e 

participando da seleção de substâncias que transitam entre o sangue e o tecido 

nervoso; atuam como células-tronco durante o desenvolvimento e até mesmo no 

adulto; orientam o posicionamento dos neurônios recém-nascidos durante o 

desenvolvimento; participam da regulação da secreção hormonal, especialmente da 

hipófise; participam das respostas imunitárias que o sistema nervoso oferece em 

condições de inflamação e trauma; protegem os neurônios de dano por excesso de 

aminoácidos excitatórios; participam da regeneração de axônios periféricos lesados e 

regulam a produção e o fluxo do líquor (LENT, 2010). No sistema nervoso central 

(SNC), que é formado principalmente pelo encéfalo e medula espinal, as células da 

glia são os astrócitos, oligodendrócitos, células da micróglia e as células ependimárias 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

A matriz extracelular constitui de 10 a 20% do volume do encéfalo. Não há 

fibras, mas há glicosaminoglicanos (ácido hialurônico, sulfato de condroitina e sulfato 

de heparana), que conferem uma estrutura de gel ao tecido tissular, permitindo a 

difusão entre capilares e células (HAM; CORMACK, 1983). 

 
1.2.2.1 NEURÔNIOS 
 

Os neurônios possuem um corpo celular (5 a 150 µm) com o núcleo e outras 

organelas e do qual partem os prolongamentos, que são os dendritos e o axônio. A 

forma do corpo celular varia conforme a localização e a atividade funcional do 

neurônio, podendo ser piramidal (Figura 1), estrelada, fusiforme, piriforme ou esférica. 

O núcleo é grande, esférico ou ovoide e por causa da cromatina frouxa, pode ter até 
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três nucléolos proeminentes (LENT; UZIEL; FURTADO, 2005; OVALLE, WILLIAM K.; 

NAHIRNEY, 2008). 

 

 
Figura 1 – Neurônios piramidais do cérebro. Impregnação pela prata pelo método de 

Golgi. Objetiva de 40x (550x). Figura retirada de http://www.ufrgs.br/livrodehisto. 

 

Os dendritos são as terminações aferentes, ou seja, recebem os estímulos do 

meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Eles se 

ramificam, afilando até as extremidades e exibem pequenas expansões bulbosas, as 

espículas dendríticas, onde ocorre o contato com outros neurônios (GARTNER, L.P.; 

HIATT, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 
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Figuras 2A e 2B – Espículas dendríticas. Método de Golgi. Figura 2A – objetiva de 40x 

(416x); Figura 2B – objetiva de 100x (1040x). Figura retirada de 

http://www.ufrgs.br/livrodehisto. 

 

O axônio é um prolongamento eferente do neurônio. Ele conduz os impulsos a 

outro neurônio, a células musculares ou glandulares. Ele é geralmente mais delgado 

e bem mais longo que os dendritos e tem um diâmetro constante. Conforme o 

neurônio, o axônio pode medir de 1 a 20 µm de diâmetro e de 1 mm a 1,5 m de 

comprimento (HAM; CORMACK, 1983; OVALLE, WILLIAM K.; NAHIRNEY, 2008). Ao 

longo do seu trajeto, o axônio pode emitir ramos colaterais. A porção final do axônio 

é o telodendro. Ele se ramifica e se dilata nas extremidades, onde há o contato com 

a célula seguinte (botões sinápticos). 

No SNC, há uma separação entre os corpos celulares dos neurônios e os seus 

prolongamentos, de modo que duas porções distintas sejam reconhecidas 

macroscopicamente: a substância cinzenta, onde se situam os corpos celulares dos 

neurônios, parte dos seus prolongamentos e a neuróglia; e a substância branca, que 

contém somente os prolongamentos dos neurônios e as células da glia. A presença 

da mielina, um material lipídico esbranquiçado que envolve o axônio e é formado no 

SNC pelos oligodendrócitos, é responsável pela coloração branca (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008). 
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Figuras 3A e 3B – Neurônios e astrócitos. Figura 3A: o córtex cerebral é de substância 

cinzenta: estão presentes os corpos dos neurônios acima, além das células da glia 

abaixo, como os astrócitos protoplasmáticos. Figura 3B: A substância branca, 

posicionada internamente no cérebro, não possui corpos de neurônios e tem 

astrócitos fibrosos. Em ambas as figuras: Método de Golgi. Objetiva de 10x. Figuras 

retiradas de http://www.ufrgs.br/livrodehisto. 

