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RESUMO 

O trabalho objetivou o estudo da anastomose do nervo 

facial intratemporal de gatos. Comparou-se os resultados 

clínicos, eletrofisiológicos e histológicos do uso de adesi

vo tecidual fibrinico. sutura epineural e união natural. 

Utilizou-se 30 gatos adultos nos quais após mastoidectomia, 

exposioão e secção do nervo facial 1 cm antes de sua emer

gência através do forame estilo-mastoideo, foram realizadas 

anastomoses com sutura epineural, estabilização com ade

sivo tecidual fibrinico e com união dos cotos sem nada a 

estabilizar-los. Cada tipo de anastomose foi realizada em 10 

animais. Após estes procedimentos realizou-se uma avalia

Qão 0 linica, eletrofisiológica e histológica do local da 

anastomose e do ramo ventral do nervo facial. Através de 

análise estatística o autor concluiu que: 1-Se for levada em 

consideraoão somente a avaliação clinica os grupos de adesi-

vo tecidual fibrinico e sutura se comportaram de forma 

semelhante, e melhores do que a união natural; 2-Se forem 

levados em consideraoão somente os resultados elétrofi-

siológicos, o adesivo tecidual fibrinico se comportou 

melhor do que os outros grupos; 3-Se for levada em 

consideração somente a avaliaoão histológica os grupos de 

adesivo tecidual fibrinico e sutura se comportaram de forma 

semelhante, e melhores do que a união natural; 4- Se for 
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levada em consideração uma comparação geral de todos os 

parâmetros, o grupo do adesivo tecidual fibrinico se 

comportou melhor do que os outros grupos. Através dos 

resultados 

fibrinico 

deste trabalho o uso do adesivo tecidual 

apresenta vantagens técnicas e de resultados 

sobre a sutura epineural e a união natural. O autor 

considerou a técnica como de escolha nas anastomoses intra 

petrosas do nervo facial. 
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-1 INTRODUCAO 

A face revela o intimo de nossa expressão. 

Com movimentos que expressam tristeza, alegria, me

do, angústia, além de outros sentimentos e emooões, integra

da com a fala, a face é parte essencial da comunicação huma

na. 

Todavia, a mímica facial demonstra sentimentos mais 

profundos pois ela constitui uma manifestação mais natural, 

menos controlada voluntariamente do que as palavras, que de

pendem de controle cortical. 

Além disso, a importância cada vez maior que aso

ciedade dos tempos atuais dá à estética relaciona-se direta-

mente com a aparência facial, pois a face é o "local .. que 

mais nos expõe ao meio e os seus traços marcam a nossa indi

vidual idade. 

Todo esse envolvimento acha-se diretamente ligado à 

Psique do indivíduo, já que qualquer alteração na mímica e 

na aparência da face causa problemas psíquicos de extrema 

importância no homem, o qual, na grande maioria das vezes, 

altera o seu comportamento social em prejuízo do trabalho e 

da coexistência com aqueles que o rodeiam. Essa interação 

Psico social só se torna possivel através da integridade do 

nervo facial com a musculatura cutânea da face. 

Dessa integridade dependem também funções fisiológi-
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c a s muito i mp o rtantes , tai s c o mo o l acrimejame nto , u ma v ez 

qu e o n e rvo f ac ial é r esp ons á v e l p e la in e rv ação motora do 

saco lacrimal e da pálpebra, podendo acarretar, com a perda 

de tais funções, úlcera de córnea e a conseqüente cegueira. 

O reflexo do músculo do estribo, inervado por seu ramo esta-

pedian o , é o responsá vel pela proteç ã o do ouvido int e rno 

contra os sons de alta intensidade . O nervo corda do tímpano 

outro ram o d o n erv o facial , é o responsável pela sensibili-

dade gustativa d o s dois terços anteriores da língua e pela 

in erv ação mo t ora da g l ã ndula s ubm andibular e g l â n d ul as sa l i-

v a r e s men o r es . A movime nt ação v o lun tár ia da mu sculatura d a 

boca reveste - se de extrema importâ ncia, quer n a alimentação , 

quer na ingestão de liquidas, e a perda dessa fun ção a c arre 

ta terríve i s dificuldades ao processo alimentar. A essas 

funcões, junta-se a sensibilidade táctil das regiõ es dopes

coco, retro-auricular e pavilhão auri c ular que são inervadas 

sensitivamente por seu 

libido humana. 

ramo cervical, importantes também na 

O nervo facial é um nervo misto que apresenta fun-

cães motoras, sensitivas gerais e sensitivas especiais, as 

quais t ê m um trajeto incomum pois que, após sua origem no 

tronco cerebral, ele atravessa a fossa craniana posterior e , 

juntamente com o VIII par craniano , entra no c ondu t o auditi-

vo interno, no osso temporal, di r igindo-se para o canal de 

Falópio, que o c ontém , perfaz endo um t raj eto s inuoso p e l o 

osso temporal ao cruzar a c aixa timpâni ca e a cav id a de mas-

toídea, tendo íntima relação com e struturas i mporta ntes do 
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ouvido e e me rgindo na face atravé s do forame estilo-mastoí

deo para formar dois ramos principais, o cérvico facial e o 

têmporo-facial, atravessando , a seguir, a glândula parótida . 

Na face esse s dois ramos principais apresentam, de indivíduo 

para indivíduo , vários tipos de distribuição, até 

lhe toda a muscul a tura cutânea da face. 

inervar-

Devido tanto a essas finas funções quanto à sofisti

cada anatomia, o nervo facial constitui-se num nervo especi

al do ponto d e vista anatômico e fisiopatológico. Segundo 

TURNER (1944) o nervo facial é o par craniano mais comumen

te afetado e m traumas e o que deixa maiores seqüelas. 

Muitas são as patologias que acometem o nervo facial 

das guais a traumá tica assume cada vez maior import â ncia es -

pecialmente em nos s o me io. Atualmente, segundo BENTO e 

cols. (1985 ) , 43 % de todas as paralisias faciais são traumá-

ticas. E s ses Autore s classificaram as p a rali s ias faci a i s 

traumáti c as, segundo a e tiolog i a, em 

a) Fratur a s do osso temporal, dos ossos da face e da b a s e d o 

crânio. 

b) Ferime nt o s .por projétil de arma de fogo. 

e) I a t r ogênicas, delib e radas ou in a dvertidas ; e 

e) F e rim e ntos corto-contusos 

De screveram ainda que, · d e nt r e as etiolog ias traumá-

ticas 
' 57 % l evam à p e rda da continuidade total ou p a r c i a l d o 

ne r vo facial , d e vendo s er reparados atravé s de a n as t o mo s e s 

diretas t ' · t · · · , .e rm1no- e rm1n a 1s ou atravé s d e e nx e rt os . 

Por l o n go tempo a s s u t uras têm sid o o mé t odo mais u -
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tilizado nas anastomoses dos nervos periféricos, porém o uso 

de técnicas sofisticadas de microcirurgia e de materiais ex

tremamente desenvolvidos não foi suficiente para prevenir 

complica~ões como os granulomas provocados pela ação de cor

po estranho do material utilizado, infecção e o trauma do 

nervo pela agulha de sutura. 

Esses fatores, agravados pela necessidade de suturas 

de nervo em locais de difícil acesso e com pequeno espaço 

para desenvolver uma técnica microcirúrgica adequada, esti

mularamm o uso de adesivos teciduais. 

O presente trabalho tem a finalidade de estudar a a

nast0mose do nervo facial com sutura epineural em compara~ão 

com O uso do adesivo tecidual derivado do fibrinogênio huma

no, também conhecido como "cola de fibrina" e também com um 

grupo-controle em que os cotos nervosos foram aproximados 

mantendo-os apenas na costumeira posição, levando em conta a 

técnica cirúrgica, a histologia, o resultado clinico funcio

nal e a avaliação elétrica objetiva, tendo em vista sua uti

lização Prática. 
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-2 REVISAO DA LITERATURA 

Segundo BRUNELLI (1978), a história das neurorrafias 

e da cirurgia nervosa é muito recente em razão de alguns 

conceitos errôneos que lhe retardaram o tratamento adequado. 

Antes da era anestésica, a dor violenta causada pela 

manipula9ão do nervo durante a sutura foi o principal deles. 

BRUNELLI (1978) cita ainda que essa prevenoão du

rou, do primeiro ato cirúrgico sobre um nervo, descrito 

por SALICETO (século XIII) apud BRUNELLI (1978), até HUETER 

<1873), o primeiro a obter alguns resultados positivos em 

sutura nervosa. 

Somente após o advento da anestesia e depois do uso 

do microscópio cirúrgico, da eletrofisiologia empregada na 

medi~ão da velocidade da condução nervosa e dos estudos de 

FERNANDEZ-HORAN (1950) apud BRUNELLI (1978), os quais 

comprovaram que a bainha de mielina era feita de lâminas or-

denactas em espiral e derivavam da membrana citoplasmática 

das células de Schwann, foi que as suturas nervosas tomaram 

grande impulso. 

BRUNELLI (1978) refere ainda diversas técnicas de 

sutura nervosa utilizadas, tais como a epineural, a inter

fascicular e a perineural. 

Segundo MILLESI (1977), a sutura epineural desde 

HUETER (1873) constituiu sempre a técnica clássica de repa-
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ro nervoso. Essa técnica consiste em pontos em torno do 

epineuro do nervo, tendo em vista obter a união da camada e

pineural dos cotos. A técnica é simples e não envolve o te

cido nervoso, ainda que o epineuro seja fino como em al-

guns casos de reoperações, ele suporta a tensão. MILLESI 

(1977) descreve também algumas desvantagens dessa técnica 

como o descontrole do crescimento dos fascículos nervosos 

~uando eles não se mantêm frente a frente. 

Ao estudar as suturas epineurais de nervo facial, 

CONLEY (1977) afirmou ser essa a técnica de maior utilização 

entre os otorrinolaringologistas, e publicou os resultados 

de anastomoses com suturas epineurais de 25 anos atrás com 

25% de bons resultados, 50% de regulares e 25% de maus re

sultados. Segundo o mesmo Autor esses dados foram substituí

dos Por 95% de bons resultados com o aprimoramento técnico-

cirúrgico. 

SZAL e MILLER (1975) mostraram que os melhores re-

sultad . os em anastomoses de nervo facial de coelho foram ob-
tidos com a sutura epineural, em comparação com o uso de 

veia ou de Silastic no local da anastomose. 

CRUMLEY (1980) publicou que os melhores resultados 

de anastomoses de nervo facial foram obtidos por sutura pe

rineural com náilon 10-0 em lacerações do tronco do nervo 

extrapetroso. Ele precisou que o método tem a vantagem de a

Presentar um mínimo de invasão do tecido conectivo no local 

da anastomose e de confinar os axônios regenerantes no funí

culo c arreto, mas observou que o método, por sua vez, tem a 
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desvantagem de ser tecnicamente difícil e aumentar o tempo 

cirúrgico. 

O reparo de partes lesadas do organismo humano por 

simples colagem é noção com que que o homem sonha desde oi

nicio da civilização. LYONS e PETROCELLI (1978), relataram 

que médicos da Grécia antiga tentaram usar resinas de plan

tas no reparo de feridas. Os egípcios usavam um tipo de goma 

adesiva de vegetais na aproximaoão de feridas cirúrgicas. 

Datam do inicio da civilização européia, as Escritas de 

Mersebnrg nas quais podemos ler: "Bane to bane, limb to 

limb., blood to blood., as if they were glued". 

Após a sintetização dos cianoacrilatos por ARDIS 

<1949) e a descoberta de suas propriedades adesivas por 

COOVER e cols. (1959), muitos Autores como MATSUMOTO (1968), 

LEONARD (1968)., YAMAMOTO e FISCH (1974) e MURATA e FISCH 

<1976 )., utilizaram o cianoacrilato nas adesões de cotos ner

vosos. 

SIEDENTOP e LOEWY (1979) publicaram um artigo em que 

comparavam a anastomose com sutura com a estabilizaoão com 

cianoacrilato em nervos faciais de 13 cães e concluíram di

zendo que os resultados histológicos de ambas as técnicas 

eram semelhantes. 

RONIS e cols.(1984) publicaram uma revisão do empre

go de cianoacrilatos. Esses Autores estudaram o uso desse 

adesivo tecidual através de questionários respondidos por 

115 servioos acadêmicos dos Estados Unidos em que solicita-

vam · 1 nforma9ões sobre uso e resultadosJ além de terem estu-
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dado seus efeitos no ouvido médio de coelhos, concluindo pe

los efeitos tôxicos de seu uso. 

