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RESUMO 

 

 

O uso concomitante da enzima hialuronidase (H) ao anestésico local (AL) é muito 

utilizado para melhorar a eficácia anestésica em oftalmologia; em odontologia, no 

entanto, não mostrou vantagens. Um novo protocolo foi testado com o objetivo de 

prolongar a anestesia local sem a realização de complementação anestésica. Esta 

possibilidade seria especialmente interessante para pacientes que apresentam 

restrição de dose máxima recomendada de AL ou vasoconstritor (ex. cardiopatas).  

Utilizou-se cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina para bloqueio sensitivo, motor e 

proprioceptivo no nervo ciático em ratos (Truant,1958). Hialuronidase 75 UTR 

(unidade de turbidade reduzida) foi injetada no mesmo local 30 minutos após o início 

da analgesia (antes do término do efeito anestésico), utilizando-se a pata contra-

lateral como controle (injeção de solução anestésica e veículo da hialuronidase – 

solvente). A duração do bloqueio sensitivo foi avaliada através da ausência do 

reflexo de retirada da pata, utilizando-se um analgesímetro. O bloqueio motor foi 

avaliado pela duração da claudicação e da ausência do reflexo de estiramento da 

pata, enquanto o bloqueio proprioceptivo foi avaliado pela perda dos reflexos de 

salto e do reposicionamento da pata (Thalhammer et al., 1995). Foi também 

estudada a alteração tecidual induzida pela hialuronidase nos períodos de 1 h, 24 h, 

48 h e 72 h pós-injeção.  Foram avaliados os grupos: (1) falso operado (Sham); (2) 



 
 

AL +H; (3) AL+ solvente (Solv) e (4) Solv+Solv. Concluiu-se que a hialuronidase 

prolonga a duração de ação anestésica local quando injetada isoladamente antes da 

regressão do bloqueio de condução do nervo ciático de rato. Em todos os grupos 

analisados, exceto o grupo falso-operado, observou-se reação inflamatória após as 

injeções. Esta inflamação foi mais acentuada no grupo hialuronidase, que mostrava 

sinais de regressão após 72 horas. É possível que o mecanismo de ação da 

hialuronidase envolva a desorganização do tecido conjuntivo na região da injeção, 

facilitando a difusão da solução anestésica residual até o nervo. 

 

 

 

Palavras-Chave: anestésicos locais, ácido hialurônico, morfologia, reparo tecidual, 

nervo ciático, hialuronogluconaminidase 
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ABSTRACT 

 

 

The concomitant use of the enzyme hyaluronidase (H) and local anesthetics (LA) is 

widely employed in ophthalmology in order to improve the effectiveness of 

anesthesia; in dentistry, however, this association did not seem advantageous. A 

new protocol was tested with the aim of drawing out local anesthesia without 

supplementary anesthesia. This possibility is especially interesting for patients with 

restriction of maximum recommended dose of LA or vasoconstrictor due to 

pathological conditions (e.g. heart disease). We used 2% lidocaine hydrochloride with 

epinephrine for sensitive, motor and proprioceptive blockade of the sciatic nerve in 

rats (Truant, 1958). Hyaluronidase 75 UTR was injected 30 minutes after the 

beginning of the anesthesia (before the recovery of the sensory function), using the 

contralateral limb as control (injection of LA plus the H vehicle – solvent). The 

duration of the sensitive blockade was evaluated through the absence of the paw 

withdrawal reflex, using an analgesymeter. The motor blockade was evaluated by the 

duration of claudication (complete absence of extensor postural thrust) and by the 

absence of the paw stretching reflex, while the proprioceptive blockade was 

evaluated by the absence of hopping and tactile placing response (Thalhammer et 

al., 1995). Histological changes induced by H were analyzed 1h, 24h, 48h, and 72 h 



 
 

after the injection in the following groups: (1) Sham; (2) LA + H; (3) LA + H solvent 

(solv) and (4) Solv + Solv. We concluded that H draws out local anesthesia when 

injected before the recovery of the sciatic nerve blockade in the rat. In all groups 

studied, with the exception of the Sham, there was an inflammatory reaction after the 

injections. Inflammation was more intense after H injection, showing signs of 

regression after 72 hours. It is possible that the mechanism of action of H involves 

disorganization of the connective tissue, thus facilitating the diffusion of the residual 

anesthetic solution to the nerve. 

 

Keywords: local anesthetic, hyaluronic acid, morphology, tissue repair, sciatic nerve, 

hyaluronoglicosaminidase 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A hialuronidase (H) é uma enzima que atua sobre o ácido hialurônico (ou 

hialuronam) presente na matriz extracelular, através da quebra da ligação ß1-4 entre 

o ácido glucurônico e a N-acetilglucosamina (HYNES; WALTON, 2000). 

Em anestesiologia oftalmológica, a hialuronidase tem sido utilizada há mais 

de 40 anos concomitante ao anestésico local (AL), a fim de facilitar a difusão deste 

através do tecido periocular. Contudo, em odontologia, seu uso concomitante ao 

anestésico local foi contra-indicado por Ridenour et al. (2001), por não melhorar o 

índice de sucesso do bloqueio nervoso e induzir alguns efeitos indesejáveis. 

Nosso grupo de pesquisa desenvolveu um protocolo alternativo, testado em 

nervo ciático de ratos (BORSATTI et al., 2004) e posteriormente em humanos 

(HORLIANA et al., 2008), no qual a hialuronidase não foi injetada 

concomitantemente ao anestésico local, mas antes da regressão do efeito 

anestésico, resultando no aumento da duração do bloqueio nervoso. 

Tal protocolo vislumbra prolongar a anestesia local quando não for 

aconselhável realizar complementação anestésica em pacientes com algum 

comprometimento sistêmico (ex. com algumas cardiopatias), que apresentam 

restrição de dose máxima recomendada de anestésico local ou vasoconstritor. 

Ainda não foi estudada a influência da hialuronidase na concentração de 75 

UTR no bloqueio nervoso sensitivo, motor e proprioceptivo em nervo ciático de rato, 

visto que para estes dois últimos ocorrerem seria necessária uma maior quantidade 

de anestésico local (bloqueio nervoso diferencial) (MALAMED, 2001).  
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Do mesmo modo, não existem estudos analisando morfologicamente as 

reações teciduais frente à aplicação da enzima hialuronidase após o anestésico 

local. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O ácido hialurônico consiste em uma seqüência linear repetida de até 25 mil 

unidades dissacarídicas idênticas não sulfatadas de ácido glucurônico e N-

acetilglucosamina unidas alternadamente pelas ligações glicosídicas ß-1,3 e ß-1,4 

(ß=beta) Não é uma molécula sulfatada como a maioria dos glicosaminoglicanos. 

Conseqüentemente, são moléculas com carga negativa elevada, que atraem uma 

nuvem de cátions (consequentemente atraem água), o que explica a alta hidrofilia 

destes compostos e a formação de um gel na matriz extracelular. Os grupamentos 

ácidos destes compostos interagem com os radicais básicos do colágeno 

contribuindo para a firmeza (turgor) da matriz extracelular (ALBERTS et al., 2004; 

HYNES; WALTON, 2000; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2000; SALMEN, 2003; 

WATSON, 1993). 

O ácido hialurônico é encontrado em todos os tecidos e fluidos de animais 

adultos, como por exemplo tecidos cartilaginosos, cérebro, fluido sinovial, músculos 

e em grande quantidade na pele (ALBERTS et al., 2004; HYNES; WALTON, 2000). 