 

De acordo com o número de prolongamentos, os neurônios podem ser 

classificados em:  

- Neurônios bipolares, que apresentam dois prolongamentos, um dendrito e um 

axônio. Estão presentes na retina, mucosa olfatória, gânglios coclear e vestibular 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008); 

- Neurônios pseudounipolares, os quais surgem na vida embrionária como 

bipolares, entretanto os dois prolongamentos fundem-se próximo ao corpo celular. As 

arborizações terminais do ramo periférico recebem estímulos, funcionando como 

dendritos, e esses estímulos, sem passar pelo corpo celular, transitam pelo 

prolongamento que se dirige para o SNC, funcionando como axônio. São encontrados 

nos gânglios sensoriais cranianos e espinais (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008); 

A	 B	
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- Neurônios multipolares, mais comuns, que apresentam mais de dois 

prolongamentos e estão presentes no cérebro, cerebelo e medula espinal 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Conforme a sua função, são classificados em: 

- Neurônios sensoriais ou aferentes, que recebem estímulos sensoriais do meio 

ambiente e do próprio organismo e os conduzem ao SNC para o processamento. São 

neurônios pseudounipolares (GARTNER, L.P.; HIATT, 2007; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008; LOWE; ANDERSON, 2015); 

- Interneurônios, que estão localizados no SNC e estabelecem conexões 

interneuronais, podendo ser bipolares ou multipolares (GARTNER, L.P.; HIATT, 2007; 

LOWE; ANDERSON, 2015); 

- Neurônios motores ou eferentes, que se originam no SNC e conduzem os 

impulsos para outros neurônios, glândulas ou músculos. São multipolares 

(GARTNER, L.P.; HIATT, 2007). 

Os neurônios formam uma rede de conexões capaz de captar informações dos 

receptores sensoriais, processar essas informações, originar uma memória e gerar os 

sinais apropriados para as células efetoras. Os locais de contato entre dois neurônios 

ou entre um neurônio e a célula efetora, como uma célula glandular ou muscular, são 

as sinapses (LOWE; ANDERSON, 2015). 

 

1.2.2.2 ASTRÓCITOS 
 

São as maiores e mais numerosas células da glia do SNC. Apresentam uma 

morfologia estrelada, devido aos prolongamentos, o que dá origem ao seu nome. 

Possuem um núcleo grande, ovoide ou ligeiramente irregular, com cromatina frouxa e 

nucléolo central. O citoplasma contém a proteína ácida fibrilar glial (GFAP – glial 

fibrillary acidic protein), que serve como marcador destas células (HAM; CORMACK, 

1983; LOWE; ANDERSON, 2015; OVALLE, WILLIAM K.; NAHIRNEY, 2008). 

Segundo a quantidade e o comprimento dos prolongamentos, os astrócitos são 

classificados em protoplasmáticos ou fibrosos. Os primeiros apresentam muitos 

prolongamentos, curtos e espessos, com poucos feixes de GFAP e estão presentes 

na substância cinzenta. Os fibrosos exibem menos prolongamentos, os quais são 

longos e ricos em GFAP, sendo encontrados na substância branca (Figuras 3A e 3B). 
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Os astrócitos fornecem suporte físico e metabólico aos neurônios do SNC e 

contribuem para a manutenção da homeostase (OVALLE, WILLIAM K.; NAHIRNEY, 

2008). 

 

 
Figura 4 – Astrócito protoplasmático fazendo contato com os dendritos de um 

neurônio. Um oligodendrócito é apontado (cabeça de seta). Método de Golgi. Objetiva 

de 100x (1373x). Figura retirada de http://www.ufrgs.br/livrodehisto. 

 

As extremidades dos prolongamentos dos astrócitos circundam os vasos 

sanguíneos como placas achatadas, os pés vasculares. Através deles, nutrientes são 

levados para os neurônios e neurotransmissores e íons em excesso, como o K+ 

decorrente da intensa atividade neuronal, são retirados do fluido extracelular 

(GARTNER, L.P.; HIATT, 2007). 

 

1.2.2.3 DEMAIS CÉLULAS DA GLIA 
 

Temos ainda entre as células da neuróglia: os oligodendrócitos, células 

microgliais, células ependimárias, células satélites e células de Schwann. 

Os oligodendrócitos estão localizados nas substâncias branca e cinzenta do 

SNC. São menores e com poucos prolongamentos, o que está relacionado com a sua 
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denominação. Na substância branca, os oligodendrócitos, através de seus 

prolongamentos, envolvem segmentos de vários axônios, formando a bainha de 

mielina (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; OVALLE, WILLIAM K.; NAHIRNEY, 2008). 

O axônio e a bainha de mielina constituem a fibra nervosa. Axônios de pequeno 

diâmetro são envolvidos por uma única dobra de oligodendrócito, sem a formação da 

mielina, neste caso, são chamadas de fibras amielínicas. Axônios mais calibrosos são 

circundados por uma dobra da célula envoltória em espiral, a bainha de mielina, sendo 

chamados de fibras mielínicas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Entretanto, o envolvimento por mielina não é contínuo ao longo do axônio, 

ocorrendo em pequenos segmentos de 1 a 2 mm. Entre estes, há uma pequena área 

nua do axônio, o nódulo de Ranvier, de cerca de 1 µm, onde há uma alta concentração 

de canais de sódio. Como a mielina funciona como um isolante elétrico, as alterações 

da polaridade da membrana acontecem somente nos nódulos de Ranvier e, portanto, 

a condução é saltatória. Quanto mais espessa a bainha de mielina, maior a velocidade 

de condução do impulso nervoso (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

As células microgliais são as menores da glia, estão presentes nas substâncias 

branca e cinzenta do SNC e são macrófagos especializados: atuam como células 

dendríticas apresentadoras de antígenos, secretam citocinas e removem restos 

celulares (GARTNER, L.P.; HIATT, 2007). 