VINTERS e cols. (1985), também publicaram artigo em 

que comprovaram a histotoxicidade dos cianoacrilatos nos te

cidos. 

PARKER e cols. (1984) estudaram a anastomose de ner

vo facial extratemporal em coelhos, nos quais utilizaram su

tura com mononáilon em comparação com estabiliza~ão da anas

tomose com colágeno microfibrilar hemostático. Encontrou que 

os resultados clínicos foram semelhantes, mas os resultados 

histológicos da sutura com mononáilon foram superiores. 

A partir 'do início do século, quando MORAWITZ (1905) 

apresentou seu modelo de coagulação sanguínea, até então ba

seada em hipóteses, desenvolveu-se a base bioquímica do ade

sivo biológico de fibrina. De modo correto, MORAWITZ (1905) 

percebeu que pela aoão de ions de cálcio e fluido tecidual a 

protrombina presente no sangue era convertida em trombina a

tiva iniciadora da conversão do fibrinogênio em fibrina. 

O uso de substâncias com fibrina ou fibrinogênio na 

hemostase e no tratamento de feridas vem desde os anos da 

Primeira Guerra Mundial. GREY (1915) e HARVEY (1916), usaram 

tampões d fºb e 1 rina para controlar os sangramentos de órgãos 

Parenquimatosos. 

Quem primeiro descreveu a colagem de nervos perifé

ricos lesados foram YOUNG e MEDAWAR (1940) que publicaram um 

artigo em que diziam que, para reduzir as dificuldades de 

sutura de nervos e minimizar-lhe a sua desorganização após o 
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trauma, juntavam ao plasma sanguíneo comum , cujo coàgulo por 

si só não era suficientemen te forte para manter a união dos 

dois cotos do nervo , fibrinog ê nio retirado do sangue de galo 

Para aumentar-lhe a concentração normal em "qualquer coisa 

maior que dez ~ezes'' e obter um coãgulo forte o bastante pa-

ra estabilizar a anastomose. Esse trabalho pionei ro foi rea

lizado em nervo ciático de coe lhos e cães e obteve um resul

tado semelhante ao da sutura convencional. Com sucesso , 

YOUNG e MEDAWAR ( 1944 ) publicaram novo ensaio s o bre o uso de 

adesivo fibrínico em feridas de pele. 

TARLOV e BENJAMIN ( 1943) com o intuito de repetir os 

trabalhos 

técnica 

de YOUNG E MEDAWAR ( 1940 ) , usaram a mesma 

, mas após examinarem histologicamente as anastomo -

ses nervosas em períodos variados do pós operat ó rio, nota-

ram considerável presenca de reação inflamatória e fibr ó -

tica. Como a reacão cicatricial pode prejudicar seriamente 

ª regeneração das fibras nervosas, eles estudaram coágulos 

de sangue que provocassem um mínimo de reação tecidual e 

continuassem com as propriedades necessárias para uma sutu

ra bem sucedida. O resultado foi que o plasma de mamífero e, 
m . 
ais Particularmente autólogo, era superior à sutura com 

seda no que diz respeito à reação inflamatória, todavia o 

fator da t - d 1 1 ensao o oca da sutura teria de ser eliminado, 

Pois O coágulo ainda não oferecia forte resistência a tra

cões. 

TARLOV e cols. ( 194 2) e (1943), anunciaram um método 

Para medir a tensão que os coágulos suportariam. Em seguida , 
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GOLDFARB e cols. (1943) publicaram um artigo que correlacio

nava essa tensão com a quantidade de fibrinogênio presente, 

e constataram que a quantidade de resistência à tensão era 

diretamente proporcional à quantidade de fibrinogênio pre

sente no coágulo. 

TARLOV (1944) apresentou um trabalho final no qual 

propunha uma técnica de alívio da tensão com um molde metá

lico removível, o qual envolvia a anastomose e suportava a 

tensão até que a regeneração se completasse. Posteriormente 

0 molde era retirado. 

Paralelamente a essas investigações, TIDRICK (1844) 

e CRONKITE (1844) usaram a trombina e o fibrinogênio na fi

xaoão de enxertos de pele. 

Essas investigações iniciais ficaram abandonadas 

desde a década de 40 até o inicio da década de 70 quando MA

TRAS e .. cols. (1873) retomaram-nas com a publicação de um ar

tigo em que relataram o uso do nervo ciático de coelhos em 

testes lll vivo e in vitro com a fixação da anasto-
mose com cola de fibrina preparada do próprio sangue do 

animal estabilizado com trombina, fibrinogênio humano e fa

tor XIII pelo uso de várias concentrações para compara9ão. 

Nos testes in vitro, eles mediram a tensão que a sutura 

suportou. No grupo in vivo avaliaram clínica, histoló

gica e eletricamente, os resultados e concluíram que: 

1º- O uso de adesivos derivados do sangue para unir os 

nervos facilita o trabalho do cirurgião. 
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2~- Na obtenoão do efeito adesivo a composição e a concen

traoão das substâncias são decisivas 

3~- Não há evidências de intolerância dessas substâncias 

mesmo quando usadas em alta concentracão e não se observou 

qualquer efeito inibidor de regeneração nervosa. 

4~- A estabilizacão da substãncia coagulada aumenta com o 

crescimento da concentracão de fibrinogênio por adição do 

fator XIII e melhora a fixação da anastomose com uma conse-
•o 

quente melhor regeneraoão axonial na parte distal do nervo. 

5~- Os testes eletrofisiológicos documentaram a presença 

de regeneração funcional. 

MILLESI·e cols. (1972), fizeram um estudo experimen

tal do crescimento de tecido conectivo durante a cicatriza

ção de anastomoses cle nervos periféricos ciáticos de coelhos 

com O uso de diferentes técnicas, sutura, cianoacrilato, u

nião natural e plasma autólogo e heterólogo, tendo eles ava

liaado do ponto de vista clínico os animais quanto ao retor

no da função motora e a ocorrência de úlceras de decúbito. 

Fizeram também a avaliação histológica do local da anastomo

se com cortes corados pela hematoxilina eosina sacrificando 

grupos a cada 7 dias até 2 meses após a cirurgia. Os Autores 

concluíram que: 

l~- A or1·gem da parte · · 1 d t ·d t· ' pr1nc1pa o ec1 o conec ivo apos a 

seccão de um nervo periférico procede do epineuro e essa 

Proliferação não causa qualquer problema se a aproximação 

dos cotos estiver segura. 
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2g- A circunferência na linha de sutura é recoberta por 

uma ponte de membrana de fibrina após 3 dias e por uma cama

da de tecido conectivo apôs 7 dias. 

3~- A quantidade de proliferacão do tecido conectivo, em 

primeiro lugar, depende da tensão na linha de sutura e, se

cundariamente do fato de ser afetada por trauma cirúrgico e 

pela quantidade e qualidade do material da sutura. O envol

vimento do local da sutura com qualquer material não altera 

a Proliferacão do tecido conectivo. 

4~- Sem obstáculos, tais como as cicatrizes e os granulo-

mas, os axônios regenerantes caminham em 1inha reta sem ten

dência para se tornar aberrantes. O envolvimento do local 

parece não trazer qualquer vantagem. 

5~- A Proliferaoão do tecido conectivo pode estar decres-

cida Por baixa tensão, reduoão do trauma operatório, reduQão 

do material de sutura e ressecoão do epineuro nos cotds. 

6~- Se a aproximacão sem tensão não for possivel, deve-se 

colocar um enxerto. 

?~- O Uso de cianoacrilato leva a um alto grau de fibrose e 

ª resultados pobres. 

ªº- o - envolvimento da sutura com qualquer material aumenta a 

formaoão de fibrose. 

9 ~- O uso de plasma autólogo e heterólogo causa reaoão lo-

cal contra a fibrina. 

lOo- Os f" - 10S de sutura causam trauma cirúrgico e reaQão 

fibrótica. 
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11~- A união natural só pode ser usada em local sem tensão 

ou movimento. 

MATRAS e HUESTON (1975), apresentaram um estudo sub

seqüente em nervo ulnar de 22 pacientes tendo eles concluído 

que os resultados foram tão bons quanto os observados em ex

perimentos com animais. 

KUDERNA e cols. (1976), apresentaram um trabalho no 

qual estudaram os resultados clínicos de anastomoses com 

concentrado de fibrinogênio com o uso de trombina bovina e 

cloreto de cálcio em 69 nervos de 46 pacientes. Os nervos 

eram o digital, o medial, o ulnar, o peroneal e o axilar. 

Foraru estes os resultados obtidos: 40% de ótimos, 36,6% de 

bons e 23,3% de maus resultados. Concluíram que o adesivo 

deve ser aplicado somente em locais sem tensão e que, se for 

possivel, deverão ser imobilizados por duas semanas após a 

opera~ão. 

Desde essa época os adesivos fibrínicos têm tomado 

vulto em vários campos de aplicaQão em cirurgia com os di

versos Autores permanecendo unãnimes em repetir o sucesso de 

seu êxito em ensaios e citações de uso clínico: 

-KLETTER e HORACZEK (1982), em colagem de defeitosJ adesão 

de dura-máter e hemostasia. 

-GASTPAR (1979) e (1986), MARTIN e cols. (1981) e RIBARI 

(lSBS), em hemostasia. 

-PANIS e RETTINGER (1979), STAINDL (1979), STRAEHLER-POHL e 

KOCH (1981), WOLF (1981), O'CONNOR e SHEA (1982) 

PORTMANN e cols. (1982), SIEDENTOP e cols. (1983), STRAUSS 
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e cols. (1984), HAID e GSCHREY (1985), MALLEA e cols.(1985) 

PIRAGINE e cols. (1985), BABIGHIAN (1986), CHUDEN (1986), 

EPSTEIN e cols.(1986), FILIPO e cols. (1986), RIBARI (1986) 

ZINI e cols. (1986), GRAY E BLEACH (1987) e HARRIS e cols. 

(1987), em cirurgias do ouvido médio e interno. 

-SILVERBERG e cols. (1977), FRUHWALD e DINGES (1979), 

PORTMANN e cols. (1982), RIBARI (1986) e ZINI e cols.(1986) 

em fistulas liquóricas. 

-MATRAS (1976), O'CONNOR e SHEA (1982), PORTMANN 

e cols. (1982), BABIGHIAN (1986) e ZINI e cols. (1986), na 

estabilizaQão de suturas do nervo facial. 

-GASTPAR e cols. (1979), ELIES (1986) e RIBARI (1986) na es

tabilizaoão de retalhos de pele e mucosa. 

-GASTPAR e cols. (1979), DRAF (1980), MARTIN e cols. (1981), 

NAUMANN e LANG (1981), WOLF (1981), GISBERT-AGUILAR e cols. 

(lSB5) e VICENTIIS e cols. (1986), na estabilização em ci

rurg· ias de laringe. 

-PORTMANN e cols. (1982) e TEATINI e cols. (1886), em etmoi-

dectomias. 

-WEERDA (1986), em cirurgias do pavilhão auditivo. 

-DRAF (1980), em cirurgias de base de crânio. 

-MATRAS {1976), DRAF {1980), WOLF (1981), BISHARA e cols. 

(lSBS), PELLERIN e cols. (1987), em cirurgias plásticas e 

reconstruti~as da face. 

-WOLF (1981), LOURENÇO e cols. (1983), SCHONFELD (1985) e 

HAYWARD e MACKAY (1987), em cirurgias nasais. 

-BRUNNER (1984), DECLEER e cols.(1985) em anastomoses micro-
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vasculares. 

-MCCARTHY e cols.(1987), MARESCAUX e cols.(1987) e STRAUMANN 

e cols. (1985) em cirurgias digestivas. 

-BRANDS e cols. (1983), OOSTERLINCK e DE SY (1984), PEDRAJAS 

GAMIS e cols. (1984), SCHULTZ e CHRISTIANSEN (1985), DODAT 

(1986), LUKE e cols. (1986) e PFAB e cols. (1987) em cirur

gias urológicas. 

-BICAL e cols. (1983), GUILMET e cols. (1983), JAKOB e cols. 

(1984), BAKER e cols. (1987) e SCHRENK e cols. (1987), em 

cirurgias cardíacas. 

-THORSON e cols. (1983) e 
\ 

BARTHELEMY e cols. (1984), em ci-

rurgias esofágicas. 