Foi demonstrada sua presença na superfície pericelular de condrócitos, células de 

fibrossarcomas e células musculares (COHEN et al., 2003), mas ainda não o foi na 

superfície de fibras nervosas. O ácido hialurônico é o maior componente da matriz 

extracelular especialmente em tecido conjuntivo frouxo, apresentando a capacidade 

de interagir com diferentes receptores incluindo proteínas da superfície celular e 

proteoglicanos (ALBERTS et al., 2004; HYNES; WALTON, 2000; SALMEN, 2003). 
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 Hoje se sabe que o ácido hialurônico é liberado diretamente da superfície 

celular por um complexo enzimático embebido na membrana plasmática, enquanto 

outras glicosaminoglicanas são sintetizadas dentro da célula e liberadas por 

exocitose (ALBERTS et al., 2004). 

A degradação do ácido hialurônico é mediada principalmente pela enzima 

hialuronidase. Esta enzima, também chamada de hialuronoglucosaminidase, quebra 

a barreira intersticial presente entre as células ao clivar a ligação glicosídica β-1,4 

entre o N-acetilglucosamina e o ácido glucurônico (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ação é reversível pois a estrutura do tecido começa a ser restabelecida 

de 2 a 4 dias segundo uma revisão de literatura (FARR et al., 1997). Seifter (1950) 

estudou o efeito tecidual em vários órgãos (fígado , rins, adrenais, pulmões, timo, 

coração) ao injetar doses tóxicas de hialuronidase (2.000.000 UTR/Kg) (UTR = 

unidade de turbidade reduzida) por via intravenosa em 17 ratos (n=17 - amostra 

Figura 2.1 - Estrutura do ácido hialurônico. O 
retângulo mostra a subunidade 
(dissacarídeo) que se repete 
formando uma longa cadeia 
polissacarídica 

ácido glicorônico   N-acetilglucosamina  
COOH 

OH 

OH 

CH2OH 

OH 
NHCOCH3 

HO 

COOH 

OH 

OH 

OH 

CH2OH 

H 

NHCOCH3 

β-1-4 

β-1-3 β-1-3 

Fonte: Hynes e Walton, 2000 
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composta por 17 ratos) variando-se os veículos, solução fisiológica e água destilada. 

No grupo no qual foi injetada como veículo (solvente) a solução fisiológica, 4 animais 

morreram em 5 minutos. No grupo com diluição em água destilada, 2 animais 

morreram overnight. Não existiu diferença no comportamento dos ratos 

sobreviventes. Estes foram sacrificados em 10 (n=11), 24 (n=7), 48 (n=6) e 72 horas 

(n=2) e ao final de 7 dias (n=2) e 10 dias (n=1). Os achados histopatológicos mais 

intensos (destrutivos) foram encontrados nas 48 horas após a injeção. Em 72 horas 

as alterações foram menos severas e em 1 semana nenhum dos animais mostrou 

efeitos significantes nos órgãos examinados.  

As alterações morfológicas no local de injeção para a avaliação do feixe 

nervoso e tecidos adjacentes induzidas pela hialuronidase e o tempo de demora 

para a recuperação tecidual após seu uso ainda não foram plenamente estudadas.  

Apenas Hechter (1948), utilizando parâmetros subjetivos de inspeção visual 

(a área era examinada até que se tornasse totalmente plana vista de um ângulo de 

90 graus) avaliou o tempo necessário para o desaparecimento da tumefação após a 

injeção intradérmica de hialuronidase nas concentrações: 20, 2, 0.2, 0.02, 0.002 

UTR e solvente em áreas separadas na pele do braço de seres humanos.  Em 

seguida injetou NaCl 0,85% no mesmo local. Vinte e quatro horas após a 

administração da hialuronidase, a barreira dérmica da área injetada exibia sinais de 

tumefação (considerado pelo autor como permeabilidade alterada) proporcional à 

dose da enzima e, depois de 48 horas, a permeabilidade da barreira em todas as 

áreas tratadas já estava normal. Ainda que o autor tenha considerado que após 48 

horas houve reconstrução da barreira dérmica (sem tumefação), não foi feita a 

avaliação histológica dos tecidos.  
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O uso de hialuronidase em soluções de anestésicos locais para uso 

odontológico foi discutido durante muitos anos na década de 50 indicando 

vantagens, mas nos últimos anos poucos trabalhos foram publicados (RIDENOUR et 

al., 2001; HORLIANA et al., 2008). 

A hialuronidase foi identificada pela primeira vez por Duran (1929), ao 

perceber que quando injetava subcutaneamente certas vacinas, tinturas e toxinas, a 

difusão era facilitada por uma substância conhecida inicialmente como um “fator de 

difusão” de substâncias através dos tecidos e, depois, foi identificada como uma 

enzima. Posteriormente, outros autores constataram que este fator de difusão se 

devia a quebra do ácido hialurônico (FARR et al., 1997; HYNES; WALTON, 2000; 

SALMEN, 2003, WATSON, 1993), e não de fibras colágenas (FARR et al., 1997; 

WATSON, 1993). 

Similares da enzima hialuronidase foram detectados em um grande número 

de tecidos, especialmente em extratos de testículos, e em outros tecidos como: 

olhos, pele, fígado, rins, baço, musculatura esquelética, útero, placenta, ovário, 

secreção nasal, líquido lacrimal e na parte posterior da hipófise, entre outros (FARR 

et al., 1997; WATSON, 1993). Também está presente nos espermatozóides 

exercendo um importante papel na fertilização de muitos mamíferos, inclusive de 

humanos (FARR et al., 1997; SALMEN, 2003).  

Existem diferentes grupos de hialuronidase que quando isolados diferem 

quanto ao peso molecular e pH (SALMEN, 2003). Estas enzimas com seqüências 

homólogas podem ser classificadas segundo Meyer (1971) em três grandes grupos 

de acordo com o seu mecanismo catalítico: (1) Hialuronato-4-glicanohidrolase (tipo 

testicular) é encontrada em mamíferos e degrada o ácido hialurônico pela quebra da 

ligação 1,4-ß-glicosídica sendo os tetrassacarídeos o principal produto 
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(CRAWFORD; KERR, 1994). (2) Hialuronato-3-glicanohidrolase (ou hialuronidase 

sanguínea) é produzida por algumas espécies de sanguessugas e por alguns 

vermes. Também formam tetrassacarídeos, porém a enzima quebra a ligação 1,3-

ß-glicosídica (FARR et al., 1997; SALMEN, 2003). (3) O terceiro grupo é o da 

hialuronidase bacteriana a qual degrada o ácido hialurônico através de uma 

reação de eliminação de todas as ligações glicosídicas ß 1-4. Como 

conseqüência, ocorre a produção de dissacarídeos não saturados os quais tem a 

finalidade de facilitar a difusão de suas toxinas através dos tecidos e está sendo 

estudada a possibilidade das bactérias quebrarem a molécula para obterem 

nutrientes. (HYNES; WALTON, 2000; SALMEN, 2003; WATSON, 1993). 

A determinação das características farmacocinéticas da hialuronidase não 

é simples, pois é uma enzima que coexiste no corpo humano. A faixa eficaz da 

hialuronidase humana é constatada com um pH ótimo de 3,7 a 4,0. Em testes 

com hialuronidase obtida de animais, constatou-se atividade mesmo com pH de 

7,5. Ao ser aplicada pela via subcutânea, é inativada por inibidores tanto 

localmente como através da absorção pelo sistema circulatório. Com a 

administração de 500 UTR de hialuronidase /kg de peso por via intravenosa, a 

enzima distribui-se pelos rins, fígado, trato gastrintestinal e nas demais partes do 

organismo. A meia vida da atividade sérica enzimática foi de 3 minutos. Sua 

eliminação ocorre primeiramente por uma rápida queda da atividade sérica, 

depois uma segunda fase na qual ocorre a passagem da enzima do ambiente 

intra vascular para o extravascular (com duração de 1 a 2 horas). Em uma 

terceira fase, a hialuronidase é inativada e respectivamente eliminada (1 a 3 

horas) (FARR et al., 1997).   
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Apenas no estudo pioneiro de Seifter (1950) foi citada a toxicidade aguda 

(LD50) que ocorre após a injeção intravenosa de 10 mg/kg de peso corpóreo de 

2x106 UTR de hialuronidase e que não foram constados efeitos mutagênicos em 

pesquisas in vivo e in vitro. 