As células ependimárias são cúbicas ou colunares, dispostas lado a lado e 

unidas por desmossomos, lembrando um tecido epitelial, porém sem lâmina basal. 

Revestem os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinal (LOWE; 

ANDERSON, 2015). As células ependimárias que revestem os ventrículos são 

modificadas e formam o epitélio dos plexos coroides. Transportam água, íons e 

proteínas, formando o líquor (GARTNER, L.P.; HIATT, 2007). 

As células satélites e células de Schwann estão localizadas no sistema nervoso 

periférico (SNP) (GARTNER, L.P.; HIATT, 2007). As células satélites estão ao redor 

dos corpos dos neurônios nos gânglios nervosos. São pequenas, achatadas, com 

núcleo escuro e heterocromático. Mantêm um microambiente controlado em torno do 

neurônio, permitindo isolamento elétrico e uma via para trocas metabólicas. Aquelas 

dos gânglios autônomos do intestino podem ainda participar na neurotransmissão e 

ajudar a coordenar as atividades dos sistemas nervoso e imune (OVALLE, WILLIAM 

K.; NAHIRNEY, 2008). As células de Schwann são alongadas, porém não possuem 

prolongamentos e com seu próprio corpo, são capazes de envolver várias vezes os 
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axônios, formando a fibra nervosa mielínica no SNP. As células de Schwann unem-

se lateralmente, não existindo nódulos de Ranvier, de tal forma que o impulso nervoso 

é conduzido lentamente (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 

1.2.3 CULTURA DE CÉLULAS NERVOSAS 
 

A maioria dos experimentos para estudos dos neurônios foi executada em 

roedores (DUECK et al., 2015; MIYASHIRO; DICHTER; EBERWINE, 1994; TASIC et 

al., 2016; ZEISEL et al., 2015). Pesquisas com neurônios humanos foram limitadas 

principalmente a estudos post-mortem (HAWRYLYCZ et al., 2015; LAKE et al., 2016), 

além de fetais. Somente, mais recentemente, foram iniciadas coletas de neurônios 

extraídos de pacientes vivos (DARMANIS et al., 2015; ZHANG et al., 2016). 

Darmanis et al pesquisaram a complexidade celular do cérebro humano adulto 

e fetal, utilizando tecido cerebral fetal obtido durante abortos eletivos e também 

material adulto a partir de lobos temporais ressecados cirurgicamente durante 

cirurgias para controle de epilepsia refratária. Seu objetivo era identificar os principais 

tipos celulares do cérebro e caracterizar também subtipos neuronais. Observou 

alterações nos neurônios desde estágio de desenvolvimento precoce até a 

diferenciação tardia no adulto (DARMANIS et al., 2015).  

Por sua vez, Zhang et al descreveram o primeiro método para purificar e 

caracterizar astrócitos humanos fetais e de adultos, descobrindo a existência de pelo 

menos dois estágios de desenvolvimento dos astrócitos humanos. Utilizou também 

tecido nervoso humano obtido a partir de neurocirurgias para epilepsia e tumores 

(ZHANG et al., 2016). 

Spaethling et al apresentaram em seu trabalho um método para cultura de 

neurônios humanos após ressecções neurocirúrgicas. As amostras foram retiradas de 

sete pacientes operados: três deles com diagnóstico de epilepsia refratária e os 

demais com tumor cerebral (glioblastoma multiforme). Sua intenção era identificar 

diferentes tipos celulares e também a diversidade do padrão de genes expressos 

(SPAETHLING et al., 2017). 

 
1.2.3.1 TÉCNICAS DE CULTURA DE CÉLULAS NERVOSAS HUMANAS 
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No trabalho de Darmanis et al, as amostras de tecido nervoso foram 

encaminhadas rapidamente a partir da sala cirúrgica (tempo menor que uma hora). O 

tecido foi prontamente dissociado através de enzimas para fazer uma suspensão de 

células únicas em uma estufa a 33°C por 90 minutos em 20 ml de uma solução de 

papaína contendo sais balanceados de Earle (EBSS, Sigma, St. Louis, MO, E7510), 

D(+)-glicose (22,5 mM), NaHCO3 (26 mM), DNase (125 U/ml, Worthington, lakewood, 

NJ, LS002007), papaína (9 U/ml, Worthington, Lakewood, NJ, LS03126) e L-cisteína 

(1 mM, Sigma, St. Louis, MO, C7880). A solução de papaína foi equilibrada com 5% 

CO2 e 95% O2 antes e durante o tratamento com a papaína. Seguinte ao tratamento 

com a papaína, o tecido foi lavado três vezes com 4,5 ml de um tampão inibidor 

contendo BSA (1 mg/ml, Sigma, St. Louis, MO, A-8806) e ovomucoide (também 

conhecido como inibidor da tripsina, 1 mg/ml, Roche Diagnostics Corporation, 

Indianapolis, IN 109878) e então dissociado mecanicamente por uma trituração lenta 

sequencial usando uma pipeta de 5 ml. Células dissociadas foram adicionadas em 10 

ml de uma solução inibitória de alta concentração com 5 mg/ml de BSA e 5 mg/ml de 

ovomucoide e centrifugadas por 5 minutos. O precipitado foi então ressuspendido em 