-KRAH e cols. (1984) e SCHEELE e cols. (1984) cirurgias he

páticas. 

-MEYERS e HERRON (1984), em ortopedia. 

-GRYMER e cols. (1984) e LINDENBERG e LAURISTSEN (1984), 

BAUMGARTEN e MOSER (1986) e DARGENIO e cols. (1986) em gi

necologia. 

-SEGUIN e cols. (1985), em odontologia. 

-PETERSEN (1985), STAJCIC e cols. (1985) e GREGORY e 

SCHABERG (1986), em cirurgia da boca. 

-BERGSLAND e cols.(1986), em cirurgia pulmonar. 

Em nervos periféricos, VENTURA e CONFALONIERI (1982) 

PUbl" icaram um estudo comparativo entre a sutura interfasci-

cular e o uso de adesivo fibrinico em nervo ciático de 20 

ratos. Levando a cabo um estudo histológico e clínico, os 

Autores concluíram que o grupo de cola de fibrina evoluiu 
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clinicamente melhor que o da sutura. No exame histológico o 

grupo de animais de sutura apresentava na maioria dos casos 

neurofibrinas desordenadamente dispostas com aspecto neuro

matoso enquanto que, exceto num animal, os demais apresenta

vam perfeita regeneração com o adesivo fibrinico. Concluíram 

então que a colagem era significativamente melhor do ponto 

de vista clinico e histológico uma vez que tecnicamente ela 

era menos traumatizante. 

BOEDTS e BOUCKAERT (1984) comunicaram que a qualida

de de recuperação de um nervo lesado e cirurgicamente repa

rado depente da quantidade de fibrose formada na anastomose. 

Essa fibrose depende do nivel de tecido conjuntivo, 

da boa vascularização da zona de reparaQão, da ausência de 

infeccão no local, do material de sutura utilizado, espe

cialmente da reação de corpo estranho que o fio pode causar, 

do número de pontos e da tensão no local da anastomose. Em 

nervos ciáticos de ratos os Autores estudaram a sutura com 

pontos e cola de fibrina e concluíram que a cola de fibrina 

apresenta muitas vantagens sobre a técnica clássica de sutu-

ra Por Pontos. E t -ssas van agens sao o menor traumatismo, a 

superior tolerância da cola e o perfeito alinhamento fasci-

cular. Citaram que os problemas da cola residem na possível 

tensão no local d , e anastomose apos a reabsorQão da cola e 

antes do tempo necessário para a regeneração do nervo. 

Em nervos ciáticos de ratos BECKER e cols. (1985), 

ª studaram o uso da sutura epiperineural e a cola de fibrina, 

tend0 concluído que os resultados foram semelhantes. Subli-
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nharam eles que a utilizacão da cola de fibrina era de esco

lha em certas condições de urgência, devido à sua facilidade 

técnica. 

FALDINI e cols. (1984), estudaram as avaliações neu

rofisiológicas de anastomoses realisadas com sutura e cola 

de fibrina. Os autores encontraram que os resultados da a

nastomose com cola de fibrina foram melhores, e ocorreram 

mais precocemente do que com sutura. 

RHEINER (1985), estudou as anastomoses de nervos pe

riféricos (ulnar e radial) de pacientes e concluiu pelas 

vantagens da cola sobre a sutura convencional. 

MERLE e cols. (1987), publicaram um estudo no qual 

após Provocar lesões em nervos ciáticos de 250 ratos, repa

raram esses nervos com o uso de sutura perineural com mono

náilon 10-0 e cola de fibrina e concluiram que a cola de fi

brina traz grande progresso para o tempo de cirurgia. Os re

sultados comparativos ·foram semelhantes mas deveriam ser me

lhor estudados quanto à resistência mecânica do coágulo, a 

fim de Poder ser suficiente na contenção das anastomoses no 

pós 0 Peratório e no encontro de boa concentração de aproti

nina na diminuicão da fibrose perineural. 

FELDHAN e cols. (1987), estudaram as anastomoses do 

nervo ·~t-eia ico de coelhos com o uso de adesivo de fibrina au-

tólogo comparado com a sutura perineural convencional. No 

grupo de sutura, encontrou-se fibrose intensa, enquanto gue 

no grupo da cola não se notou qualquer evidência de reaQão 

inflamatória. 



18 

Segundo ROSEN e cols.(1980), a. quantificação dos ·re-

sultados também é difícil. ROSEN e JEWETT (1980), comunica-

ram gue os estudos de condução elétrica também são falhos 

quanto ao estabelecimento de correlação com os resultados 

funcionais, com exce9ão de gravações de mtlltiplos axônios 

isolados, os quais são acurados somente para os axônios tes

tados e podem não representar a condição do nervo por intei-

ro. 

Segundo esses mesmos Autores, o tempo é outro pro-

·blema na avaliação dos resultados experimentais. Como certas 

técnicas podem produzir melhores resultados precoces graças 

a um efeito de regeneração neural veloz, podem elas falhar 

na manutenção da melhora a longo prazo devido à fibrose a

nastomótica e ao mau direcionamento axonial. 

A despeito dessas e de outras limitações, o poten

cial de benefício da melhora quanto à qualidade de vida in

centiva a continuação das pesquisas. 

Para obter sucesso, os métodos de reparação nervosa 

necessitam alcanoar o crescimento axonial suficiente com 

prevenoão de seu mau direcionamento. 

Segundo ROSEN e JEWETT (1980), se forem contados os 

números de axônios no coto distal após a neurorrafia, pode

remos encontrar as vezes valores 150% maiores do que no coto 

proximal. Um axônio proximal pode resultar em até 20 ou mais 

fibras distais, porém muitos axônios se perdem na migração 

lateral fora da sutura causando o neuroma de anastomose. 

Segundo.SUNDERLAND (1980), a fibrose de anastomose é 
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outro fator de limitaQão no sucesso da regeneração, sendo os 

fibroblastos elaborados a partir do epineuro os principais 

ofensores após a lesão do nervo. 

O tecido epineural, por si só, pode ocupar o espaço 

do local da lesão e impedir a regeneração bem sucedida. 

Os invólucros de anastomose foram recentemente de

senvolvidos por RICE e cols. (1985), para direcionar os axô

nios e limitar a fibrose. Enquanto que eles podem prevenir o 

desenvolvimento das adesões, fixando a linha de sutura em 

seu leito, não podem prevenir a fibrose intraneural. 

Baseado em tais princípios, FELDMAN e cols. (1987) 

afirmaram que o modelo teórico ideal das anastomoses neurais 

deve: 

1~- Limitar tanto a fibrose 

oão; 

perineural quanto a inflama-

Z9
- Permitir uma rápida e segura coaptação dos cotos ner

vosos; 

30 __ Permi·t· boa ir regeneração dos axônios proximais e que 
os axônios cruzem a anastomose para atingir o coto 

distal· , 

4 ~- Preveni·r o escape de ô · g t ·1 1 ax nios re eneran es e ce u as de 

Schwann d , a areada anastomose; 

50_ Pe ·t· - rmi ir a aplicacão de substâncias totalmente 

viveis e livres de reação tecidual; 

6~- p 
reservar a orientação dos axônios regenerados. 

absor-

Os adesivos teciduais derivados do fibrinogênío têm 

ª Propriedade de preencher tais necessidades teóricas. 
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Segundo SISSON e GROSSMAN (1945), no gato, o nervo 

facial, VII par craniano, tem sua origem na margem caudal e 

trapezoidal do tronco cerebral, em sentido cranial à origem 

do VIII par craniano (nervo cócleo-vestibular). Atravessa a 

fossa craniana posterior e penetra no meato acústico interno 

juntamente com o VIII par, encaminhando-se para seu canal 

próprio atravessando o osso temporal para emergir no forame 

estilo-mastoideo. Na primeira porção do percurso do canal do 

nervo facial encontramos um alargamento do nervo, o gânglio 

geniculado, do qual se origina um primeiro ramo, o nervo pe

troso superficial maior que faz anastomose com o gânglio es

fenopalatino do V par (nervo trigêmio) e inerva a glândula 

lacrimal. Posteriormente encontramos o 2~ ramo do facial, 

0 ramo estapediano, que inerva o múscu- lo do estapédio. Fi

nalmente, ainda em seu percurso intracanal, encontramos seu 

3~ ramo, o nervo corda do tímpano que faz anastomose com o 

nervo lingual, ramo do nervo mandibular do V par (nervo tri

gêmio) e inerva os 2/3 anteriores da língua, a glândula sub

mandibular e a sublingual. 

Ao emergir do forame estilo mastoideo o nervo facial 

origina um quarto ramo, o ramo digástrico que inerva o mús-

culo digástrico e, logo a seguir, um quinto, mais largo, o 

nervo auricular posterior, o qual passa dorso-caudalmente 

pela base do pavilhão auditivo inervando algums dos músculos 

intrínsecos do pavilhão. Em seguida, um outro pequeno ramo 

inerva os muscúlos internos do pavilhão. O nervo facial cur

va-se em sentido cranial e, 5 ou 6 milimetros depois da e-
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mergência e divide-se em dois ramos principais designados 

como ventral e dorsal. Um terceiro pequeno ramo pode também 

aparecer e inervar o músculo submentoniano. O ramo dorsal 

envia dois ou três ramos à região jugal e se divide em tem

poral e zigomático. O temporal passa ao longo da margem cra

nial do ouvido externo inervando os músculos superficiais, e 

se extende à região temporal, onde se coloca mais profunda

mente do que o nervo lacrimal, ramo do V par. O ramo zigomá

tico passa sobre o osso malar em direção do ângulo caudal 

dos olhos enviando ramos para as pálpebras superior e infe

rior e anastomosando-se com pequenas terminacões nervosas do 

nervo lacrimal, ramo do V par, para atravessar o canto medi

al do olho em direção à superfície lateral do nariz, onde se 

ramifica. 

O ramo ventral origina um ramo minúsculo que inerva 

0 músculo estilôide e se dirige ao longo da mandíbula para o 

ãngulo da boca, dividindo-se em superior e inferior, parai

nervar os músculos do lábio superior e adjacências e o lábio 

infer1·or e ·- . 1 a regiao Juga. (Fig. 1) 

O nervo facial inerva todos os músculos da face, ex

ceto os músculos inerentes à mastigação. 

BINNS (1968) estudou clinica e eletrofisiologicamen-

te os efeitos da remoção do osso em torno do nervo facial 

intratemporal do gato, e concluiu que: 

1~- O nervo fac1·a1 pode t d d · "d d ser expos o sem per a a at1v1 a e 

elétrica; 



FIG . 1 

ESQUEMA DO NERVO 
( SISSON 

FACIAL E SEUS RA MO S 
E GROSSMAN - 1945 ) 

NO GATO. 

A- TRONCO DO NERVO FACIA L E- NERVO ZIGOMATICO 
B- NERVO AURICULAR PO S TER IOR F- NERVO TEMPO RAL 
C- RAMO VENTRAL G- NERVO BUCAL SU PER IOR 
D- RAMO DORSAL H- NE RVO BUC AL INFERIOR 
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22- O nervo facial pode ser exposto e sua bainha vir a ser 

seccionada sem que isso interfira em sua função; 

3~- Se o nervo facial for retirado de seu leito e nele 

recolocado algumas vezes, poderá sofrer perda temporária de 

função; 

4~- Se o osso em torno do nervo facial for removido e o 

nervo deixado livre, poderá haver certo grau de degeneração 

que sempre se recupera; e 

5~- Se a continuidade do nervo estiver intacta, ele irá 

recuperar-se da degeneração, mesmo fora de seu leito origi

nal. 

Ao produzir paralisia facial experimental em gatos, 

BINNS (1974), observou gue o nervo facial destes felinos a

presenta um potencial de regeneração mais rápido gue o dos 

humanos. 

MAY (1973), estudou as relações espaciais dos ramos 

periféricos do nervo facial do gato. A anatomia topográfica 

do segmento horizontal foi demonstrada por medida de poten

cial evocado após lesões laterais aos diversos segmentos do 

nervo. Mapeou histologicamente a correlação anatômica com a 

origem das fibras e concluiu que o nervo facial apresenta o

rientação espacial desde o núcleo, isto é, o nervo recebeu 

em suas fibras definição do ponto de inervação a partir do 

núcleo. 