 Por não haver muitos estudos laboratoriais e clínicos, são necessárias mais 

investigações para demonstrar a eficácia e segurança da hialuronidase antes que o 

seu uso seja disseminado em odontologia (MALAMED, 2001). 

Sob a ação da hialuronidase a alta viscosidade e habilidade lubrificante do 

ácido hialurônico ficam temporariamente diminuídas, o que aumenta a difusão 

das substâncias injetadas pelos planos teciduais. A hialuronidase é utilizada em 

cirurgias oftalmológicas como adjuvante ao anestésico local para melhorar a 

eficácia dos bloqueios retrobulbares (KALLIO; PALOHEIMO; MAUNUKSELA, 

2000; SARVELA; NIKKI, 1992;) e peribulbares (BARR et al., 1995; GAO; BUDD, 

1996; HAMADA et al., 2005; NICOLL et al., 1986; SOARES et al., 2002), além de 

reduzir a latência do bloqueio nervoso (NICOLL et al., 1986; SARVELA; NIKKI, 

1992), diminuir a pressão intra-ocular (SOARES et al., 2002) e promover ação 

protetora contra a injúria muscular causada por anestésicos locais de longa 

duração (bupivacaína) (HAMADA et al., 2005). A hialuronidase facilitaria a difusão 

do anestésico local através dos tecidos perioculares (CRAWFORD; KERR, 1994; 

DEMPSEY; BARRET; KIRBY, 1997; MANTOVANI; BRYANT; NICHOLSON, 2001; 

NATHAN et al., 1996; SOARES et al., 2002; WATSON, 1993) nos bloqueios 

retrobulbares e peribulbares. 

Nicoll et al. (1986) provou que a associação de hialuronidase (75 UTR/ml) 

em uma dose de 3,5ml por paciente de 3ml bupivacaína (0,5%) e 2ml de 

lidocaína (2%) melhorou a eficácia do bloqueio retrobulbar. A porcentagem de 
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sucesso (completo bloqueio retrobulbar) foi de aproximadamente 49% para o 

grupo que recebeu apenas bupivacaína/lidocaína (n=50), enquanto que para o 

grupo anestesiado com bupivacaína/lidocaína e hialuronidase (n=50) foi de 81%, 

evidenciando que a hialuronidase melhora a eficácia da anestesia.  

 Sarvela e Nikki (1992) associaram hialuronidase (7,5 UTR/ml) e etidocaína 

1,5% no bloqueio peribulbar em pacientes em 70 pacientes submetidos à cirurgia 

de catarata de modo duplo-cego. Concluiu-se que a adição de hialuronidase à 

etidocaína diminuiu o volume necessário e melhorou a qualidade do bloqueio 

comparada com a etidocaína isolada. Em uma segunda parte do estudo 

compararam a utilização de etidocaína associada à hialuronidase na dose de 7,5 

UTR/ ml com o mesmo anestésico associado a hialuronidase na dose de 15 UTR/ 

ml. Concluíram que ao aumentar a concentração de hialuronidase não houve 

melhora da efetividade do bloqueio. 

Nenhuma diferença na latência, necessidade de suplementação, falha 

anestésica e condições cirúrgicas foi observada por Crawford e Kerr, (1994) após 

bloqueios peribulbares em 60 pacientes utilizando  a hialuronidase 50 UTR 

injetada concomitantemente a mistura dos anestésicos locais na proporção de 2:1 

de lidocaína 2% e bupivacaína 0,75%.  

 Nathan et al. (1996), objetivaram comparar a farmacocinética da 

associação de 5,5 ml de lidocaína 2% e 5,5 ml de bupivacaína 0,5% administrado 

no bloqueio peribulbar com hialuronidase 100 UTR (n=10) ou água destilada 

(n=11) como grupo controle. Foi medido o nível sérico de anestésico local dos 

pacientes através da cromatografia líquida de alta performance em um intervalo 

de tempo entre o final da injeção anestésica até o 360o minuto. A absorção dos 

anestésicos locais foi acelerada com o uso da hialuronidase, uma vez que o 
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tempo de alcance da concentração plasmática máxima (Tmax) para a lidocaína foi 

de 17 min no grupo com hialuronidase e de 32 min no grupo controle, e para a 

bupivacaína, de 16 min para o grupo com hialuronidase e 26 min para o grupo 

controle. Entretanto, a concentração plasmática máxima (Cmax) não foi afetada de 

forma significativa com a adição de hialuronidase, uma vez que para a lidocaína 

esta concentração foi de 1,31 ± 0,12 mg/L no grupo com hialuronidase e de 0,98 

± 0,13 mg/L no grupo controle, e para a bupivacaína, 0,32 ± 0,04 mg/L no grupo 

com hialuronidase e de 0,27 ± 0,03 mg/L no grupo controle. Tanto a meia vida 

plasmática quanto o volume de distribuição final não se alteraram 

significativamente com hialuronidase ou grupo controle para ambos os 

anestésicos locais. Estes autores concluíram que a hialuronidase pode acelerar a  

difusão do AL de seu local de administração para a corrente sanguínea, porém, 

que este fato não altera a concentração plasmática máxima dos anestésicos, 

consideradas abaixo da concentração tóxica.  

Dempsey, Barrett e Kirby (1997) analisaram os efeitos de duas 

concentrações de hialuronidase na qualidade do bloqueio peribulbar em três 

grupos, sendo que no primeiro foi utilizando 5ml de uma mistura de 1:1 de 

bupivacaína 0,5% de lidocaína 2% (n=50),  e nos demais grupos com os mesmos 

anestésicos, mas acrescentada a hialuronidase 50 UTR (n=75) ou 300 UTR 

(n=75). As duas concentrações da enzima aumentaram a qualidade do bloqueio 

peribulbar aos 5 minutos e a concentração de 300 UTR diminuiu a latência do 

bloqueio. Os autores afirmaram que por causa destes benefícios, além da fácil 

administração, baixos níveis de toxicidade e efeitos adversos, indicam o uso da 

hialuronidase em uma concentração de 300 UTR.  
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A adição de hialuronidase (3,75 ou 7,5 UTR/ml) a uma mistura de 1:1 de 

bupivacaína 0,75% e lidocaína 2% em 714 pacientes, reduziu a latência dos 

bloqueios retrobulbar e peribulbar e ainda diminuiu da necessidade de bloqueios 

complementares quando comparadas com o grupo controle (sem hialuronidase). 

Observaram que o resultado obtido não foi concentração-dependente (KALLIO; 

PALOHEIMO; MAUNUKSELA, 2000).  

Em odontologia, Ridenour et al. (2001) avaliaram a eficácia anestésica da 

lidocaína 2% com epinefrina (1:100.000) injetada concomitantemente a 

hialuronidase 150 UTR/ml ministradas em uma mesma solução no bloqueio do 

nervo alveolar inferior em humanos. Neste trabalho, a associação de 

hialuronidase ao anestésico local não aumentou a incidência do sucesso da 

anestesia local e aumentou a ocorrência de efeitos indesejáveis como dor e 

trismo, levando a contra-indicação de seu uso.  