12 ml de uma solução salina fosfato-tamponada de Dulbecco (DPBS, Invitrogen, 

Carlsbad, CA 14287) contendo 0,02% de BSA e 12,5 U/ml de DNase e filtrada através 

de uma rede Nitex de 20 µm (Sefar America Inc., Depew NY, Lab Pak 03-20/14) para 

remover aglomerado de células não-dissociadas. A viabilidade celular foi avaliada 

através da exclusão de azul triptano. Após dissociação do córtex adulto, a suspensão 

celular continha quantidades significantes de restos de mielina e macrófagos. Para 

retirar estes itens, foram utilizados anticorpos contra CD45 (BD Pharmingen 550539, 

1,25  µg em 12 ml de DPBS/0,2% BSA; 30 minutos de incubação), seguidos por duas 

placas sequenciais contendo anticorpos anti-Galc hibridoma (10 minutos cada). Esses 

passos de depleção rápida drasticamente reduziram a contaminação com mielina, 

enriquecendo a suspensão para tipos de células neurais (DARMANIS et al., 2015). 

Nos experimentos de Zhang et al, o tecido coletado foi imediatamente 

transferido para um tubo estéril contendo uma solução artificial de líquor sucrose 

gelada (2 mM CaCl2-2H2O, 10 mM glicose, 3 mM KCl, 26 mM NaHCO3, 2,5 mM 

NaH2PO4, 1 mM MgCl2-6H2O e 202 mM sucrose, e uma mistura de gás contendo 5% 

de CO2 e 95% de O2) para transferência para o laboratório. Esta solução de líquor 

artificial sucrose era oxigenada por pelo menos uma hora antes da cirurgia para 

manter o tecido cerebral vivo durante o transporte. As amostras retiradas chegaram 
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ao laboratório cerca de 10 minutos após a excisão. O tecido cerebral foi digerido 

usando papaína (20 U, Worthington Biochemical) e colocado em estufa a 37°C por 

10-15 minutos, seguido por leupeptina (um inibidor da papaína, 100 µM, Sigma-

Aldrich) para parar a reação. Depois da dissociação enzimática, centrifugação (1500 

rpm por 3 minutos) seguida por dissociação mecânica gentil com uma pipeta Pasteur 

de vidro foram realizadas. As células eram contadas usando um Autocounter 

(Invitrogen) usando azul triptano (1%, Sigma-Aldrich) para excluir células mortas. As 

células eram plaqueadas em lamínulas de 12 mm cobertas por poli-L-lisina (0,1 mg/ml, 

Sigma-Aldrich) numa densidade de 30.000 células por lamínula. Foram então 

incubadas em 37°C, 95% de umidade e 5% de CO2 no meio (Neurobasal B, 27%-1%; 

penicilina/estreptomicina, 1%; Thermo-Fisher Scientific). O meio foi trocado 

substituindo 50% com meio fresco a cada três dias (ZHANG et al., 2016). 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever e validar uma técnica para cultura de células nervosas humanas 

oriundas de coletas de amostras biológicas de pacientes que sofreram TCE e 

necessitaram de neurocirurgia de urgência. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Avaliar a morfologia dos tipos celulares e a viabilidade das células neuronais e 

gliais em cultura. 



	
	

30	

II PACIENTES E MÉTODOS 
 

As amostras biológicas foram obtidas a partir de tecido cerebral de pacientes 

traumatizados com TCE, atendidos no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos 

Maia (HRTM), em Mossoró – RN, que necessitaram de neurocirurgia de urgência, em 

algumas situações bem específicas, detalhadas no item 2.2.  

 

2.1 EXIGÊNCIAS LEGAIS 
 

A coleta do material só foi realizada mediante autorização do representante 

legal do paciente através da assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE). A coleta foi realizada em conformidade com a legislação específica 

(Resolução 441/2011 e portaria do Ministério de Saúde 2201/11). Este projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local (CAAE 

65640517.0.0000.5294) no dia 26 de abril de 2017. 

 

2.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 

Idade compreendida entre 18 e 70 anos; assinatura do TALE pelo responsável 

legal; pacientes que necessitem de neurocirurgia de urgência por TCE em situações 

bem específicas: em casos de pacientes com afundamento de crânio com laceração 

da dura-máter e do córtex cerebral, com saída espontânea (ocasionada pelo 

traumatismo) do tecido cerebral, que obviamente necessitem de neurocirurgia; e em 

pacientes que apresentem hematomas intracranianos traumáticos com componente 

subcortical e efeito expansivo, necessitando de remoção cirúrgica através de uma 

pequena abertura no córtex cerebral, conhecida como corticectomia, para a drenagem 

do coágulo. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 
 

2.3.1 PACIENTE 1 
 

Jovem de 29 anos, do sexo masculino, que sofreu acidente motociclístico com 

TCE, tendo ingerido bebidas alcoólicas, sendo operado de fratura-afundamento de 
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crânio, hematoma subdural agudo subjacente e lacerações da dura-máter e do córtex 

cerebral no lobo temporal direito (área não-eloquente), com saída espontânea 

(ocasionada pelo traumatismo) do tecido nervoso. 