GANTZ e cols. (1984), estudaram o teste da excitabi

lidade máxima do nervo facial, quando comentaram sobre seus 

problemas técnicos e soluções. Os Autores utilizaram um apa-
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relho de estimulaoão elétrica e um equipamento captador de 

potenciais evocados, no qual puderam avaliar a condutibili

dade elétrica do nervo facial, com isto propuseram uma pa

dronizaoão para a realização do teste. 

2.1 Principias da Colagem Biológica: 

Segundo EPSTEIN e cols. (1986), fisiologicamente, o 

processo de fechamento das feridas começa quando cessa o 

sangramento. Em locais nos quais os vasos sanguineos inju

riados permanecem abertos coágulos hemostáticos são forma

dos. Eles consistem em plaquetas, células sanguíneas verme

lhas e fibrinogênio que vão-se tornando cada vez mais sóli

dos. Os degraus subsequentes nesse processo são a formação 

da rede de fibrina devido à ação do fator XIII e a retração 

do coágulo enquanto o plasma é retirado. A coagulação leva a 

conversão de fibrinogênio em fibrina via humoral sob a in

fluência da trombina e do cálcio. 

Num memorável estudo, BALLEISEN e cols. (1975), com

provaram que durante o processo de coagulação há também, uma 

resposta celular. Juntamente com a trombina e o colágeno III 

as Plaquetas completam a coagulaoão. DUCKERT e cols. (1978) 

demostraram que a adesão das plaquetas às fibrilas do colá

geno do tipo III leva à agregação plaquetária, em que as 

Plaquetas mudam da forma reversível para a irreversível. 

BALLEISEN e cols.(1975), concluíram também que plaquetas são 

importantes para a estrutura da rede de fibrina, pois que a 

tornam mais resistente às foroas mecânicas e à fibrinólise. 
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Segundo BAIER (1972) o coágulo sanguíneo age como um selante 

primário devido ao fato de ele conter fibrina. Desta forma 

os mecanismos hemostáticos normais ajudam a prevenir a con

taminação, perda de fluidos orgânicos e provêm as células de 

substrato material para o seu crescimento. 

SCHLAG e cols. (1986) anunciaram que a fibrina é es

sencial pois provoca a guimiotaxia dos neutrófilos locais na 

presença de produtos de sua degradação. 

Segundo REDL (1982), esse principio foi simulado com 

a aplicação de solução do adesivo gue consiste em fibrinogê

nio, fator XIII, e outras proteínas além de soluoão de trom

bina e cloreto de cálcio. Após misturar os dois componentes 

0 fibrinogênio é transformado em monômeros de fibrina, os 

quais se agregam formando um gel. Concomitantemente, a trom

bina transforma o fator XIII em fator XIII', o qual forma a 

enzima ativa fator XIIIa, em presença dos ions de cálcio. O 

fator XIIIa faz a reação cruzada dos monômeros de fibrina a

gregados num polímero de alto peso molecular. Por essa rea

çãoª rigidez da colagem e sua resistência são aumentadas. O 

fator XIIIa faz também a ligação cruzada da fibronecitina 

presente no adesivo e provavelmente da fibrina e fibroneci

tina com o colágeno do tecido, no qual o adesivo tecidual é 

aplicado. No curso do processo de cicatrização da ferida, os 

ativadores de plasminogênio derivados dos tecidos vizinhos 

ativam a pequena quantidade de plasminogênio presente no a

desivo em plasmina, por intermédio da qual a fibrina ligada 

é eventualmente lisada em produtos solúveis de degradação de 
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fibrina. Tal processo e retardado em razão da concentração 

de aprotinina escolhida para reconstituir o adesivo. Essas 

reações são similares à coagulação fisiológica, porém não há 

retracão apreciável do coágulo, pois o adesivo não é compos

to por trombócitos. 

A fibrina adere aos tecidos assegurando a adequada 

aproximacão das superficies. Para inibir a degradação da fi

brina (pela acão da plasmina), um inibidor de fibrinólise 

(aprotinina) é utilizado e isso garante a estabilidade da a

nastomose até que a cicatrização seja suficiente. 

SEELICH e REDL (1980) e SEELICH (1982), descreveram 

que o fibrinogênio, substrato da coagulação do sangue, con

siste em 6 cadeias de polipeptideos de 3 tipos diferentes: 

alfa, beta e gama, os quais são arranjados simetricamente em 

pares. Pela aoão da trombina os fibrinopeptideos são divi-

didos Pelas cadeias alfa e beta, respectivamente, no curso 

da Primeira fase do processo de coagulação. A molécula re

sultante é um monõmero de fibrina. 

Após essa divisão, os centros de polimerização tor

nam-se expostos e iniciam a polimerizacão dos monômeros de 

fibrina em redes de fibrina. 

Inicialmente esses monômeros de fibrina agregam-se 

por suas foroas intermoleculares (principalmente as pontes 

de hidrogênio) 

base). 

e isso produz fibrina solúvel (em ácido ou 

A fibrina solúvel é iniciada pelo fator XIII, o qual 

é ativado pela trombina. O fator XIII ativado age como uma 
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enzima na catalizaoão da formação das cadeias entre as molé

culas de fibrina. Na presença do cloreto de cálcio as molé

culas agregadas de fibrina são ligadas por pontes isopepti

dicas. A fibrina resultante é insolúvel. 

As interligações das cadeias são inicialmente reali

zadas linearmente pela cadeia gama (reação rápida). Tal rea

oão é seguida por ligação bidimensional, formando pontes i

sopeptidicas pela cadeia alfa (reação lenta). As cadeias be

ta de fibrina não participam das reações de ligação. Essa 

reaoão de ligação pode ser demonstrada pela eletroforese de 

gel de poli-acrilamide dodecil sulfato de sódio, um método 

no qual as proteínas são separadas de acordo com o peso mo

lecular. Os mesmos autores comprovaram as reaoões cruzadas 

no adesivo e descreveram que a liga~ão das cadeias gama na 

soluoão é uma reação rápida completada num tempo que varia 

de 3 a 10 minutos enquanto que as interligações das cadeias 

alfa Processam-se muito mais lentamente (80% delas em duas 

horas Para atingir 100% em aproximadamente 24 horas). 

SEELICH (1982) comprovou com testes feitos com coá

gulos de adesivo fibrinico que com 70% de cadeias alfas li

gadas a tensão de tração alcança mais de 100 KPa. 

MOSHER (1975) e (1979) mostrou que o fator XIII ati

vado liga a fibronecitina plasmática com fibrina e o coláge

no. 

Tais resultados podem explicar a forte adesão do a

desivo fibrinico à superfície das feridas. 

SCHLAG e cols. (1986) demonstraram que o adesivo fi-
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brinico tem um efeito tríplice na cicatrizaQão da ferida. 

O primeiro é o efeito hemostático que diminui a for

mação do hematoma e consequentemente diminui o processo de 

absorção e organização do hematoma e de sua influência nega

tiva na qualidade do tecido de granulação. 

O segundo efeito é o adesivo. O terceiro é a forma

ção da estrutura de fibrina que age como excelente substrato 

no crescimento dos fibroblastos. 

HAAS (1980) e STEMBERGER (1982), demostraram que a 

absorção gradual é desejável enquanto a cicatrização progri

de, mas, para prevenir uma lise prematura, adiciona-se apro

tinina um inibidor natural da plasmina (responsável pela 

lise da fibrina). 

De acordo com SPANGLER (1976), as áreas de maior 

concentração de ativadores de plasminogênio (que transformam 

0 Plasminogênio em plasmima) no organismo são o útero, os 

pulmões e a próstata. Devido à sua localização em células 

endoteliais essa atividade é também forte em áreas abundan

temente vascularizadas. A diluição da solução de aprotinina 

pode ser apropriada em casos especiais quando se deseja uma 

rápida absorção do tecido ou quando o tecido contém pouca a

tividade fibrinolitica, como é o caso dos nervos. 

HEINE (1982), comunicou que a infiltração celular de 

macrófagos, neutrófilos, granulócitos e polimorfos nucleados 

no coágulo fibrínico marca o inicio da cicatrização. A es

trutura estabilizada formada por fibras de fibrina serve de 

ponte Para o crescimento do tecido de granulação vasculari-
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zado e rico em fibroblastos. Em 3 ou 4 dias, numerosos fi

broplastos são vistos juntamente com uma incipiente formação 

de tecido fibroso, até que toda a camada fibrinica seja 

substituída por tecido conectivo e pela formação cicatrici

al. 

De acordo com HEINE (1982), o tempo de endurecimento 

do adesivo depende da concentraoão de trombina. Em 

concentrações de cêrca de 4 UI/ml. o endurecimento se faz em 

aproximadamente 1 minuto enquanto que em concentrações de 

500 UI/ml só são necessários alguns segundos. A maior 

concentração é interessante, por exemplo, em sangramentos 

dos guais se espera uma rápida ação do adesivo. A menor 

concentração é interessante na aproximação em cotos nervosos 

ou bordas de tecido. 

O método de aplicação também é importante pois, se a 

mistura for feita previamente, deverá ser usada menor con

oentraoão de trombina. 

A solidificação do adesivo pode ser vista pois seu 

aspecto muda de incolor para leitoso. 

Setenta por cento da adesão dá-se em 3 ou 5 minutos, 

atingindo 100% em mais ou menos duas horas. 

2.2 Risco de Transmissão de Moléstias Infecciosas e de 

Infeccão na Area 

BOSCH (1981), determinou a média de crescimento dos 

Staphilococcos aureus e da Pseudomona aeruginosa nos 

coágulos de fibrina e obteve dados pelos quais a apli-
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cacão do adesivo fibrínico favorece menos o crescimento bac-

teriano do gue os coágulos sanguíneos formados por condi-

cões fisiológicas após o trauma ou a cirurgia. O crescimento 

bacteriano em adesivo fibrinico solidificado foi de 10 a 

100 vezes menor do gue a do coágulo sanguíneo fisiológico 

e a aplicaoão do adesivo em locais infectados não aumenta o 

risco de infecoão. 

Apesar do adesivo fibrinico ser liofilizado e termo

inativado, a antigenicidade da hepatite por vírus B deve ser 

sempre estabelecida nos doadores bem como no produto final. 

Segundo AARCH (1981) e ALTER (1981), só deve ser usado plas

ma com valores de dosagem de aminotranferase alanina sérica 

menor do que 25 U/1. 

PANIS e SCHEELE (1981), publicaram os resultados de 

uma triagem prospectiva em 146 pacientes nos quais foram u

sados adesivo de fibrina e em 130 nos quais tal material não 

foi usado. Em nenhum dos grupos foi encontrado qualquer caso 

de infec~ão por hepatite de vírus B. 

EDER e cols. (1986) estudaram 100 pacientes num es

tudo randomizado, a fim de avaliar a transmissão da hepati

te A e B Pelos componentes do adesivo fibrínico, mas não en

contraram nenhum caso. 

SIEDENTOP e cols. (1985) estudaram vários métodos 

de Producão de um adesivo fibrínico 

teS t ado 4 métodos: 

1~- Pr · ecipitaoão com o uso de etanol; 

2 ~- Centrifugaoão normal; 

adequado, tendo eles 
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3~- Crioprecipitação; e 

4~- Precipitação com o uso de sulfato de amônia.· 

Testou-se então a tensão suportada por cada adesivo 

obtido pelos 4 diferentes métodos comparando-os com o adesi

vo fibrinico comercialmente manufaturado e concluiu-se que o 

adesivo comercial suportava uma força de tensão de 57 

gr/cm2 10 min após a aplicação e de 123 gr/cm 2 aos 30 

min, enquanto que o melhor método foi o da precipitaoão com 

o uso de sulfato de amônia o qual apresentou 41 gr/cm2 10 

min após a colocação e 217 gr/cm2 aos 30 minutos. 

SIEDENT0P e cols. (1986) repetiram com sucesso a ex

perimentação em cirurgias otológicas com o uso desse método. 

FELDMAN e cols. (1987), também usaram soro autólogo 

para re~lizar suas experi~ncias em colagem de nervos ciáti

cos de coelho. 

Vários métodos foram descritos entre outros por 

EPSTEIN e cols. (1986) e HARRIS e cols. (1987) e têm sido 

testados com sucesso na preparação de adesivo com sangue ho

mólogo, fato que eliminaria a possível dúvida sobre a conta

minaoão. 

efeitos 

médio de 

HARRIS e cols. (1987) estudaram a biodegradação e os 

sistêmicos do adesivo tecidual autólogo no ouvido 

ratos e in vitro, tendo que a 

degradan- l , ~ao ocal do coagulo deu-se 

eles concluído 

no máximo em 2 semanas, 

comª maioria dos casos na primeira semana. Os coágulos 

permaneceram por muito mais tempo, fato que 



comprovou a ação dos agentes fibrinolíticos 

mecânicos in. vivo. 
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e estresses 

Não houve reações adversas às estruturas do ouvido 

interno. 