Considerando esses resultados, Borsatti et al. (2004) levantaram a 

hipótese de que possivelmente a hialuronidase injetada concomitantemente ao 

anestésico local tenha sido a principal causa dos efeitos indesejáveis. Se injetada 

no momento inicial da anestesia, a hialuronidase dispersaria as moléculas 

anestésicas que estão ainda em maior quantidade, para tecidos adjacentes pela 

sua capacidade difusora. Isto poderia resultar em dificuldade para prolongar a 

duração da anestesia bem como facilitar a indução de trismo e retorno da dor. 

Para manobrar esta situação, foi sugerido um novo protocolo no qual a 

hialuronidase seria injetada não concomitantemente, mas, imediatamente antes 

do término do bloqueio nervoso, afim de prolongar o efeito anestésico por facilitar 

o acesso de moléculas AL residuais para os arredores da fibra nervosa. Após 

testar esta hipótese, foi observado que a hialuronidase 800 UTR (determinação 
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empírica da concentração) prolongou a duração do bloqueio nervoso ciático com 

anestésico de longa duração quando injetada antes do término do bloqueio.  

Utilizando este mesmo protocolo em humanos, a hialuronidase 75 UTR 

(n=20) ou placebo (água destilada) (n=20) foram injetados de modo duplo-cego 

aos 40 minutos do início da anestesia com mepivacaína a 2% associada à 

epinefrina em bloqueio pterigomandibular em 40 cirurgias bilaterais de terceiros 

molares inferiores. Houve aumento da duração do bloqueio avaliado em tecido 

pulpar (estímulo elétrico) e gengival (picada). No tecido pulpar houve aumento de 

27,5 minutos e na gengiva, de 25 minutos na duração de ação (p<0,01) no grupo 

com hialuronidase em relação ao placebo (HORLIANA et al., 2008). É possível 

que o aumento da duração anestésica tenha ocorrido devido ao redirecionamento 

das moléculas para o feixe nervoso.  

Esta possibilidade foi aventada baseada nos resultados de Popitz-Bergez 

et al. (1995) de que bastam 1,6% do volume injetado para que o bloqueio nervoso 

seja efetivo (completo). Tal resultado foi obtido pela relação intraneural de 

cloridrato de lidocaína 1% marcada com 14C (0,1ml de cloridrato de lidocaína 

marcado com isótopo de Carbono), avaliado em nervo ciático de rato. 

Em vista dos resultados promissores com a hialuronidase neste protocolo, 

(BORSATTI et al., 2004; HORLIANA et al., 2008), presume-se futuramente a sua 

utilização em pesquisas com pacientes com comprometimento sistêmico no qual 

há restrição do número de tubetes anestésicos com vasoconstritor, evitando-se 

complementação anestésica.  

Do mesmo modo que em anestesia oftalmológica, não há consenso quanto 

à concentração e volume ideal de hialuronidase, também não há em odontologia, 
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necessitando mais investigações para a determinação da concentração, volume e 

momento da injeção para cada técnica anestésica. Embora se saiba que sua 

ação é reversível, ainda não foi estudado o grau de injúria tecidual e a latência da 

resposta regenerativa em nervo periférico com a concentração de 75 UTR. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

•      Verificar se a hialuronidase 75 UTR prolonga a duração do bloqueio nervoso 

(ciático) se injetada antes do regresso do efeito anestésico; 

 

•      Avaliar as alterações morfológicas teciduais num período de 72 horas após a 

injeção de hialuronidase. 
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4 CASUÍSTICA MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Casuística - material 

 

 

4.1.1 Casuística (animais) 

 

 

Este estudo foi realizado de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal adotados pelo colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA), com as normas do Conselho Canadense de cuidados 

com animais (1993) e do Congresso Nacional Brasileiro, (1995) e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do ICB-USP registrado sob no 045 do 

livro 2 (Anexo A),  e pela subcomissão de Bioética de animais da FOUSP 

sob protocolo no 10/07 (Anexo B). Foram utilizados 93 ratos Wistar 

aclimatados no Biotério do Departamento de Biologia Celular do 

Desenvolvimento do ICB-USP sob temperatura constante de 20-25 graus 

centígrados e ciclos claro/escuro de 12/12 h (alterada 6 e 18h) e ventilação 

controlada artificialmente. Foi utilizada ração para ratos e água ad libitum. 

Os animais foram ambientados por um período mínimo de 2 semanas e 

submetidos à condição experimental duas vezes antes do ensaio e os 

experimentos foram realizados sempre no período da tarde.  
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4.1.2 Critérios de inclusão 

 

 

Foram incluídos: 

 

 

1. Ratos heterogêneos saudáveis machos, adultos com peso médio de 404 

gramas e aproximadamente 12 semanas, 

2.  Nascidos no Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. 

 

 

4.1.3 Critérios de exclusão 

 

 

Foram excluídos: 

1.  Ratos em que houvesse sido realizado qualquer outro tipo de experimento 

mesmo que fosse a utilização prévia da hialuronidase. 

2. Ratos doentes ou com qualquer problema sistêmico que inviabilizasse a 

pesquisa, 

3. Ratos fora da faixa de peso de 300 a 460 gramas, 

4. Ratos que durante o experimento necessitassem de volume anestésico 

local maior que o padronizado no experimento.   
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4.1.4 material de consumo e permanente: 

 

 

1.  Biossegurança: avental, luvas de procedimento, óculos, e forramento da 

bancada com papel descartável. 

2.  Procedimento cirúrgico (Fase II): pinça Mosquito, pinça cirúrgica, gaze, 

cabo para bisturi, espátula de cera 7, tesoura de ponta romba, tesoura 

com ponta fina, prancha de cortiça, alfinete, cronômetro, lâmina de 

bisturi número 15, espátula, soro fisiológico (Figuras 4.1 e 4.2) 

 

 

 

 

 3.  Assepsia e tricotomia: Álcool 70% lâmina Gilete® e gaze (Fase II). 

 4. Anestesia geral: Os animais foram anestesiados pela injeção 

intraperitonial de 0,1 ml/100 g de peso corporal com o anestésico geral 

cloridrato de Ketamina (Dopalen®, Vetbrands, São Paulo, 1,6g/ 10ml de 

solução), e relaxante muscular cloridrato de xilasina (Anasedan®, 

Vetbrands, contém 2,3g/100ml de solução) e sacrificados com 

 

Figura 4.1 e 4.2 – Instrumental cirúrgico (esquerda) e material utilizado durante 
as cirurgias (direita) 
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deslocamento cervical antes de iniciar a cirurgia (Figuras 4.3 e 4.4).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Material para fixação: Methacarn (60% de álcool metílico, 30% de 

clorofórmio, 10% de ácido acético glacial).  

 6. Anestesia local: Seringas hipodérmicas de insulina BD ultra-fine™ II de 1 

ml com 8 mm de comprimento (5/16”) e calibre 30G (0,3mm), solução 

anestésica cloridrato de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 em  

tubetes de 1,8 ml para seringa carpule (DFL Ind. Com. - lote:0612D24 – 

validade:dezembro/2008). 