 

2.3.2 PACIENTE 2 
 

Adulto de 45 anos, sexo masculino, sofreu acidente de trânsito (colisão de moto 

em carro), com fratura de crânio, lacerações dural e cortical no lobo temporal 

esquerdo, em topografia de giro temporal inferior. 

 

2.3.3 PACIENTE 3 
 

Jovem do sexo masculino, TCE devido a acidente de trânsito, com explosão do 

lobo temporal direito (volumosa contusão temporal direita com grande componente 

subcortical). Este paciente foi submetido à lobectomia temporal, sendo possível a 

coleta de maior quantidade de material, principalmente do córtex cerebral, que foi 

utilizado para a preparação dos explantes (fragmentos de tecido nervoso). 

 

2.4 PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO 
 

É importante inicialmente frisar que todos os pacientes apresentavam 

estabilidade hemodinâmica e respiratória na admissão hospitalar e que não 

apresentaram instabilidade até a coleta do material.  

Após a indicação da necessidade de intervenção cirúrgica, os pacientes foram 

encaminhados para a sala operatória do centro cirúrgico da maneira habitual, sendo 

recepcionados pela equipe de enfermagem e de anestesiologia, de modo rotineiro, 

para realização da anestesia e posterior início da cirurgia, como é o protocolo para 

todos os pacientes que são operados. Não houve nenhuma mudança na rotina dos 

atendimentos que antecedem a cirurgia. Enquanto isso, em outra sala, um membro 

da equipe de pesquisa apresentava ao responsável legal pelo paciente o TALE para 

leitura e autorização ou não da coleta do material. 

 
2.5 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 
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As intervenções cirúrgicas seguiram os passos consagrados 

internacionalmente para o tratamento necessário para os pacientes em questão, 

conforme a seguinte sequência: posicionamento do paciente na mesa cirúrgica, 

assepsia e antissepsia, colocação de campos operatórios estéreis, incisão cirúrgica 

na pele e tecido subcutâneo, rotação do flap cutâneo ou miocutâneo, craniotomia 

(abertura do crânio) e abertura da dura-máter. Nesta etapa do procedimento cirúrgico, 

após a drenagem do hematoma subdural agudo, foi visualizada no paciente 1, 

pequena área de laceração cortical do lobo temporal direito, sendo então procedida a 

coleta da amostra biológica de tecido cerebral e a cirurgia seguiu seus passos normais 

com a realização de hemostasia, fechamento dos envoltórios (dura-máter, crânio, 

músculo, tecido subcutâneo, pele) e curativo. Reitero que a técnica neurocirúrgica não 

foi de forma alguma modificada (exceto no momento da coleta do material), de forma 

a garantir o melhor tratamento disponível para o paciente e na intenção de minimizar 

ao máximo os riscos envolvidos. 
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Figura 5. Paciente 1: Exposição da dura-máter após craniotomia. A seta aponta para 

a região da fratura-afundamento com pequena laceração dural em região 

temporobasal direita. 
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Figura 6. Paciente 1: Abertura dural com exposição do hematoma subdural agudo 

(coágulo em preto). 
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Figura 7. Paciente 1: Exposição do córtex cerebral após drenagem do hematoma 

subdural agudo. Seta aponta para a área da laceração cortical, com tecido cerebral 

contuso, macerado, sendo colhida amostra desta região. 
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Figura 8. Paciente 2: Exposição óssea com fratura linear em região temporal inferior 

esquerda. 
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Figura 9. Paciente 2: Laceração dural com saída de hematoma e tecido cerebral. 

 

2.6 ENCAMINHAMENTO DA AMOSTRA PARA CULTURA 
 

Após coleta, este material foi imediatamente armazenado em meio 

conservador Leibovitz-15 (L-15: GIBCO Invitrogen Corporation) - composto por vários 

aminoácidos, vitaminas, sais inorgânicos e outros componentes como galactose, 

piruvato de sódio e fenol vermelho - e encaminhado para tratamento e plaqueamento 

na adição de meio de cultura D-10, sendo mantido em estufa de CO2. A técnica de 

cultura de células nervosas humanas foi adaptada do trabalho de Lucena e 

colaboradores (LUCENA et al., 2014) - realizado com roedores - com algumas 

modificações e descrita de forma pormenorizada no item 2.7 a seguir. 
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Figura 10. Material imediatamente armazenado em meio conservador L-15. 

 

2.7 TÉCNICA DE CULTURA 
 

No interior do fluxo laminar, o tecido encefálico foi processado e submetido à 

técnica de limpeza e obtenção de explantes teciduais para posterior plaqueamento. 

 

 
Figura 11. Tecido nervoso do paciente 3 transferido para uma placa de 35mm de 

diâmetro. 