Os Autores fizeram também uma injeção intravenosa de 

componentes do adesivo 1500 vezes maiores que a dose exposta 

durante uma cirurgia sem que houvesse qualquer revelação de 

efeitos adversos. 
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, 
3 MATERIAIS B HETODOS 

Foram utilizados na experiência 30 gatos domésticos 

adultos (Felis catus (LINNAEUS, 1758), 17 machos e 13 fêmeas 

com peso médio de 2146 gramas, divididos em 3 grupos de 10 

animais. 

Em todos os animais procedeu-se ao exame prévio da 

movimenta~ão da face assoprando-se a face do animal e obser

vando o fechamento palpebral, tendo sido verificado o movi

mento Palpebral normal em todos os animais (Figs. 2 e 3). 

Com todos os animais, procedeu-se à realiza~ão deu

ma exposiQão do nervo facial na região mastoidea esquerda 

com o uso da seguinte técnica: 

1~- Anestesia geral com cetamina na dose de 5 

mg/kg de Peso, via intramuscular, injetada na musculatura 

posterior da perna traseira direita; 

2~- Animal em decúbito lateral direito; 

3~- Tricotomia retroauricular esquerda; 

4~- Antissepsia e assepsia com timerosol; 

5°- ColocaQão de campos cirúrgicos esterelizados 

(Fig. 4 ); 

6~- Utiliza9ão de instrumentos cirúrgicos e de pa

ramentaoão esterelizados (Fig. 5 e 6); 

7~- Incisão da região retroauricular esquerda com

preendendo pele e subcutâneo (Fig. 7); 



Fig . 2 - Exame c l inico prévio no animal . 

Fig. 3 

Inspeção Estática. 

Movime ntação o cul a r n o rmal ao assoprar

se na f a c e d o a ni mal. 
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Pig. 4 

--:-:-· 

An ima l e m decúbito l a t e ra l dire ito . 

Tricoto mia retroauricular. 

Antisse psia e As seps ia . 

Campos cirúrgicos em p o sição . 

Fi g . 5 - Mes a d e c irurgia c om equipamentos . 
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Fig . 6 - Instrumental cirúrgico utilizado . 

Fig. 7 - Inci s ão retroauri c ular da p e le e 

subcutãneo. 

36 
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8~- Exposição do processo mastoideo do osso tempo~ 

rale descolamento de seu periósteo e da inserção do músculo 

esternocleidomastoideo (Fig. 8); 

9~- Exposição do forame estilo-mastoideo e dissec-

ção e exposição do nervo facial (Fig. 9); e 

10~- Brogueamento com motor de alta rotação sob mi

croscopia com microscópio DF Vasconcelos modelo MC-Ml a par

tir do forame e superiormente, com o acompanhamento do nervo 

facial e a exposição do canal de Falópio e do nervo facial 

em sua porção mastoídea 1 cm superiormente ao forame estilo

mastoideo. Fez-se a exposição do nervo através de delicada 

cureta retirando-se osso do canal de Falópio localizado so

bre o nervo (Figs. 10 e 11). 

Uma vez exposto nesse segmento seccionava-se com mi

cro tesoura otológica (tesoura de Bellucci) o nervo e sua 

bainha (Figs. 12 ,13 e 14 ). 

GRUPO I - Realizou-se a sutura epineural com dois 

pontos de fio de seda 10-0 (Figs. 15 e 16). 

GRUPO II - Foi estabilizada a anastomose com o ade

sivo fibrinico* comercialmente disponível em nosso meio. 

----------------------------------------------------------
~ _A composição do adesivo liofilizado é um concentrado de proteínas~ 

esivas humanas. O liofilizado necessário para se obter 1 rnl de soluçao 
~o_ade~i~o contém: 75-115 mg de proteínas coaguláveis, 70-110 rng de fi

r7nogeru.o e 2-9 rng de fibronectina; 10-50 unidades de fator XIII ( uma 
ridade de fator XIII corresponde à atividade contida em 1 rnl de plasma 
resco no:nnal); 20-80 ~g de plasminogênio. ~ste concentrado é dissolvi

do em aprotinina de origem rovina numa concentração de 500 KIU/ml. para 
~7 obt7r a solidificação do adesivo, junta-se uma solução de UI de~ 
ina liofilizada (uma unidade internacional de tranbina contém 0.0853 

mg de tranbina humana segundo a estandartização internacional realiz~da 
P<?r ffiBERrSON e cols. (1975)), diluida numa solução de cloreto de cal
cio cem 40 nMol de eac12 ;1. 



F ig. 8 - Exposição do proce sso mastoide o e do 

músculo externoc l eidomastoideo . 
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Fig. 9 - Exposição do pro c ess o mas t oideo, do fo

rame es tilomas toideo e do nervo facial, 

obser van do-se o t r onco do facial e suas 

divi sões e m d o rsa l e ve n tral , o nervo 

a uri c ula r posterior e o ramo para o mus 

cu l o d i gás t rico. 
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Fig. 10 - Broque amento da mastóide e e xposição 

do Canal de Falópio. 

Fig . 11 - Expos i ção d o n e rvo facial intra mas 

t o i deo , por inte rmé di o d e mi crocure t a . 
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Fig . 1 2 - Nervo facial exposto e m sua 39 porçao 

intra t empor a l. 

Fig. 1 3 - Secção com rnicrote s our a otológica . 
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Fig . 14 - Ne rvo facial s e cciona do . 

F i g. 1 5 - Sutura com micr op inças . 
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Fig . 16 - Ponto de fio de seda. 
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Essa estabilização foi feita pela colocação, na face dos co

tos, de 1 gota de solução I e 1 gota de solucão II (Fig. 17) 

e eles foram aproximados de modo a permanecer encostados. 

A solução I era composta de 0.5 ml de adesivo fibri

nico de origem plasmática humana diluído em aprotinina 

(0.6ml). A solução II era composta de trombina de origem bo

vina e uma solução de 40 mMol de CaCl2/l. Este adesivo é 

preparado no local da anastomose e demora aproximadamente 1 

min para adquirir uma consistência gelatinosa de coloraQãO 

esbranquiçada. 

GRUPO III- Nesse grupo-controle, os cotos foram co

locados frente a frente e encostados sem sutura ou estabili

zação por adesivo (Fig. 18). 

Após esses procedimentos a pele era fechada num só 

plano com fio absorvível do tipo catgut 2-0 simples, e a 

mastóide não era preenchida com qualquer substância. 

Em todos os animais foi aplicado via intramuscular 

600.000 UI de penicilina benzatina. 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais por 

6 meses após a cirúrgia, quando então foram submetidos à a

valiação clinica. Na avaliação clinica eram observados os 

seguintes sinais: 

1~- As alterações visíveis do olho esquerdo, si

nais de infecção ou de alteraçãos da córnea. 

2~- Assoprando-se na face do animal observava-se o 

fechamento palpebral do lado esquerdo em relação ao lado di

reito. 



Fig. 17 - Colocação das soluções do ade sivo 

fibrínico sobre a anas t omos e . 
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F i g . 1 8 - Aproximação dos cotos sem nada para 

estabilizá- l os . 
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Foi utilizado as seguintes notas para efeito de ava

liação estatistica dos resultados: 

1- Movimentação de face totalmente abolida, com alterações 

de córnea clinicamente observadas (Fig. 19). 

2- Movimentação de face totalmente abolida, com coleção de 

secreoão purulenta sobre o globo ocular ou pálpebra 

(Fig. 20). 

3- Movimentação de face não totalmente simétrica com altera

ções de córnea clinicamente observadas (Fig. 21). 

4- Movimentação de face não totalmente simétrica, com cole

ção de secreção purulenta sobre o globo ocular ou pálpe

bra (Fig. 22). 

5- Movimentação de face não totalmente simétrica, com défi

cit parcial, sem alteraoões oculares clinicamente obser

vadas (Fig. 23). 

6- Movimentação de face simétrica em relação ao lado normal, 

sem alterações oculares clinicamente observadas (Fig.24). 

As notas foram dadas seguindo um critério no qual a 

maior representasse um melhor resultado clinico e a menor um 

pior resultado clínico. 

Imediatamente após os animais eram submetidos a nova 

anestesia pelo mesmo método anterior e reoperados pela mesma 

técnica descrita até à exposição do local da anastomose. 

Procedia-se a uma estimulação elétrica com o uso da técnica 

do teste de excitabilidade máxima descrita por GANTZ e cols. 

(1984) com eletrodo bipolar (Figs. 25 e 26 ) antes do local 

da anastomose e captada através de eletrodo de superfície 
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Fig . 1 9 - Avaliação c l inica nota 1 . 

Fig . 2 0 - Ava l i ação c l inica n ota 2. 
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Fig . 2 1 - Avali ação c l i n ica n ota 3. 

F i g . 2 2 - Ava l ia ção c l inica n o t a 4 . 
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Fig. 23 - Avali a ção clinica no ta 5 . 

Fig . 2 4 - Ava l iação c l i n ica nota 6 . 
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F i g . 25 - E l e trodo bipolar d e estimulação . 

Fig. 26 - E l e trodo bipolar de captação. 
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(Figs. 27 e 28) no ângulo labial esquerdo, após pequena tri

cotomia da região. Os eletrodos foram construídos especial

mente para tal e com a mesma distância entre eles que é de 

0.5mm. A distância entre o local de estimulo e o local de 

captação era sempre igual, isto é, de 6 cm. O aparelho uti

lizado foi um equipamento de potenciais evocados da POLIMED 

modelo PL-2001, calibrado com os seguintes parâmetros: 

1~- Velocidade do oscilosópio: 1 ms/div. 

2~- Dura~ão do estímulo: 0.2 ms. 

3~- Número de estímulos: 1 por seg. 

49- Intervalo dos filtros: 32 Hz a 8 kHz 

5~- O ganho do amplificador era ajustado entre 100 micro

volts/cm e 5000 microvolts/cm conforme a resposta. 

Iniciava-se a estimulação com séries de 20 estímulos 

d - d vol-e 10 V, gradualment~ elevados até que a variaçao ª 
· 1 de 

tagem não mais afetasse a amplitude da curva de potencia 

ação do músculo. E esse é o ponto de estimulação máxima. 

Para assegurar-se desse ponto de estimulação máxima aumen-

tava-se a voltagem em 10 a 20% acima desse limiar verifican-

do-se possíveis aumentos de potencial de ação muscular. A 

uma 
curva resposta final obtida pelo aparelho representa 

média aritmética de 20 estímulos realizada automaticamente 

pelo mediador do equipamento. 

3.1 Padronizacão dos Testes Elétricos 

. om esses 
Para se fazer a padroniza~ão dessa técnica 0 

animais e equipamento, bem 
-o com como a posterior comparaça 



Fig . 27 - Estimulação elétrica pré-anastornose . 

Fi g . 28 - Ca ptaçã o na r egi ão do músculo 

orbicula r dos lábi os . 
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os grupos I,II e III, realizou-se previamente em 5 animais 

normais, sem cirurgia prévia, o mesmo procedimento cirúrgico 

em que foi feita uma estimulação na porção mastoídea do ner

vo facial e aplicado o mesmo teste de excitabilidade máxima 

com a mesma técnica e calibracão utilizada nos grupos I , I I 

e III, obtendo-se um valor méd io em normais . 

Tal valor obtém-se pela seguinte fórmula : 

Potencial de somação(microvo lts )= medida em milímetros entre 

os dois picos positivo e negativo da curva resposta multi

plicada pelo ganho ajustado no amplificador em microvolts. 

Esse potencial de somação médio obtido foi de 4472 microvol

ts. 

