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  Resumo  

Considerando a qualidade de recuperação da função 
motora, os autores compararam diferentes técnicas de 
reparo de nervos periféricos com a técnica de envolver a 
região reparada com um invólucro venoso. Conforme 
descrito por outros autores, esta técnica vem 
apresentando resultados promissores em relação à 
redução da dispersão das fibras nervosas, aderência 
perineural e formação de neuroma. Contudo, ainda não 
eram claros os dados referentes à recuperação motora 
dessa técnica. Este trabalho, pretende avaliar a 
qualidade da reabilitação motora ao utilizar o invólucro 
venoso envolvendo a neurorrafia primária. 

  Introdução  

Atualmente, o padrão ouro de tratamento dessas lesões 
consiste na coaptação dos cotos neuronais lesionados 
pela neurorrafia primária (término-terminal), indicada 
quando não há tensão durante a aproximação das 
extremidades. Levando em conta tais resultados, o 
objetivo desse estudo é contribuir para a aprimoração 
dessas técnicas. Dessa forma, utilizou-se uma técnica já 
descrita em literatura, a qual consiste em utilizar um 
invólucro venoso para proteger a região da 
neuroanastomose e é geralmente aplicada para 
resolução de compressões nervosas (LEUZZI et al 
2014). Essa técnica também vem sendo testada por 
diversos autores com outros objetivos, principalmente 
para reduzir as dispersões das fibras nervosas e a 
formação de neuroma, já que foi demonstrado em 
estudos histológicos que o invólucro permite o 
crescimento neuronal apenas na direção de união de 
suas extremidades e possíveis crescimentos laterais 
seriam bloqueados pelo tecido venoso. Essa técnica 
também vem sendo testada por diversos autores com 
outros objetivos, principalmente para reduzir as 
dispersões das fibras nervosas e a formação de 
neuroma, já que foi demonstrado em estudos 
histológicos que o invólucro permite o crescimento 
neuronal apenas na direção de união de suas 
extremidades e possíveis crescimentos laterais seriam 
bloqueados pelo tecido venoso por GALEANO et al 
(2009) e LEUZZI et al (2014). 

  Material e Métodos  

O presente trabalho consiste em um estudo 
experimental, de desenho prospectivo, randomizado e 

controlado com animais da linhagem Wistar. Para isso, 
foram criados quatro grupos: controle (C), neurorrafia (N), 
invólucro venoso sem neurorrafia (V) e neurorrafia com 
invólucro venoso (NV). O nervo isquiático foi escolhido 
para ser lesionado e então reparado utilizando a técnica 
referente a cada grupo e, no período pós- operatório, os 
espécimes tiveram a função motora avaliada por meio do 
Sciatic Function Index (SFI) na 4ª, 8ª e 12ª semana. 

  Resultados e Discussão  

Tendo em vista a análise de recuperação motora dos 
grupos N e NV, estes apresentaram um resultado 
superior de SFI em relação ao grupo C e V (p<0,05). 
Comparando N e NV, estes grupos apresentaram 
resultados de recuperação idênticos do ponto de vista 
estatístico, ou seja, não foram encontradas diferenças 
significativas (p>0,05). 
Desse modo, os grupos N e NV apresentaram um 
resultado superior de SFI em relação aos grupos C e V 
(p< 0,05) e, quando comparados entre si, o grupo N foi 
superior ao NV durante a semana 8 (p<0,05), mas 
durante as demais semanas, inclusive ao final da 
pesquisa, essas diferenças não foram encontradas 
semana 4 (p> 0,05) e semana 12 (p> 0,05), ou seja, a 
melhora da função motora foi semelhante do ponto de 
vista estatístico para estes dois grupos. 

  Conclusão  

Em modelo animal as técnicas de neurorrafia primária 
isolada e a associada ao invólucro venoso são 
semelhantes no quesito de recuperação da função 
motora. 
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