 

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

(Dulbecco`s modified Eagle`s medium), suplementados com 10% de soro bovino fetal 

e ceftriaxona, meio este denominado D-10, todos obtidos da Cultilab®, foram 
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preparados e receberam o tecido nervoso para realizar o preparo.  

Placas para cultura com 35 mm (P35) para o plaqueamento foram preparadas 

com 1 ml de soro bovino fetal, que foi retirado e desprezado após 30 minutos e, na 

sequência, foram adicionados 3,0 ml de D-10 nas P35, onde, em seguida, foi realizado 

o plaqueamento dos explantes, e as placas mantidas em estufa úmida a 37°C com 

5% de CO2 e 95% de ar. A microscopia de luz invertida com contraste de fases foi 

utilizada para a observação dos explantes e da migração celular no fundo das placas. 

Quando as células dos explantes atingiram 70 - 90% de confluência no fundo da placa, 

o meio básico foi removido e foram adicionados às placas 2 ml de tripsina/EDTA 

(0,25% de tripsina contendo 1 mM de EDTA-Cutilab/Brasil®). A suspensão celular foi 

então colocada em tubo cônico tipo Falcon com o mesmo volume de meio D-10 por 

10 minutos, com o objetivo de inativar a tripsina. A suspensão foi centrifugada a 1500 

rpm durante dez minutos; após esse procedimento, o sobrenadante foi desprezado e 

as células ressuspendidas em 1 ml de meio. 

As células foram depositadas em P35 e observadas em sete períodos de 

tempo: 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 horas e, desta forma, foi possível avaliar a 

aderência, proliferação e trofismo das células do tecido cerebral nos diferentes 

tempos. Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste 

de fases CKX41 (Olympus®) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic®) acoplada, sendo 

feitas microfotografias dos grupos em 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 horas, tendo como 

objetivo o desenvolvimento morfológico das células. 
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III RESULTADOS  
 

Os resultados apresentados a seguir são decorrentes das coletas realizadas 

em três pacientes.  

Nas amostras foram identificados neurônios e astrócitos na cultura de células, 

alguns dias após a coleta, conforme microfotografias abaixo. 

 

 
Figura 12. Células nervosas identificadas no meio de cultura alguns dias após a coleta. 

12A e 12B. Neurônios 12C e 12D. Astrócitos. Aumento de 40x. Barra branca no canto 

inferior direito equivale a 50 µm. 
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No paciente 3, no qual foram realizados os explantes com as amostras 

biológicas (fragmentos do tecido nervoso coletado foram cortados e colocados ao 

chegar no laboratório em placas de 35mm com o meio de cultura), pode-se obter as 

seguintes microfotografias. 

 

 
Figura 13A. Células nervosas migrando do explante para o meio de cultura após 

24horas. Aumento de 10x. Figura 13B. Ampliação revelando a migração de células 

nervosas do explante após 72 horas. Aumento de 20x. Barra branca no canto inferior 

direito equivale a 100 µm. 

 

 
Figuras 14A e 14B. Neurônios (apontados por setas) e células da glia (cabeças de 

seta). Aumento de 20x após 96 horas em cultura. Barra branca no canto inferior direito 

equivale a 100 µm. 

 

A	

A	 B	

B	
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Figura 15. Microfotografia da cultura de células nervosas após 168 horas. Aumento 

de 10x. Barra branca no canto inferior direito equivale a 100 µm. 



	
	

43	

IV DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

Pesquisas e experimentos com culturas de células do tecido nervoso 

tradicionalmente foram realizadas com roedores. Somente mais recentemente é que 

foram realizados trabalhos com células nervosas humanas, incluindo estudos para o 

desenvolvimento e validação de técnicas para cultura de neurônios e células da glia. 

Estes experimentos foram feitos somente a partir de amostras biológicas coletadas de 

pacientes submetidos a neurocirurgias para ressecção de tumores cerebrais e 

controle de epilepsia refratária (DARMANIS et al., 2015; SPAETHLING et al., 2017; 

ZHANG et al., 2016). Neste trabalho, apresentamos que é possível a cultura do tecido 

nervoso a partir de pacientes submetidos a neurocirurgias secundárias a TCE, abrindo 

horizontes por exemplo para estudos posteriores de regeneração nervosa com estas 

células traumatizadas. Até o presente momento, as células nervosas obtidas das 

culturas eram células “normais”. 

Do ponto de vista logístico, a coleta é mais difícil, pois as cirurgias não são 

programadas, são procedimentos de urgência e emergência, podendo ocorrer a 

qualquer momento, de tal modo que toda a equipe e a estrutura laboratorial 

necessitam estar disponíveis de forma imediata. As amostras coletadas também são 

mais frágeis, por serem compostas por células de região cerebral traumatizada. Como 

também, os pacientes devem preencher os rígidos critérios de inclusão e o 

responsável legal pelo paciente / família deve autorizar a coleta com certa rapidez, 

através da assinatura do TALE, já que o paciente é encaminhado de forma rotineira 

(ou seja, rápida) ao centro cirúrgico para o procedimento e essa resposta deve chegar 

à equipe até a etapa intradural da cirurgia, na qual o cirurgião pode obter a amostra, 

desde que autorizado. 