 Assim, cada 1,0 ml de solução contém: 

 

 

 

 

 

Composição Quantidade 

Cloridrato de Lidocaína 20mg 

Epinefrina Base 10µg 

Excipientes q.s.p. (Bissulfito de sódio, 

Cloreto de sódio) 

1,0ml 

  
Figura 4.4 – Relaxante muscular 

cloridrato de Xilasina 
(Anasedan®, 
Vetbrands) 

Figura 4.3  – Cloridrato de Ketamina 
(Dopalen®, Vetbrands, 
São Paulo)  
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O soluto (hialuronidase - Apsen Farmacêutica S/A) foi manipulado 

com 5 ml do solvente/veículo da H (água destilada) (Figura 4.5). Assim, 

cada 1,0 ml de solução continha 400 UTR/ml.  Para a aplicação da injeção 

de 75 UTR retirou-se com seringa de insulina 0,18 ml. 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

  Solução de água destilada para injetáveis (Apsen Farmacêutica 

S/A) do grupo controle (solvente/veículo da H) foi colocada em 

frascos codificados (Figura 4.5). Para padronizar a quantidade de 

solução injetada, utilizou-se 0,18 ml de solução e durante o período 

de realização do trabalho a solução foi armazenada a 40C. 

 

 

 

 

 

 

Composição Quantidade 

Hialuronidase 75UTR 

Água destilada para injetáveis q.s.p. 

(manitol injetável, cloreto de 

benzalcônio, cloreto de sódio 

e água para injetáveis) 

 

0,18ml 

Composição Quantidade 

Água destilada para injetáveis 

q.s.p.(manitol injetável, cloreto 

de benzalcônio, cloreto de 

sódio e água para injetáveis) 

 

0,18ml 

Quadro 4.1 – Composição de 1,0 ml de solução anestésica 

Quadro 4.2 – Composição de 0,18 ml de solução de hialuronidase 

Quadro 4.3 – Composição de 0,18 ml de solvente 
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4.1.5 Material permanente 

 

 

4.1.5.1 Avaliação do bloqueio sensitivo  

 

 Analgesímetro fotoelétrico ref: 37215 (Ugo Basile:Biological Research 

Apparatus, Italia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Analgesímetro fotoelétrico (Ugo 
Basile: Biological Research 
Apparatus, Italia)   

      

Figura 4.5 - Frascos de Hyalozima® vendidos 
comercialmente contendo o solvente 
e o soluto de hialuronidase 
envasadas em frascos de 5,0 ml 
pela Apsen Farmacêutica S/A. 
Concentração 400 UTR/ml 
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4.1.5.2  Microscópio Aristoplan (Leica) com câmera CCD (MTI).       

 

 

4.2 Métodos 

 

 

4.2.1 Fase I 

 

 

4.2.1.1 técnica de bloqueio do nervo ciático 

 

 

Segundo a técnica de Truant (1958), as drogas foram administradas 

unilateralmente na região periarticular do membro posterior, no espaço 

poplíteo (região que abrange um dos acessos ao trajeto do nervo ciático e dos 

vasos responsáveis pela inervação e irrigação sangüínea da pata traseira do 

animal), sendo que a perna contra-lateral serviu como controle. Foi utilizado o 

AL cloridrato de lidocaína (2%) com epinefrina (1:100.000) (Lidocaína 100® 

com adrenalina, DFL) e a administração de 0,14 ml (baseando-se na dose 

máxima recomendada para a lidocaína de 7 mg/kg segundo a ANVISA (2007) 

e Hass (2003). Os bloqueios foram realizados sempre pelo mesmo operador. 

 

 

4.2.1.2 avaliação funcional do bloqueio nervoso periférico 
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Os animais foram divididos em 4 grupos  

F1G1 (n=4) - Anestésico local (AL) com vasoconstritor (VC)    

                       (determina TH – estudo piloto); 

F1G2 (n=25) - AL com VC + H à 75 UTR; 

F1G3 (n=25) -  AL com VC + Solv  

F1G4 (n=4) - somente H à 75 UTR (para provar que a hialuronidase  

                       não tem efeito anestésico per se); 

 

O protocolo deste estudo pretendia injetar a hialuronidase 10 min antes 

do término do efeito anestésico. Para tal, foi necessário realizar um estudo 

piloto em 4 ratos (F1G1) para obter a média aritmética do tempo de duração 

do bloqueio nervoso ciático apenas com a solução anestésica e 

posteriormente determinar o momento em que a hialuronidase seria injetada. 

Como a duração da ação anestésica desse grupo foi de 40 minutos , a 

hialuronidase foi injetada aos 30 minutos (TH) do início da anestesia local 

(referência para o bloqueio sensitivo) no grupo experimental. O TH também foi 

utilizado no grupo controle (Solv). Em outras palavras, foi avaliada a duração 

do bloqueio nervoso induzido pelo anestésico como piloto (n=4) no grupo 

F1G1. A partir destes dados, foi determinado o momento da administração da 

hialuronidase (TH) (dez minutos antes do término do efeito do anestésico 

local) e posteriormente observado o efeito da hialuronidase no bloqueio 

anestésico em nervo ciático nos grupos F1G2 e F1G3. 

No grupo experimental F1G2, após a instalação do bloqueio nervoso foi 

injetada no TH através da mesma técnica anestésica, 0,18 ml de hialuronidase 

75 UTR/ ml. No grupo F1G3, foi injetado nas mesmas condições o solvente 

da hialuronidase (água destilada para injetáveis), com o pH similar ao da 
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solução que contém o respectivo princípio ativo. Foi avaliado o bloqueio 

nervoso até o retorno aos valores basais de RRP em cada animal.  

No grupo F1G4, foi realizada a injeção de 0,18 ml de hialuronidase a 

75 UTR (Apsen Farmacêutica, Brasil) pela mesma via e técnica da anestesia 

local. Após a administração, a avaliação do bloqueio nervoso periférico foi 

realizada com o intuito de demonstrar que a hialuronidase não tem efeito 

anestésico per se.  

Os valores médios (em minutos) de duração do bloqueio sensitivo dos 

grupos experimentais F1G2 e F1G3 foram comparados entre si e com os do 

grupo F1G4 em função do tempo. 

Enquanto o bloqueio nervoso foi realizado em uma pata, a contra-

lateral foi utilizada como controle sempre que necessário para a avaliação da 

eficácia do bloqueio sensitivo, motor e proprioceptivo. Aqueles animais que 

apresentaram falha do bloqueio nervoso ou necessidade de complementação 

foram excluídos da pesquisa. 

Como o nervo ciático é um nervo misto, a avaliação do bloqueio 

nervoso foi realizada através de avaliação neurológica de propriocepção, 

função motora e sensitiva (THALHAMMER et al., 1995) foi iniciada tão logo 

houvesse terminado a administração do AL na pata traseira. Cada teste 

(motor, sensitivo e proprioceptivo) foi realizado com 1 minuto de intervalo 

até que as funções estivessem totalmente bloqueadas e a cada 5 minutos 

ao longo da recuperação destas funções. Os animais se movimentaram 

livremente em uma caixa aberta de fundo liso (50cm x 30cm) durante o 

teste. 
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4.2.1.2.1 postura e andar (claudicação) 

 

 

 O início do bloqueio nervoso foi avaliado observando-se a atividade 

locomotora espontânea, a anormalidade no andar e a dificuldade de guiar-

se sozinho e claudicando, além da postura de descanso anormal da perna 

anestesiada (pata com plantar invertido) comparada com a maneira como o 

animal andava antes da administração do AL. O grau de dificuldade no 

andar foi avaliado através de uma escala numérica: (1) andar normal, (2) 

movimentação parcial (3) dificuldade de se guiar sozinho e claudicando. Foi 

considerada a claudicação somente com o escore 3.  

O tempo de claudicação foi considerado em minutos. 