3.2 Obtenção do Nervo para o Exame Anatomopatológico 

Após a obtenção da curva de potencial de soma~ão do 

nervo facial nos t rês grupos, seccionava-se o nervo antes e 

depois da anastomose, com micro tesoura otológica (tesoura . 

de Bellucci) e retirado 1 cm do nervo com o local de anasto-

mose contido nesse trecho (Fig. 29) que foi denominado de 

peça A. Retirava-se ainda do ramo ventral do nervo facial 

(Fig. 30), após a dissecção em direção à face, um outro seg-

ment d 1 d Ser].·a exa-
0 e cm que foi denominado de peça B, on e 

somente a presença ou ausência de fibras axoniais. minado 

Tais pe~as foram enviadas para o exame anatomopatológ i co 

t d - in-en ° em vista o estudo da presença de axônio, da reaçao 

flamatória local e da invasão fibrótica. Todas as lâminas 

foram coradas pela hematoxilina-eos ina. 



53 

Fig. 29 - Local da a n a stomose a ser seccionado . 

Fig. 3 0 - Ramo v e ntral a s e r biop s iado . 
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Para efeito de avalição estatística dos resultados 

foram dadas as seguintes notas para o achado histológico do 

local da anastomose . 

1- Axônio ausente. Ausência de axônio no material examinado 

(Fig. 31). 

2- Axônio presente . Visualização de fibras axoniais, com 

presença de infiltrado inflamatório e fibrose no material 

examinado (Fig. 32). 

3- Axônio presente . Visualização de fibras axoniais, com 

somente presença de fibrose no material examinado (Fig. 

33) . 

4- Axônio presente. Visualização de fibras axoniais, com 

presença de infiltrado inflamatório, sem fibrose no mate

rial examinado (Fig. 34) 

5- Axônio presente. Visualização de presença de fibras axo-

niais sem fibrose ou infiltrado inflamatório no material 

examinado (Fig. 35) . 

As notas foram dadas seguindo um critério no qual a 

maior representasse um melhor resultado histopatológico e a 

menor um pior resultado histopatológico . 

3.3 Metodologia para a Avaliação dos Resultados. 

Os resultados apresentados, foram avaliados da s e 

guinte forma: 

a)Comparacão geral 



F i g . 3 1 Ausªncia d e ax6nio no mater i al exa

minado . 

F i g . 32 - Vi s ua l iz a ç ão de fibras a xon i ais , com 

p r es e n ça d e infi l t r a d o i n f l amatório e 

f ibros e no materia l examinado . 
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Fig . 33 - Visualização de fibras axon ia i s com so

me nte presença de fibrose no material 

examinado . 

Fig . 34 - Visualização d e f i bra s axonia i s , com 

presen ç a d e in f i ltrad o inf l amatório , 

sem f ibrose n o material examinad o . 



Fig . 35 - Visua l ização de presen ça d e fibras a 

xoniais sem fibrose ou i nfiltrado in

flamatório no materia l examinado . 
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Foram somados às notas da avaliaoão clínica, o 

potencial de somação, as notas da avaliaoão histológica do 

local da anastomose e da avaliaoão histológica do ramo 

ventral do nervo facial de cada animal testado, com correoão 

aritmética para que a maior nota possivel em cada item fosse 

··s··. 
Aplicou-se o teste de KRUSKAL-WALLIS* apud SIEGEL 

(1975), com a finalidade de estabelecer uma comparaoão geral 

entre as populações testadas. 

Por serem os dados do potencial de somação do nervo 

facial, valores numéricos aplicou-se um teste paramétrico, 

que é a analise de variância segundo LI (1964) e na compara

oão individual dos grupos o teste das diferenoas hones

tamente significantes segundo LI (1964). 

------------------------------------------------------------

* O teste de KRUSKAL-WALLIS é urna técnica de estatlstica não-paramé
tri~ para várias amostras independentes. Nas populações deste.trabalho 
considerou-se um índice de significância de 5% (p< O.OS). 

Na população testada é necessário uma prova não-paramétrica pois/ 
os dados obtidos não são exatos do ponto de vista nunérico e sim refere 
se a ciência do comportamento, ~nde não é necessário fazer suposições 7 
sobre a_distribuição da populaçao da qual tenham sido extraídos dados/ 
para analise. 
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4 RESULTADOS 
• 

Os resultados são apresentados nas tabelas a seguir : 

TABELAI 

Grupo I 
(anastomose com suturas de fio de seda 10-0 ) 

, 
NUMERO DO AVALIAÇAO 
ANIMAL CLÍ NICA 

POTENCIAL DE 
SOMAÇÂO ( mV) 

---------
1 
--- - - ----
2 

3 

4 

5 
-------
6 

7 

---------
8 

9 

10 
-------

média arit- PEÇA A PEÇA B 
mética de anastomo- ramo 
20 estímulos se ventral 

5 1780 2 

4 1965 3 
---------- --- ----- ------ ----------

5 1650 3 
---------- -------------- ----------

5 2650 5 

3 2195 4 

6 2875 3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 650 3 5 

6 4875 5 5 
---------- ------------ -- ---------- --------

6 3 120 3 5 
---------- -------------- ---------- --------

6 3890 3 5 
------- --- ------------------------- ----- ---



TABELA II 

Grupo II 
(anastomose com adesivo fibrínico) 

, -NUMERO DO AVALIACAO 
ANIMAL CLÍNICA 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6 

6 

4 

6 

5 

4 

6 

5 

6 

6 

POTENCIAL DE 
SOMAÇÂO (mV) 
média arit- PEÇA A PEÇA B 
mética de 20 anastomo- ramo 
estimulos se ventral 

4570 4 

3655 5 

4130 4 
-------------- ---------

3760 5 
-------------- ---------

1420 3 
-------------- ---------

2910 5 

4440 5 

3415 2 
-------------- ---------

4410 5 
-------------- ---------

3870 4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

60 



TABELA III 

Grupo III 
(anastomose sem estabilizaoão) 

, 
NUMERO DO AVALIAÇAO 
ANIMAL CLÍNICA 

21 
---------
22 
---------
23 

1 

1 

5 

POTENCIAL DE 
SOMAÇÁO (mV) 
média arit- PECA A PECA B 
mética de anasto- ramo 
20 estímulos mose ventral 

O 1 1 

O 1 1 

875 3 5 
-------------------- -------------- -------- ----------
24 1 o 1 1 
-------------------- -------------- -------- ----------
25 2 o 1 1 
-------------------- -------------- -------- ----------
26 
--------
27 
--------
28 
--------
29 
--------
30 

3 

1 

1 

1 

4 

435 5 
-------------- --------

O 1 

O 1 

O 1 

1970 2 

5 

1 

1 

1 

5 
-------- ----------- -------------- -------------------

61 
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No exame da Tabela I, verifica-se que: 

a) quanto à avaliação clinica: 

- 4 casos ( 40%) obtiveram avaliação 11 6 11

, apresentavam movi

mentaoão de face simétrica em relação ao lado normal, sem 

alterações oculares clinicamente observadas. 

- 3 casos ( 30%) obtiveram avaliação 11 5", apresentavam movi

men taoão de face não totalmente simétrica, com déficit par

cial sem alterações oculares clinicamente observadas. 

- 2 casos (20%) obtiveram avaliação "4", apresentavam movi

mentação de face não totalmente simétrica, com déficit par

cial com coleção de secreção purulenta sobre o globo ocular 

ou pálpebra. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "3", apresentava movimenta

ção de face não totalmente simétrica, com alterações de cór

nea clinicamente observadas. 

b) quanto ao potencial de somaoão muscular: 

-potencial de somação médio- 2565 mV 

-maior potencial do grupo- 4875 mV 

-menor potencial do grupo- 650 mV 

c) quanto à histologia do local da anastomose 

- 2 casos ( 20%) obtiveram avaliação "5", axônio presente. 

Visualizaoão de fibras axoniais, sem fibrose ou infiltrado 

inflamatório no material examinado. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "4", axônio presente. Visua-

1 izaoão de fibras axoniais, com presença de infiltrado in

flamatório, mas sem fibrose no material examinado. 
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- 6 casos ( 60%) obtiveram avali ação "3" , axôn i o presente . 

Vi s u a li zaçã o de f ibras axoniais, com presença somente de fi

brose no material examinado. 

1 c as o ( 10%) o bt eve avaliação "2", axônio presente. Visua-

1 izaç:ão de fibras a xoniais, com presença de fibrose e infil

trado inflamatório no material examin ado. 

d) quant o i:t hi sto log ia do ramo ventral do facial: 

10 casos ( 100 % ) o btiveram avali ação "5", axônio presente. 

Visu a li zação de fibras axoniais, sem fibrose ou infiltrado 

inflamatório no mat e rial examinado. 

No exame da Tabela II, v e rifica- se que: 

a) qu a nt o à ava liação clínica: 

- 6 casos ( 60%) obtiveram avaliação "6", apresen tavam movi -

mentação de fa ce s imé trica em relação ao l ado normal , sem 

a 1 t eracões oculares c 1 in icamente observadas. 

- 2 casos ( 2 0 %) o btiveram a va liação " 5 " , apresentavam movi

mentaçã o de face n ão t o talmente simétri ca, com d é fi ci t par

e i a 1 sem a 1 te raç ões oculares clinicamente observadas. 

- 2 casos ( 20%) obtiveram avaliação "4", apresentavam movi

mentação de face não totalmente simétrica, com déficit par

cial com co l e ção de secreção purulenta sobre O g l obo ocular 

ou pálp e bra . 

b) quanto ao poten c ial d e somaç ão: 

- potencia l médio - 3658 mV 

- mai or poten c ial do grupo- 4570 mV 



64 

- menor potencial do grupo- 1420 mV 

c) guan to à histologia do local da anastomose 

- 5 casos ( 50%) obtiveram avaliação 11 5 11

, axônio presente. 

Visualização de fibras axoniais, sem fibrose ou infiltrado 

inflamatório no material examinado. 

- 3 casos ( 30%) obtiveram avaliação 11 4 11
, axônio presente. 

Visualização de fibras axoniais, com presenoa de infiltrado 

inflamatório, mas sem fibrose no material examinado. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação 11 3", axônio presente. Visua

lização de fibras axoniais, com presença somente de fibrose 

no material examinado. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "2 11
, axônio presente. Visua-

1 ização de fibras axoniais, com presença de fibrose e infil

trado inflamatório no material examinado. 

d) guan to à histologia do ramo ventral do nervo facial: 

- 10 casos ( 100%) obtiveram avaliação "5", axônio presente. 

Visualização de fibras axoniais, sem fibrose ou infiltrado 

inflamatório no material examinado. 

No exame da Tabela III, verifica-se que: 

a) quanto à avaliação clínica: 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "5 11
, apresentava movimenta

cão de face não totalmente simétrica, com déficit parcial, 

sem alterações oculares clinicamente observadas. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "4 11

, apresentava movimenta

cão de face não totalmente simétrica, com déficit parcial, 
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com colecão de secreção purulenta sobre o globo ocular ou 

pálpebra. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "3 11

, apresentava movimenta

oão de face não totalmente simétrica, com alterações de cór

nea clinicamente observadas. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação "2", apresentava movimenta

oão de face totalmente abolida, com coleção de secreção pu

rulenta sobre o globo ocular ou pálpebra. 

- 6 casos ( 60%) obtiveram avaliaoão "1", apresentavam movi

mentaoão de face totalmente abolida, com alterações de cór

nea clinicamente observadas. 

b) quanto ao potencial de somação: 

-potencial médio- 328 mV 

-maior potencial do grupo- 1970 mV 

-menor potencial do grupo- O 

c) quanto à histologia do local da anastomose: 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação 11 5", axõnio presente. Visua-

1 izacão de fibras axoniais, sem fibrose ou infiltrado infla

matório no material examinado. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação 11 3", axônio presente. Visua

l izaoão de fibras axoniais, com presenoa somente de fibrose 

no material examinado. 

- 1 caso ( 10%) obteve avaliação 11 2", axônio presente. Visua-

1 izaoão de fibras axoniais, com presença de fibrose e infil

trado inflama tório no material examinado. 

- 7 casos ( 10%) obtiveram avaliação "1", axôn io ausente. Au-
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sência de axônio no material examinado. 

4. 1 Estudo Estatístico 

Quando tomou-se somente a avaliação clinica como pa

râmetro encontrou-se através da aplicação do teste de 

KRUSKAL-WALLIS: 

Ao analisar-se os grupos juntos, foi encontrado H= 

15.73 (H critico= 3.84) e p< 0.05, indicas significativos de 

gue os grupos são diferentes. 

Ao comparar-se cola com união natural encontrou-se 

H = 1 7 . 4 8 ( H e r i t i c o= 3 . 84 ) e p < O . O 5 i nd ices significativos 

de que o grupo da cola se comportou melhor. 