Um dos prováveis pontos críticos para a obtenção destas amostras com 

viabilidade celular é o tempo decorrido até estas células chegarem ao laboratório. No 

trabalho de Spaethling et al, este intervalo de tempo foi de aproximadamente 10 

minutos após a excisão cirúrgica, sendo o material mantido em meio oxigenado por 

todo o transporte até chegar no laboratório. Células foram mantidas viáveis em cultura 

até 84 dias, sendo utilizadas para caracterização de tipos e subtipos celulares. No 

trabalho de Darmanis et al, as amostras de tecido nervoso foram encaminhadas em 

tempo menor que uma hora, a partir da sala cirúrgica.  
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No nosso trabalho, o material foi encaminhado rapidamente para o laboratório 

(cerca de 10 minutos) e a viabilidade celular em cultura foi conseguida em até 3 

meses. 

Pelo fato da espessura do córtex cerebral ter apenas 2 mm, as amostras mais 

significativas e com maior população neuronal, são aquelas em que é possível a coleta 

de parte do córtex cerebral (hematomas com importante componente subcortical), 

como no caso do paciente 3. Situações em que há apenas a laceração cortical com 

extravasamento de tecido nervoso, a maior chance é de obtenção de substância 

branca e, portanto, células da glia. 

Nossas amostras são de cérebros traumatizados, diferentemente dos trabalhos 

realizados por Spaethling, Darmanis e Zhang. Sendo assim, na sistematização da 

nossa cultura, é suposto que nosso tecido já vem com processo de estresse celular 

em função do trauma sofrido pelo paciente, desta forma torna-se relevante não 

submetê-lo a estresse adicional, como ocorre nas dissociações química e mecânica 

e nos ciclos de centrifugação realizados pelos autores retromencionados. Optamos, 

então, por obter explantes desse tecido e permitir a migração natural das células, 

como visualizado na figura 13. Executando estes procedimentos, observamos um 

maior rendimento celular em curto período de tempo, apresentando uma forma 

alternativa na metodologia da técnica de cultura. 

Pelos resultados obtidos, conclui-se então que é uma técnica factível para a 

cultura de células nervosas coletadas de pacientes vivos durante neurocirurgias 

realizadas devido a TCE. Estas células podem ser utilizadas posteriormente para 

várias outras pesquisas, como identificação de tipos e subtipos celulares e suas 

funções, estudos de regeneração neuronal (com a adição de substâncias químicas 

com suposta função neuroprotetora), efeitos de drogas e medicamentos e 

eventualmente até mesmo para a criação de um banco de neurônios e células da glia. 

Embora seja um trabalho inicial com células nervosas humanas, podemos 

vislumbrar experimentos futuros como, por exemplo, o transplante destas células 

(após tratadas, regeneradas e/ou diferenciadas) em pacientes sequelados de TCE ou 

de acidente vascular encefálico, ou até mesmo em pacientes com doenças 

neurodegenerativas, como as doenças de Parkinson ou Alzheimer, entre outras. A 

persistência de linhas de pesquisa com estas células e potenciais usos pode então 

abrir novos horizontes no tratamento de várias doenças neurológicas e talvez 

modificar a evolução e prognóstico dos pacientes acometidos.  
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V GLOSSÁRIO 
 

Corticectomia: pequena abertura do córtex cerebral realizada cirurgicamente para 

acessos a regiões subcorticais (mais profundas). 

Craniotomia: etapa cirúrgica realizada após abertura da pele, tecido subcutâneo e 

músculo, de retirada de parte da calota craniana. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para participar da pesquisa “ESTUDO DO POTENCIAL 

NEUROPROTETOR DE DIVERSAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS EM NEURÔNIOS 

CULTIVADOS DE CÉREBROS HUMANOS TRAUMATIZADOS” coordenada pelo 

pesquisador responsável Starlynn Freire dos Santos e pelo Prof. Dr. Fausto 
Pierdoná Guzen e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, 

o que significa que você e o seu paciente poderão desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, o(a) paciente será submetido(a) ao seguinte 

procedimento: coleta de pequeníssima quantidade de tecido de encéfalo traumatizado 

durante sua cirurgia (que seria normalmente desprezado ou aspirado), cuja 

responsabilidade é do Dr. Starlynn Freire dos Santos, médico neurocirurgião, que 

trabalha neste hospital e é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Sociedade da UERN. As informações coletadas serão organizadas em banco de 

dados e as amostras biológicas coletadas durante a cirurgia serão encaminhadas para 

experimentos no biorrepositório do Laboratório de Neurologia Experimental da 

Faculdade de Ciências da Saúde da UERN. Caso aceite, você autorizará a coleta, o 

depósito, o armazenamento e a utilização deste material biológico humano no 

biorrepositório do Laboratório de Neurologia Experimental da Faculdade de Ciências 

da Saúde da UERN. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar a ação do efeito de diversas 

substâncias químicas em neurônios cultivados de cérebros humanos traumatizados, 

   APÊNDICE A – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Central – Mossoró 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 
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com o intuito de verificar um possível potencial neuroprotetor através da observação 

de regeneração neuronal, ou seja, se estas substâncias podem trazer benefício para 

os neurônios traumatizados através da estimulação da regeneração destas células. 