 

 

4.2.1.2.2 função motora  

 

 

Foi avaliado quando as pernas dianteiras do animal são erguidas 

como se quisesse alcançar algo com a pata dianteira, sem qualquer 

superfície para se sustentar, e a articulação tibiotarsal das patas traseiras é 

estendida para manter a postura (THALHAMMER et al., 1995).  Neste 

estudo, o completo bloqueio da função motora foi definido como a ausência 

completa do reflexo extensor. O grau de resposta do reflexo extensor foi 

avaliado pela escala de valores: (1) normal (2) parcial (3) ausente e também 

em minutos. 
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4.2.1.2.3 propriocepção 

 

 

  4.2.1.2.3.1 resposta do salto e da localização táctil 

 

 

 A propriocepção foi avaliada através de dois testes utilizados em 

neurologia veterinária. 

O rato foi mantido em postura normal e descansada, porém com o 

plantar dos dedos da pata flexionados com seu dorso colocado sobre a 

mesa. Com a propriocepção intacta, o animal imediatamente re-posiciona 

seus dedos do pé. Se a propriocepção está prejudicada, esta correção 

postural é ausente. O outro teste utilizado para testar a resposta 

proprioceptiva foi o teste do salto, no qual o rato foi suspenso pela parte 

superior do corpo e o seu peso descansou sobre o membro testado. Como 

seu corpo inteiro foi movido lateralmente, a resposta normal esperada do 

animal seria pular com o membro que sustenta o peso na direção do 

movimento para evitar a queda. Com o bloqueio da propriocepção, este 

reflexo foi ausente e a perna foi arrastada sobre a mesa. O grau de resposta 

ao salto será avaliado pela escala de valores: (1) normal (2) parcial (3) 

ausente e em minutos. Estes dados foram anotados em tabelas. 
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4.2.1.2.3.2 avaliação da nocicepção (hiperalgesia – teste de pressão na pata) 

 

 

Para a avaliação da hiperalgesia mecânica, foi utilizado o teste de 

pressão na pata do rato (Analgesy-meter for Rat Paw®, Ugo Basile, Itália) 

realizado de acordo com o método descrito por Randall-Selitto (1957). 

Neste teste, uma força em gramas (g), de magnitude crescente (16g/s), é 

continuadamente aplicada sobre o dorso de uma das patas posteriores do 

rato e interrompida quando o animal apresenta reação de retirada do 

membro. Esse equipamento apresenta um cone com ponta romba que é 

colocado sobre a pata do animal (lateral da pata é inervada n. ciático). 

Neste modelo, o limiar de dor é representado como a força (g) necessária 

para a indução da reação. Com a dor induzida pelo estímulo pressórico, o 

animal tem o reflexo de retirada da pata (RRP) que representa o seu limiar 

de dor. O RRP é utilizado como indicativo do grau de tolerância do animal 

ao estímulo nóxico (RANDALL;SELITTO, 1957) e foi considerado em 

gramas. Portanto o estímulo pressórico aplicado à pata dos animais 

aumentou em uma intensidade constante até o aparecimento do RRP, ou 

até o limite máximo de 250 g (cut-off) para evitar lesão tecidual, que 

significa que o animal está anestesiado. O membro posterior contra-lateral 

não anestesiado serviu como controle. Os valores obtidos no RRP antes da 

injeção do anestésico local foram utilizados como valores basais e como 

referência do término do bloqueio sensitivo.  

Para reduzir o estresse, os animais foram habituados ao teste em 

dias anteriores ao experimento. O estímulo pressórico foi realizado e a cada 
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minuto até a instalação do bloqueio nervoso (latência) e a cada 5 minutos 

até o retorno da sensação dolorosa ao estímulo.  

Para se certificar de que a ausência de retirada da pata possa ser 

considerada como bloqueio sensorial e não motor, o estímulo pressórico foi 

aplicado similarmente na face medial da pata (inervada pelo nervo safeno). 

Pelo uso do flexor do quadril (inervação femural), o animal poderá retirar 

sua perna mesmo que o nervo ciático esteja bloqueado. A resposta da 

porção aferente ao estímulo doloroso será considerada ausente se o animal 

conseguir retirar sua perna depois de aplicação do estímulo do lado medial 

(nervo safeno) da pata, mas não do lado lateral, inervado pelo nervo ciático 

(Popitz Bergez et al., 1995). 

 

 

4.2.2 Fase 2 - Avaliação morfológica 

 

 

 Os animais foram divididos em 4 grupos: 

F2G1 (n=4)- Controle - Sol da H; 

F2G2 (n=4) - AL com VC + H à 75 UTR; 

F2G3 (n=4) - AL com VC + Sol da H  

F2G4 (n=4) – Sham - somente puntura com a agulha. 

 

Os animais de todos os grupos foram sacrificados em quatro tempos 

distintos (1h, 24h, 48h e 72h, num total de 64 ratos: foram 4 grupos distintos 
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com 4 animais em cada um sacrificados em 4 tempos diferentes). Os animais 

foram sacrificados tomando-se como referencia a injeção da hialuronidase.  

Os procedimentos de dissecção e extração do nervo ciático foram 

realizados logo após a anestesia geral. Os animais foram anestesiados pela 

injeção intraperitonial de 0,4 ml de peso corporal com o anestésico geral 

cloridrato de Ketamina (Dopalen®, Vetbrands) e 0,4 ml de relaxante 

muscular cloridrato de Xilasina (Anasedan®, Vetbrands). Apesar destas 

serem as doses recomendadas, ao fazer os testes de sensibilidade, 

percebíamos que o animal normalmente ainda sentia dor, por isso 

injetávamos o dobro da dose na hora do sacrifício,  e ainda assim, fazíamos 

o deslocamento cervical para nos certificarmos de que o animal estava 

morto, para que pudéssemos iniciar a cirurgia. 

 

 

4.2.2.1 procedimento cirúrgico para a dissecção do nervo ciático e tecidos 

adjacentes 

 

Após tricotomia na parte posterior da pata traseira dos ratos, 

efetuava-se um corte transversal imediatamente acima no calcanhar. A pele 

era divulsionada e os músculos glúteo máximo e bíceps femural eram 

expostos. Fazíamos um corte lateral e um medial para liberar os músculos 

gastrocnêmio e flexor longo; estes eram então rebatidos e o nervo tibial, 

uma ramificação do nervo ciático, era exposto. Um fragmento tecidual de 

aproximadamente 15 mm contendo a parte proximal do nervo tibial e tecidos 

associados (logo abaixo da fossa poplítea) era coletado para análise 
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morfológica. A obtenção das amostras foi realizada num período de 

aproximadamente 10 minutos, na presença de solução fixadora. 

 Previamente à seleção deste fragmento, foram realizados 

experimentos preliminares com injeção de solução de azul de metileno, no 

mesmo volume empregado para a solução anestésica, para determinação 

da distância de difusão da solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 –  A- Tricotomia e divulsão pela parte posterior da pata do rato. B- Tecido 
muscular exposto. C- Descolamento da musculatura e exposição do 
nervo ciático. D- corte integral da musculatura com nervo ciático 
exposto e suas ramificações. E- nervo ciático aparado mostrando 
porção a ser incluída longitudinalmente e transversalmente.  
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D 

E 
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4.2.2.2 fixação, inclusão e corte do material 

 

 

Os espécimes foram fixados em solução methacarn (metanol 60%, 

ácido acético 10% e clorofórmio 30%) durante 4 horas a 4oC. Após a fixação 

os espécimes foram desidratados em etanol absoluto (4 banhos de 30 

minutos), diafanizados em xilol (3 banhos de 15 minutos), infiltrados (3 x 30 

minutos) e incluídos em Paraplast® a 56oC (Oxford, St. Louis, Mo., USA). 