Ao comparar-se sutura com união natural encontrou-se 

H= 14. 65 ( H critico= 3. 84) e p< O. 05 índices significanti

vos de que o grupo da sutura se comportou melhor. 

Ao comparar-se cola com sutura encontrou-se H= 0.69 

(H critico= 3.84) e p> 0.05, o que indicou que os grupos se 

comportaram de maneira igual. 

Quando, tomou-se somente a média do potencial de so

mação como parâmetro levou-se em conta os dados dos 3 grupos 

e utilizou-se a analise de varitlncia. Encontrou-se um F cal

cu lado= 31. 37 ( F critico= 3. 35), índice significativo de que 

os 3 grupos se comportaram de maneira diferente. 

Para avaliar os grupos entre si usou-se o teste 

das diferen~as honestamentes significantes. Encontrou-se que 

o grupo da cola comportou-se estatisticamente melhor do que 

os outros dois grupos., e que o grupo da sutura comportou-se 
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melh o r estatisticamente do que o da união natural. 

Para avaliar os 3 grupos quanto aos achados histoló

gicos d o local da anastomose, aplicou-se o teste de KRUSKAL

WALLIS, ond e encontrou-se H calculado= 12 . 96(H crítico=3 . 84) 

e p < O. 05, índices s ign if icati vos de que os grupos se com

portaram d e maneira diferente . 

Ao c omparar-se o grupo da cola com o grupo da sutura 

encontrou-se H calculado= 2 . 77 (H crítico= 3.84) e um p> 

O. 05. Não houve portanto diferenças significativas entre os 

2 grupos . 

Ao comparar-se o grupo da cola com o grupo da união 

natural, encontrou-se H calculado= 7.82 ( H crítico= 3.84 ) e 

p < 0 . 05 , índices 

comportou melhor. 

significativos d e que o g rupo da c ola se 

Ao comparar- se o grupo da sutura com o grupo d a uni 

ão n a tu r a 1 , e n e O n t r ou - se H c a 1 cu 1 ado= 7 . 6 1 ( H c r í t i c o = 3 . 8 4 ) 

e P < O. 05, índices significativos de que o grupo da sutura 

se comportou melhor. 

Finalmente para analisar-se estatísticamente a com

paraQão geral, e ncontrou-se os seguintes resultados para ca

da animal: 
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TABBLA IV 

SUTURA COLA UNIAO NATURAL 

12.53 22.28 4.40 

15.96 22.39 4.40 

16.58 19.76 14.45 

20.18 22.51 4.40 

16.43 16.30 5.40 

19.05 19.49 15.52 

14.38 23.33 4.40 

23.85 17.50 4.40 

19.34 23.29 4.40 

20.27 21.44 14.76 

Obteve-se H= 19. 27 (H critico= 3. 84) e p< O. 05, ín

dices significativos de que os grupos se comportaram de ma

neira diferente. 

Comparando-se o grupo da sutura com o da cola obte

ve-se H calculado= 3.86 (H critico= 3.84) e p< 0.05, indices 

significativos de que a cola se comportou melhor. 

Comparando-se o grupo da cola com o da união natural 

obteve-se H= 14. 29 ( H critico= 3. 84) e p< O. 05, índices sig

nificativos de que a cola se comportou melhor. 

Comparando-se o grupo da sutura com o da união natu

ral, obteve-se H= 11. 06 (H critico= 3. 84) e p< O. 05, índices 

significativos de que a sutura se comportou melhor. 

Portanto, quanto à comparação geral, tomando-se to-
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dos os parãmetros, a cola se comportou melhor do que os ou

tros grupos. 
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5 
..., 

DISCUSSAO 

De acordo com os estudos anatômicos de SISSON e 

GROSSMAN ( 1945), observamos que o nervo facial do gato apre

senta anatomia extremamente similar à do nervo facial huma-

no. 

MAY ( 1973) correlacionou também as relações espacia

is do nervo facial do gato com os humanos tendo ele encon

trado bastante semelhan~a entre eles. 

Tais estudos·, a par dos trabalhos de BINNS (1968) 

( 1974) serviram de base para a escolha do animal e da técni

ca cirúrgica desenvolvida no presente trabalho., os quais 

comprovaram o min imo efeito traumático da ação cirúrgica so

bre o nervo facial na região mastoidea do gato. Além disso, 

0 gato é um animal com sistema nervoso extremamente bem de

senvolvido e costumeiramente utilizado em trabalhos experi

mentais no campo da neurologia., da neurocirurgia e dos ner-

vos Periféricos. A grande resistência do animal a grandes 

períodos de biotério foi também levada em consideração uma 

vez que era necessário muito tempo de evolução para a ava

liaoão dos resultados. 

O autor concorda com FELDHAN e cols. ( 1987), os quais 

comentaram que, a despeito das extensivas pesquisas, experi

mentaooes e aplicações clínicas., as técnicas atuais de anas

tomose dos nervos periféricos pouco evoluíram, produzindo 

; 
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elas r esu lt ad os s e me lha ntes aos métodos utilizados há 50 a

nos e qu e o s estudos de melhoria dos métodos de anastomose 

neural esbar r a m em muitas dificuldades. Os resultados devem 

ser int e rpr etados com cautela uma vez que há diferenças 

Signifi ca tiv a s n a anatomia estrutural entre os diversos ner

vos perif é ri c os, além de grande variabilidade entre espécies 

animais e O homem . A extrapolação desses resultados de estu

dos especif ices de uso geral em todos os nervos periféricos 

é indesejável. 

A opção d e se trabalhar especificamente com o nervo 

facial se m extrapolar os resultados de trabalhos de outros 

nervos periféricos para o VII par craniano, deveu-se sobre

tudo ao fato de o nervo facial ser um nervo especial no que 

diz respeito à sua anatomia topográfica e estrutural. 

N ã 
O 

f 
O

i encontrado na 1 i teratura estudo específico 

de comparaçã o de anastomose intrapetrosa de nervo facial, 

segundo a facilidade técnica proposta. 

A partir dos trabalhos de ROSEN e cols. (1980) e 

ROSEN e JEWETT ( 1980) foi proposta, neste trabalho, uma ava

l iacã0 eletrofisiológica dos r esultados baseada na estimula

Cão intra-operatória direta do tronco do nervo e na captação 

dos 
impulsos elétricos de um segmento da face do animal. 

Além d isso, segundo ainda os mesmos Autores e também 

SUNDERLAND ( 19so) o exame histológico do local da anastomose 

é exti-emamen te importante do ponto de vista da avaliação ob

jetiva da presenca dos axônios que cruzam a anastomose e d a 

Prese 
nca de 

infiltrado inflamatório e fibro s e que prejudica m 
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sensivelmente o resultado clinico final. Examinou-se do pon

to de vista histológico também o segmento do ramo ventral do 

nervo facial na face para comprovar a presença de axônios 

distalmente localizados. 

Os achados do presente trabalho não demostraram al

teração do resultado funcional com presença de fibrose ou de 

infiltrado inflamatório na anastomose, ao contrário do des

crito por BOEDTS e BOUCKAERT (1984), nas séries estudadas 

percebe-se que: 

No grupo I, 7 animais com presença de fibrose na a

nastomose sendo que 3 tiveram avaliação clinica 11 6 11
, isto é, 

movimentacao da face totalmente simétrica sem alterações o

culares. 2 animais com avaliação clinica "5", isto é, movi

mentação não totalmente simétrica sem alterações oculares. 2 

animais com avaliação clinica "4", isto é, movimentação não 

totalmente simétrica com secreção ocular. Ao passo que 1 a

nimal apresentou avaliação clinica "3", a pior da série, sem 

invasão fibrótica na anastomose. No grupo III os 2 animais 

com melhores avaliações clinicas "4" e "5" apresentaram fi

brose na anastomose e evoluiram bem. 

No grupo II, onde foi usado adesivo fibrinico, so

mente 2 animais apresentaram fibrose na anastomose, mas com 

avaliação clínica "5". Os dois casos com a pior avaliação 

clinica da série ("4"), porém, não apresentavam fibrose na 

anastomose. 

Observou-se, portanto, que a correlaQão fibrose-pior 

resultado funcional não foi encontrada nas series testadas. 
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Os resultados histológicos das séries testadas não 

concordaram com MILLESI e cols. (1972),VENTURA e CONFALONIE

RI (1982) e FELDHAN (1987), pois os resultados histológicos 

do grupo de cola foram estatisticamente semelhantes ao do 

grupo da sutura. 

A presença de infiltrado inflamatório encontrado em 

maior número na série de adesivo fibrinico, não prejudicou 

os resultados funcionais, e conferem com os mesmos achados 

de MILLESI e cols. (1972) que citou a maior reação local 

contra a fibrina formada pelo adesivo. 

ROSEN e JEWETT (1980) comentaram também sobre a im

portãncia do tempo na avaliação final. No presente estudo o 

autor avaliou a anastomose cirúrgica 6 meses após a cirurgia 

e baseou-se nos estudos de BINNS (1974) sobre o crescimento 

axonial do nervo facial do gato. O crescimento mais rápido 

nos dá a possibilidade de estudar mais precocemente os re

sultados. Segundo BINNS (1974), o crescimento seria de apro

ximadamente 1,2 mm por dia. Levando-se em conta gue a medi

da do local da anastomose até a porção periférica da face 

(músculo orbicular dos lábios) foi de 6 cm, o nervo deveria 

atingir as placas neuromotoras em mais ou menos 50 dias. Os 

seis meses dessa evolução dá-nos o tempo necessário para um 

resultado final satisfatório no gato. 

A escolha da sutura epineural neste estudo, tendo em 

vista a comparação da sutura epineural com a anastomose com 

cola de fibrina, baseou-se em relatos de BRUNELLI (1978) 

MILLESI (1977), SZAL e MILLER (1975), CRUMLEY (1980) e prin-
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cipalmente CONLEY (1977) que destacaram ser a sutura epineu

ral a técnica mais amplamente utilizada nas anastomoses de 

nervos periféricos e tecnicamente a de mais fácil realização 

principalmente quando feita por cirurgião não devidamente 

treinado em micro suturas nervosas. Apesar dos referidos 

trabalhos inferirem que a sutura perineural quando tecnica

mente bem realizada, obtém resultados finais melhores, ela 

exige pericia cirúrgica muito desenvolvida e, quando reali

zada por cirurgião não experimentado, pode causar resultados 

piores devido ao aumento do trauma nos cotos nervosos e o 

consequente descontrole do crescimento fascicular e o aumen

to da fibrose local com prejuízo do resultado final. 

Outra importante razão do presente estudo foi a uti

lização de uma técnica cirúrgica simples a ser utilizada por 

qualquer cirurgião otológico no caso de haver necessidade de 

anastomose intrapetrosa, local de grande dificuldade por o

casião de suturas, em razão de seu espaço exíguo. 

Além disso, devido aos estudos de MAY (1973) que 

comprovaram ser o nervo facial um nervo multifascicular de 

grande diferenciação, é muito importante a boa coaptação dos 

cotos com um mimimo de fibrose para gue o resultado seja 

harmônico nos diversos segmentos da face. 

A sintetização do cianoacrilatos por ARDIS 

(1949), seu posterior uso como adesivo tecidual por COOVER 

(1959), e na colagem de nervos por MATSUMOTO (1972), LEONARD 

(1968), YAMAMOTO e FISCH (1974), MURATA e FISCH (1976), 

SIEDENTOP e LOEWY (1979), pareceram ser a descoberta da so-
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lução desses problemas técnicos, mas os trabalhos de MILLESI 

e cols. (1972), RONIS e cols. (1984), VINTERS e cols. (1985) 

os quais comprovaram o efeito histotóxico deste adesivo so

bre os tecidos, fizeram com que seu uso fosse praticamente 

abandonado em neuroanastomoses nos dias de hoje. Isto signi

ficou mais um estimulo para o aprimoramento do desenvolvi

mento de um novo adesivo tecidual. 

Outra maneira de se estabilizar anastomoses foi es

tudada por PARKER e cols.(1984) os quais usaram colágeno mi

crofibrilar hemostático para este fim. Os resultados histo

lógicos do local da anastomose com o uso desta substãncia, 

mostraram-se piores do que com a sutura epineural convencio

nal com mononáilon. O aumento de tecido conectivo e o maior 

degrau de desorganiza9ão axonial encontrado no local da a

nastomose dá a impressão que existe um degrau menor de rege

neração axonal. Essas alterações no local da anastomose não 

foram encontrados no presente trabalho. 