O benefício desta pesquisa para a sociedade é a possibilidade de 

desenvolvimento futuro de novos tratamentos para alterar a história e o prognóstico 

dos traumatismos cranianos, diminuindo a morbidade (sequelas), a partir dos 

conhecimentos adquiridos neste estudo. 

Os riscos mínimos que o paciente da pesquisa estará exposto são de 

vazamento de dados da pesquisa e perda mínima de neurônios, que não teriam mais 

função neurológica, pois normalmente seriam coagulados na cirurgia, aspirados ou 

desprezados. Esses riscos serão minimizados mediante garantia do anonimato e 

privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do 

mesmo; para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a equipe 

responsável pelo projeto de pesquisa aplicará o questionário e somente o pesquisador 

responsável poderá manusear e guardar os questionários; sigilo das informações por 

ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; anuência das Instituições para a realização da pesquisa; 

além disso e principalmente, a amostra de tecido nervoso será obtida somente a partir 

de fragmentos desconectados de tecido nervoso traumatizado e extrusos pelo próprio 

encéfalo, devido ao aumento da pressão intracraniana ou da via de acesso até chegar 

no hematoma, evitando-se áreas cerebrais importantes, preceito que já faz parte da 

técnica cirúrgica consagrada (Em situações normais, este tecido seria desprezado, 

aspirado ou coagulado. Não haverá modificação da técnica cirúrgica habitualmente 

empregada); a quantidade da amostra coletada nesta segunda situação será bem 

pequena: estimada em 4mm3. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e 

caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável no Laboratório de Neurologia Experimental da Faculdade de 

Ciências da Saúde (FACS) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os participantes. 

Você ficará com uma via original deste TALE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Starlynn 
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Freire dos Santos, telefone: (84) 99974-3080, e-mail: starlynnfsantos@gmail.com, 

mestrando no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade da UERN, no 

endereço Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP 59607-360, 

Mossoró – RN, telefone: (84) 3315-2248. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN), Campus 

Universitário Central, Centro de Convivência, BR 110, KM 48, Rua Prof. Antonio 

Campos, S/N, Costa e Silva, telefone: (84) 3312-7032, e-mail: cep@uern.br, CEP 

59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 

cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 

compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade do pesquisador Starlynn Freire dos Santos. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação pela participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 

científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará 

à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 

desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 

antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 
Assentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “ESTUDO DO POTENCIAL 

NEUROPROTETOR DE DIVERSAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS EM NEURÔNIOS 

CULTIVADOS DE CÉREBROS HUMANOS TRAUMATIZADOS”. Autorizo a coleta, o 

depósito, o armazenamento e a utilização deste material biológico humano no 

biorrepositório do Laboratório de Neurologia Experimental da Faculdade de Ciências 

da Saúde da UERN. 

Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais o(a) paciente será submetido(a) 

e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 

e ao paciente esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito 
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de desistir da participação em qualquer momento, sem que a desistência implique em 

qualquer prejuízo a nossa pessoa. Autorizo assim, a publicação dos dados da 

pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à identificação 

do paciente. 

 

Mossoró	-	RN,	_____/_____/_____.		
	
	

______________________________________________________________	
																							Assinatura	do	membro	da	equipe	de	pesquisa	

	
																					______________________________________________________________	

Assinatura	do	Responsável	Legal	
	
	
 
Starlynn Freire dos Santos – pesquisador responsável, telefone (84) 99974-3080, 

e-mail: starlynnfsantos@gmail.com, mestrando no Programa de Pós-Graduação em 

Saúde e Sociedade da UERN, no endereço Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, 

s/n, Aeroporto, CEP 59607-360, Mossoró – RN, telefone: (84) 3315-2248  

Prof. Dr. Fausto Pierdoná Guzen, orientador da Pesquisa, no endereço Rua 

Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto, CEP 59607-360, Mossoró – RN, 

telefone: (84) 3315-2248 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN), Campus Universitário Central, Centro 

de Convivência, BR 110, KM 48, Rua Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva, 

Mossoró – RN, telefone: (84) 3312-7032, e-mail: cep@uern.br, CEP 59.610-090. 
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APÊNDICE B – Cronograma 
 

O projeto de pesquisa somente foi iniciado após aprovação pelo CEP local 

(data de aprovação: 26 de abril de 2017). O cronograma das atividades estabelecido 

previamente é descrito abaixo: 

- De março/2017 até maio/2017: Submissão do projeto de pesquisa ao CEP; 

- De junho/2017 até setembro/2017: Coleta do material e experimentos com cultura 

das células no Laboratório de Neurologia Experimental da FACS da UERN; 

- De outubro/2017 até janeiro/2018: Elaboração da dissertação de Mestrado. 
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ANEXO A – Aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP 
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