Foram feitos cortes de 5 µm de espessura, aderidos às lâminas utilizando-

se 1% de poli-L-lisina (Sigma) e desidratados à temperatura ambiente (TA). 

Foram realizados cortes semi-seriados longitudinais e transversais dos 

espécimes, e a análise morfológica foi feita em diferentes profundidades. 

 

 

4.2.2.2.1 hematoxilina-eosina 

 

 

 Para a coloração com hematoxilina e eosina (HE) foi realizada a 

desparafinização e re-hidratação dos cortes. Os cortes foram corados na 

solução de hematoxilina (30 seg), lavados em água (5 min), corados com 

eosina (1 min), lavados em água, desidratados em ordem crescente de 

etanol, diafanizados em xilol e montados em resina. 
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 4.2.2.3  análise dos resultados 

 

 

A análise morfológica foi efetuada por pelo menos um observador 

experiente e o grau de alteração, particularmente inflamação e lesão 

tecidual, foi avaliado de forma semi-quantitativa, por meio da atribuição de 

escores: (0)- Ausência de inflamação; (1)- Leve inflamação; (2)- Inflamação 

moderada e (3) – Inflamação severa (Figura 1).  

 

 

4.2.3 Estudo das variáveis 

 

 

• DS: duração da ação do bloqueio sensitivo (avaliação da     

           duração em minutos e ao longo do tempo através do RRP) 

• DC: duração da claudicação (duração em minutos) 

• AM: avaliação do bloqueio motor (avaliação da     

           duração em minutos e escore ao longo do tempo) 

• AP: avaliação do bloqueio proprioceptivo (avaliação da     

           duração em minutos e score ao longo do tempo) 

• AI: Avaliação do grau de inflamação tecidual (escore segundo    

            item 4.2.2.3) 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 DS: Foi cronometrado em minutos o tempo decorrido entre a 

ausência do reflexo de retirada da pata cut-off de 250g até a retirada 

da pata (sensação dolorosa) e valores de RRP ao longo do tempo. 

 DC: Foi cronometrado o tempo decorrido entre o início da 

claudicação (escore 3) até a volta do andar normal (escore 1) 

 AM: Foram anotados os escores para o teste motor a cada 5 

minutos até o seu término (valor menor que 3) e cronometrada a sua 

duração. 

 AP: Foram anotados os escores para o teste proprioceptivo do salto 

a cada 5 minutos até o seu término (valor menor que 3) e 

cronometrada a sua duração. 

            AI: Avaliação do grau de inflamação tecidual encontrados conforme 

a descrição na Figura 1. 

 

 

4.3 Dinâmica da experiência 

 

4.3.1 Fase I 

 
 

4.3.1.1 fase pré-anestésica 

 
 

• Pesagem dos animais; 

• Teste de sensibilidade (RRP) para anotação do valor basal 

correspondente a pressão na pata do rato sem anestesia. 



46 
 

4.3.1.2 fase anestésica 

 

 

• Administração da anestesia local sempre na pata direita na primeira 

parte do experimento; 

• Realização do teste segundo Randall e Selito (1957) até a ausência de 

sensibilidade (250g-cut off) testado a cada minuto na pata direita; 

• Cronometragem dos 30 minutos após o início do bloqueio sensitivo 

para a aplicação da solução experimental sendo que, neste intervalo 

era realizado teste sensitivo, motor e proprioceptivo a cada 5 minutos; 

• Após 15 dias foram realizados os mesmos procedimentos, variando-se 

somente o grupo testado (solvente) e a pata (esquerda). 

 

 

4.3.2 Fase II 

 

 

4.3.2.1 fase pré-anestésica  

 

• Pesagem dos animais; 

 

 

4.3.2.2 fase anestésica  
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• Aplicação da anestesia local ou do solvente; 

• Aplicação da hialuronidase ou solvente ou somente a puntura - 

dependendo do grupo testado) aos 30 minutos após início do efeito 

anestésico. 

• Aplicação do anestésico geral, sacrifício dos ratos e retirada da peça 

cirúrgica a ser processada. 

• Fixação, diafanização, inclusão corte dos blocos confecção e análise 

das lâminas. 

• Todos os dados foram anotados em ficha elaborada para a 

pesquisa. 

 

 

4.4 Estudo estatístico 

 

 

Fase 1 – (Duração do bloqueio nervoso) Os valores de tempo de 

duração do bloqueio nervoso para cada estímulo aplicado (sensitivo, 

propriocepção, motor e claudicação) foram comparados através de médias 

± SE, e foi realizado o teste t de Student não pareado ou ANOVA com teste 

auxiliar de Tukey, pois a distribuição dos dados amostrais foi normal e 

homogênea e o nível de significância adotado foi de 1%. 

Fase 2 – (Análise morfológica) Os dados obtidos através da escala 

de escores foram submetidos ao teste não paramétrico Kruskall Wallis para 

comparação entre os grupos e o nível de significância adotado foi de 1%. 

5 RESULTADOS     
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5.1 Dados demográficos  

 

 

As médias aritméticas e os desvios padrão dos dados 

demográficos (idade, gênero, peso) estão dispostos na Tabela 5.1.  

 

           Tabela 5.1 – Média aritmética e desvio padrão dos dados demográficos dos 93 ratos 

Dados demográficos Média aritmética Desvio Padrão 
Idade 12 semanas (mesma ninhada) 0 

Gênero ♂*1 -------- 
Peso 404g ± 44g 

                 1  Machos   
                
                       
 
 

5.2 Duração do bloqueio sensitivo 

 

 

Os valores absolutos da duração do efeito anestésico em nervo ciático 

de rato utilizando a lidocaína com adrenalina seguida da hialuronidase estão 

dispostos na Tabela 5.2. 

 

 

 

 

 

               Tabela 5.2 – Valores absolutos do tempo de duração anestésica (min) para o Bloqueio                               
                                    sensitivo 
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Duração anestésica 
(Bloqueio sensitivo) 

Ratos 

AL + Solv AL + H 
1.  66 55 
2.  35 76 
3.  56 100 
4.  25 104 
5.  30 50 
6.  25 110 
7.  35 75 
8.  50 75 
9.  65 70 
10.  60 80 
11.  45 70 
12.  47 85 
13.  46 70 
14.  40 70 
15.  22 80 
16.  61 85 
17.  40 85 
18.  66 85 
19.  50 75 
20.  45 85 
21.  60 90 
22.  55 70 
23.  45 85 

         24. 50 85 
         25. 50 75 

                                  *1AL = Anestésico Local (lidocaína 2% com adrenalina 1:100. 000) 
                                      *2 H = Hialuronidase    
                                      * Solv = solvente da hialuronidase 
 

 

Os valores médios e o desvio-padrão estão apresentados na Tabela 5.3  

 

          Tabela 5.3 – Média aritmética e desvio padrão da duração AL para o bloqueio sensitivo (min) 

 Duração do Bloqueio Sensitivo 

AL  46 ± 12 min 

AL + hialuronidase 79 ± 13 min 
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O histograma abaixo (Figura 5.1) representa os valores da média 

aritmética e desvio padrão da variável duração do bloqueio sensitivo com o 

resultado estatístico no qual se observou aumento significativo (p<0,01) da 

duração do bloqueio sensitivo entre os grupos testados.  

