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Resumo 

 

Introdução: Lesões de nervos periféricos são frequentes e responsáveis por um grande 

número de graves sequelas, muitas vezes permanentes e com altíssimo custo social, sendo o 

seu tratamento um constante desafio. Na ausência de reinervação espontânea, a intervenção 

cirúrgica com reparo de nervo torna-se necessária. Objetivo: O presente trabalho visa avaliar 

os resultados funcionais (motricidade, sensibilidade e função) após reparo de lesão aguda dos 

nervos mediano ou ulnar no antebraço, utilizando diferentes métodos de reparo como a 

neurorrafia, neurorrafia com adição Plasma Rico em Plaquetas (PRP), neurorrafia com adição 

Plasma Rico em Fibrina (PRF) e neurorrafia com adição Células-Tronco Derivadas do Tecido 

Adiposo (ADSC, do inglês Adipose-Derived Stem Cells). Material e Métodos: Participarão 

do trabalho 40 pacientes que apresentarem diagnóstico topográfico de lesão do nervo mediano 

ou ulnar ao nível do terço médio ou distal do antebraço. Estes serão submetidos à avaliação 

pré, trans e pós-operatória no ambulatório de Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva 

do HSL da PUCRS, por médico especialista. Os pacientes serão divididos em quatro grupos 

de 10 pacientes cada, sendo cada grupo submetido a um dos tipos de tratamento cirúrgico 

acima descritos. Esses receberão um termo de consentimento, o qual será entregue assinado 

no dia da cirurgia, explicando sobre a lesão e seu prognóstico, os tipos de tratamento 

possíveis dentro do estudo e o acompanhamento pós-operatório. Após a cirurgia, os dados 

serão avaliados sempre pelo mesmo examinador.  A motricidade e a sensibilidade seguirão a 

classificação proposta por HIGHET 1943 e aprovada pelo British Medical Research Council 

System (BMRC), 1954. Será realizada uma avaliação suplementar quanto à dor e à 

funcionalidade da mão proposto por CHANSON (1977). Para avaliar a regeneração nervosa 
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serão analisados sinais clínicos de TINEL (1915) que serão avaliados em consultas periódicas 

no ambulatório. Nas comparações entre duas amostras ordinais independentes, utilizaremos o 

teste de Mann-Whitney e, nas aplicadas entre mais de duas amostras ordinais dependentes, 

empregaremos o teste de Kruskal-Wallis e o de Spearman. A significância adotada será de 5% 

para todos os testes estatísticos sendo os valores de p<0,05. Resultados esperados: Espera-se 

com este trabalho verificar a cicatrização otimizada da lesão de nervo periférico 

proporcionando ao paciente que consiga uma reabilitação em termos funcionais, sensíveis e 

motores permitindo, dessa forma, a retomada de suas atividades diárias reinserindo-o no 

convívio social com o mínimo de sequelas e uma maior gama de opções em tratamento 

cirúrgico. 
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