Apesar dos primeiros relatos sobre o uso de cola de 

fibrina nas anastomoses nervosas por YOUNG e MEDAWAR 

(1940), (1944), TARLOV e BENJAMIN (1943), TARLOV e cols. 

(1942), GOLDFARB e cols. (1943) ,sugerirem as vantagens 

básicas do uso de um biomaterial no fechamento de feridas e 

anastomose de nervos, isto é, a completa reabsorção, a 

menor reação inflamatória em relação às suturas com fios e, 

portanto, uma melhor tolerância tecidual e a maior facilida

de técnica, havia por outro lado a relativa alta incidência 
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de falhas no que diz respeito à solução de continuidade das 

anastomoses quando submetidas atrações . 

Os problemas dos primeiros investigadores eram a 

a dequação da composição do adesivo para suportar urna tensão 

a que a anastomose poderia ser submetida. A composição 

proposta por REDL (1982) resolve esses problemas. Devido a 

esses resultados insatisfatórios e ao não aprimoramento das 

técnicas microcirúrgicas em suturas e o desenvolvimento de 

materiai s ópticos que possibilitassem uma técnica adequada 

d d d S até e anastomose, tais investigações ficaram aban ona a 

que MATRAS e cols. (1973) as retomaram estabelecendº a 

concentração ideal de 

XIII, fato que aumentou 

fibrina e principalmente de 

sensivelmente a força de 

que a a n astomose suportava. 

fator 

tração 

O processo de colagem biológica é exatamente igual à 

última fase da coagulação sanguín ea, descrita por EPSTEIN e 

cols. (1986), BALLEISEN e cols. 
2) DU-

(1975), BAIER <197 e 

CKERT e cols . (1978), isto é, fibrinogênio em 
a conversão do 

fibrina. componentes, o 
Para i sso o sistema apresenta 2 

primeiro fibrinogênio e 
se compõe quase exclusivamente de 

cont é m proteínas plasmáticas como a globulina e 
albumina 

assim como, fator XIII. O 
, mposto segundo componente eco 

trombina e cloreto de cálcio. Um agente antifibrinolítico 

(aprotinina) é adicionado para retardar a absorção. 

A partir dos trabalhos de SEELICH e REDL (lSSO) 

de 

e 

SEELICH Concentração 
(1982) é que percebeu-se que além da 

da fibrina, o número d e ligações de fibrina possível 
era 
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primordial no aumento da rigidez do coágulo que é diremente 

dependente do índice das interliga~ões de cadeias alfas. 

Isto está corroborado por medidas de tensão de tração em 

coágulos de 

Autores. 

fibrina estandartizados nos trabalhos desses 

A concentração utilizada de trombina foi de 500 

UI/ml para se obter um tempo de secagem mais rápido, de a

cordo com trabalho de HEINE (1982). 

Para prevenir-se de uma lise prematura do coágulo 

formado, deve-se ter em conta, de acordo com HAAS (1980) e 

STEMBERGER (1982), que sejam estudados: 

- a quantidade de solução utilizada 

- a ação fibrinolitica da área 

- a quantidade de aprotinina 

- a fagocitose por macrófagos e granulócitos 

A atividade fibrinolitica da área é determinada pela 

quantidade do ativador de plasminogênio. 

A d es-quantidade de aprotinina utilizada no estu o, 

tabelecida pela presumida atividade fibrinolitica da zona de 

adesão, de acordo com estudos de HAAS (1980), STEMBERGER 

(1982) e SPANGLER (1976), foi de 500 KIU/ml que é usada em 

zonas de intensa atividade fibrinolitica, ao contrário do 

estabelecido por SPANGLER (1976), o qual classifica O teci

do nervoso como área de pouca atividade fibrinolitica, foi 

usada com o intuito de estabilizar a anastomose por mais 

tempo. De acordo com esse Autor, o tempo presumido de 

absorção é de 10 dias após a colagem. 
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O presente trabalho concorda com os achados de 

MILLESI e cols. (1972), de MATRAS e cols. (1973), de MATRAS 

e HUESTON (1975), de KUDERNA e cols. ( 1976), de FELDMAN e 

cols.(1987), de BOEDTS e BOUCKAERT(l984), de MERLE e cols. 

(1987), de RHEINER (1985) e de BECKER e cols. (1985), os 

quais, apesar de estudarem as anastomoses de outros nervos 

periféricos em animais e em pacientes as conclusões deste 

trabalho sobre os resultados clínicos, histológicos e ele

trofisiológicos das anastomoses em nervo facial com cola fi

brinica foram semelhantes aos dos achados destes Autores. 

O teste de excitabildade máxima, descrito por GANTZ 

e cols . (1984), e utilizado neste trabalho, não confirmou 

que melhores r esultados funcionais são diretamente propor

cionai s a melhor potencial d e somação do nervo facial. Nas 

séries tes tadas os grupos do adesivo fibrínico e da sutu r a 

apresentaram ava liação clínica e histológica iguais esta

tí s ticamente, enquanto que valores de potencial de somação 

indicaram que o grupo do adesivo fibrínico foi significati-

vamente melhor. Estes resultados foram 

centrados por ROSEN e JEWETT (1980) 

e 1984) . 

e 

semelhante s a os en

FALDINI e co ls. 

O fato de não ter-se observado qualquer caso de con

taminação loc a l ou sistêmica em nenhum animal coincide com 

os trabalhos de BOSCH (1981), PANIS e SCHEELE (1981) , EDER e 

co ls. (1986) e HARRIS e col (1987). 

Uma extensa revisão bibliográfica d e toda literatura 

sobre o u so do a d es i vo tecidual e m diversas f ina lidad es foi 
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realizada pelo Autor sem que fosse encontrado um só caso de 

citação de infecção viral ou bacteriana devido ao uso de a

desivo fibrinico, seja ele autólogo ou de produto comercial 

em todas as publicações. 

Como atualmente estamos vivendo uma epidemia de Sín-

drome da Imunodeficiência- Adquirida causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), essa preocupação torna-se 

ainda mais necessária. Todavia, por ser O HIV menos resis

tente aos cuidados da liofilização e da termoinativação do 

que o vírus da hepatite B estudado por PANIS e SCHEELE 

(1981), e como os cuidados na detecção do antígeno do 

HIV, por norma devem ser tomados em relação a qualquer 
san-

gue coletado, essa contaminação torna-se improvável. 
Mesmo 

assim, vale a 1 estudos recentes, feitos 
pena ressa tar que 

especialmente nos Estados Unidos da América, por 
impossibi-

lidade talvez de se usar o adesivo fibrinico comercializado, 

uma vez que ele ainda se encontra em estudos pelo FDA 

(FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION), órgão responsável naque-

1 
. farmacêuticos, 

e pais pela liberação comercial de produtos 

têm sido desenvolvido técnicas de emprego de 
adesivos fi-

b d d o sangue do 
rinicos com tecido fibrinico homólogo der~va 0 

próprio paciente no gual ele será empregado. 

Os trabalhos de SIEDENTOP e cols.(1985), FELDMAN 
e 

co ls. ( 1987), EPSTEIN e cols. ( 1986) e HARRIS e cols. 

(1987), comprovaram a possibilidade 
de se obter adesivo 

fibrinico a partir de sangue homólogo o que resolveria qual

quer dúvida quanto à contaminação do sangue doador usado na 
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fabricação do adesivo comercialmente produzido . 
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6 CONCLUSOES E INFERENCIAS 

O presente estudo permite as seguinte conclusões e 

inferências: 

1~- O reparo das anastomoses intramastoídeas com 

adesivo fibrínico é tecnicamente muito mais fácil do que com 

sutura epineural, diminuindo sobremaneira o tempo cirúrgico, 

e permitindo que, mesmo um cirurgião sem treinamento cirúr

gico para realizar microanastomoses, possa fazê-lo segundo 

essa técnica. 

2?.- A dificuldade técnica da sutura epineural, 

juntamente com o traumatismo causado pela agulha de sutura e 

a presença do fio de seda no local provocam o aumento da in

vasão fibrótica e a consequente maior probabilidade de se 

alcançar maus resultados . 

3~- O resultado clínico funcional do nervo subme-

tido à anastomose com adesivo fibrínico foi estatísticamente 

semelhante ao resultado obtido com o uso de sutura epineural 

e os dois métodos foram significativamente melhores do que 

anastomose com união natural sem estabilização. 

4~- O resultado eletrofisiológico expresso pela 

média do potencial de somação do nervo estimulado é signifi-
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cativamente melhor no grupo em que foi usado o adesivo fi

brínico do que nos grupos onde foram utilizados a sutura e

pineural e a união natural. 

5~ A comparação através da avaliação histológica 

mostrou que os grupos do adesivo fibrínico e da sutura epi

neural se comportaram significantemente iguais e melhor do 

que o grupo da união natural. 

6~ Se forem levados em consideração a comparação 

geral de todos os parãmetros utilizados o adesivo fibrínico 

foi estatisticamente melhor do que a sutura epineural e do 

que a união natural. Cabe ressaltar que o parâmetro que faz 

a discordância entre os grupos do adesivo e da e' o sutura 

potencial de somação. 

79- A presença de axônios na anastomose e no ramo 

ventral do nervo facial comprova o crescimento axonal com as 

anastomoses utilizadas. 

não 

utilizada 89- A concentração de adesivo fibrínico 

mostrou haver problemas de estabilização local. Cabe 

ressaltar que o nervo facial em seu segmento intrapetroso 

sofre, obviamente, menos tensão do que em locais de movimen

to como no segmento extrapetroso, e menos tensão do que em 

outros nervos periféricos corno os citados por outros Auto

res. Pode ser essa a razão maior de seu sucesso na utiliza

ção intrapetrosa. O fato do resultado ter sido melhor do que 

no grupo em que nenhuma estabilização foi utili z ada , compro-
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va que mesmo nesse local de pouca mobilidade do nervo a es

tabilizaoão é necessária. 

9~- Não foram observadas quaisquer reações adver

sas ou efeitos tóxicos no nervo ou em sua vizinhança e sis

temicamente nos grupos testados. 

10~- As alteraoões oculares presentes nos casos de 

regenera9ão parcial ou de ausência de regeneração comprova

ram a ausência de movimentação palpebral e seus efeitos so

bre a conjuntiva ocular. 

11~- O adesivo fibrinico utilizado comprovou a uti

lidade na anastomose de nervo facial intrapetroso especi~l

mente em locais de difícil acesso que dificultem as técnicas 

clássicas de sutura. De acordo com os resultados apresenta-

dos o presente trabalho conclui que o adesivo e, a 
fibrinico 

t , · fa-ecn ica de escolha para anastomose intrapetrosa do nervo 

cial. 
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SUMMARY 

This work aimed at studying the intratemporal anasto

mosis of the facial nerve in cats. Clinica!, eletrophysilo

gical and histological results of the use of fibrin tissue 

adhesive, epineural suture and natural adhesion were com

pared. Thirty adult cats were studied. The cats had undergo

ne mastoidectomy, exposure, and section of the facial nerve 

1 cm. before its exit from the stylomastoid foramen, and 

then anastomoses were undertaken, with epineural suture com

bined with stabilization through fibrinic tissue adhesive 

and union of the stumps without stabilizing them. Each type 

of anastomosis was carried out in 10 animals. Clinical, e

lectrophysiological and histological assessments of both the 

site of anastomosis and the ventral branch of the facial 

nerve followed the aforementioned procedures. By means of 

statistical analysis, the author reached the folowing 

conclusions: 1- Considering the clinica! assessment per se, 

both groups with fibrinic tissue adhesive and suture showed 

similar features and results, which in both cases were 

better than those of the natural union. 2- Considering the 

electrophysiological results per se, the use of fibrin 

tissue adhesive outweighted any other methods used in the 

other groups. 3- Considering the histological examination 

per se, both groups with fibrin tissue adhesive and suture 

-~ 
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revealed similar features which were more favorable than 

those shown by the natural union. 4- In the overall compa

rison of t .1e diverse parameters in the various groups, the 

use of fibrin tissue adhesive achieved better results than 

any other method. Based on the results of this study, the 

author can conclude that the use of fibrin tissue adhesive 

has technical advantages, and that the results of this use 

outweight those achieved by both the epineurial suture and 

the natural union. The author recommends this technique as 

the most favorabl e to be resorted to, in intrapetrous anas

tomoses of the facial nerve. 
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