 

 

Gráfico 5.1 -  Valores médios e desvio padrão da duração do bloqueio sensitivo utilizando 
anestesia local seguida de solvente (AL/Solv) ou Hialuronidase (AL/H), no qual * 
p<0,01 

 

 

A análise do bloqueio sensitivo do reflexo de retirada da pata (RRT) ao 

longo do tempo (gráfico 5.2) após estímulo nociceptivo demonstra que os 

valores obtidos apresentam comportamento paralelo do início da anestesia até 

o momento t (40), correspondente a 10 minutos após a injeção da 

hialuronidase ou solvente, e entre os tempos t(50) e t(95), houve diferença 

significativa (p<0,01) entre os grupos. Os resultados dos valores absolutos 

foram submetidos ao teste ANOVA não pareado a 1% de significância para os 

valores de duração do bloqueio sensitivo, pois a amostra se comportou de 

maneira normal e homogênea.  
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5.3 Duração do bloqueio motor 

 

 

O histograma a seguir (gráfico 5.3), representa a duração do bloqueio 

motor (claudicação) no qual se observa diferença entre as médias de duração 

do bloqueio motor entre os grupos controle e experimental (74 ± 15 vs 58 ± 16 

min, respectivamente).  

 

Gráfico 5.2 -  Valores médios da intensidade do Reflexo de Retirada da Pata 
(RRP) para análise do bloqueio sensitivo com uso da anestesia 
local seguida da hialuronidase (AL/H) ou Solvente (AL/Solv), ou 
hialuronidase isolada (H), avaliado ao longo do tempo no qual * 
p<0,01 

*
*

* *

*
* *

*

* 

*
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No gráfico 5.4, estão expostos os valores da média e desvio padrão da 

duração do bloqueio motor (ausência de Reflexo Extensor) no qual se observa 

diferença significativa entre os grupos controle e experimental (40 ± 12 vs 55 ± 

14 min, respectivamente). No gráfico 5.5, a recuperação do bloqueio motor do 

grupo com hialuronidase apresentou tendência a ser mais lenta do que com o 

solvente, apresentando diferença entre os tempos t (55) a t (85). Os resultados 

dos valores absolutos foram submetidos ao teste t de Student (duração do 

bloqueio motor) e para a comparação entre os escores de intensidade de 

reflexo do salto utilizou-se Mann-Whitney não pareado a 1% de significância. 
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Gráfico 5.3 -  Valores médios e desvio padrão da Duração da Claudicação com 
uso da Anestesia Local seguida do Solvente (AL/Solv) ou 
hialuronidase (AL/H), no qual * p<0,01 
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Gráfico 5.5 -   Valores médios do índice da ausência do reflexo extensor (bloqueio 
motor) após uso de anestésico local seguido de solvente  
(AL/Solv) ou hialuronidase (AL/H) (n=49) no qual * p<0,01 

 
 

Gráfico 5.4 -  Valores médios e desvio padrão da Duração do Bloqueio Motor 
(ausência do Reflexo extensor) com uso da Anestesia Local 
seguida do Solvente (AL/Solv) ou hialuronidase (AL/H), no qual * 
p<0,01 
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5.4  Duração do bloqueio proprioceptivo 

 

 

O histograma a seguir (Figura 5.6) representa os valores das médias 

aritméticas e desvio padrão (72 ± 17 vs 54 ± 16 min, respectivamente) do 

reflexo do salto (bloqueio proprioceptivo) com diferença entre os grupos 

testados (p<0,01). O gráfico representado pela Figura 5.7, representa os 

valores das médias aritméticas e desvio padrão da variável reflexo do salto ao 

longo do tempo no grupo experimental e no grupo controle. Houve diferença 

estatisticamente significante (p<0.01) entre os tempos t (45) e t (70). Os 

resultados dos valores absolutos foram submetidos ao teste t de Student 

(duração do bloqueio proprioceptivo) e a comparação entre os escores de 

intensidade de reflexo do salto utilizou-se Mann-Whitney não pareado a 1% de 

significância. 
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Gráfico 5.6 -   Valores médios de desvio padrão da  Duração do bloqueio proprioceptivo 
(ausência do Reflexo do Salto) após uso de anestésico local seguido de 
solvente   (AL/Solv) ou hialuronidase (AL/H) (n=49) no qual * p<0,01 
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5.5 Descrição dos resultados morfológicos 

 

 

 Na análise morfológica dos tecidos observou-se a integridade das 

fibras musculares estriadas esqueléticas presentes na região da injeção, a 

integridade da ramificação do nervo ciático e o aspecto do tecido conjuntivo 

que circundava o nervo e as fibras musculares (Figura 2 e 3).  As alterações 

estruturais observadas receberam uma pontuação, de acordo com o grau de 

inflamação e de lesão tecidual (ver Material e Métodos item 4.2.2.3). 

Em todos os grupos, todos os animais apresentaram tecidos com 

aspecto morfológico normal, ausência de inflamação e de lesão tecidual no 

primeiro tempo analisado (1 h após a injeção). 
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Gráfico 5.7 -   Valores médios do índice da Intensidade da ausência do Reflexo do Salto 
(bloqueio proprioceptivo) após uso de anestésico local seguido de solvente 
(AL/Solv) ou hialuronidase (AL/H) (n=49), no qual * p<0,01 
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 No grupo falso-operado (sham) os tecidos apresentaram aspecto normal, com 

integridade preservada, em todos os períodos analisados (1 h, 24 h, 48 h e 72 

h) (Figura 2 A-D, Figura 3 A-D). Ocasionalmente, um extravasamento de 

células sanguíneas, especialmente hemácias, foi observado, provavelmente 

devido ao trauma provocado pela penetração da agulha. O número de células 

inflamatórias observadas no tecido conjuntivo foi considerado normal e a 

pontuação atribuída foi 0 (zero).  

 No grupo injetado com o solvente da hialuronidase (Figura 2 e Figura 3 

E-H) observou-se um grande aumento do número de células inflamatórias no 

tecido conjuntivo após 24 h, declinando progressivamente após 48 h e 72 h. O 

grau de lesão tecidual acompanhou o grau de inflamação, e 24 h após a 

injeção foram observadas fibras musculares lesadas associadas a macrófagos, 

plasmócitos, neutrófilos e linfócitos. Após 72 h os tecidos já apresentavam 

aspecto quase normal, com integridade restaurada. 

 No grupo injetado com solução anestésica e solvente da hialuronidase 

observou-se a presença de uma inflamação moderada no período entre 24 e 

72 h pós-injeção. A inflamação foi observada a partir de 24 h, alcançando seu 

pico em 48 h (pontuação 2) e declinando ligeiramente após 72 h. As células 

inflamatórias mais freqüentemente observadas foram plasmócitos, linfócitos e 

macrófagos. A presença de neutrófilos foi pequena. 

 No grupo injetado com solução anestésica e hialuronidase (Figura 2  

M-P) observou-se grande acúmulo de células inflamatórias e lesão tecidual a 

partir de 24 h após a injeção (pontuação 3). Em geral, os locais de maior dano 

tecidual apresentavam grande quantidade de macrófagos, principalmente 

associados às fibras musculares em degeneração. Observou-se também 
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grande quantidade de neutrófilos e poucos plasmócitos, caracterizando uma 

inflamação aguda. Observou-se alteração do aspecto da matriz extracelular no 

tecido conjuntivo, com desorganização dos feixes de fibras colágenas. Em 

alguns animais observou-se também extravasamento de hemácias no tecido 

conjuntivo. O mesmo quadro foi observado após 48 h, mas com redução do 

número de neutrófilos. Após 72 h observou-se redução significativa da reação 

inflamatória (pontuação 2) e da lesão de fibras musculares, sugerindo um 

progresso da reparação tecidual. Mesmo nos períodos em que a reação 

inflamatória foi mais intensa, não foi observada lesão de fibras nervosas ou 

rompimento do tecido conjuntivo denso que envolvia o nervo. Sendo assim, 

considerou-se que não houve lesão neural, e que a lesão tecidual ficou restrita 

ao tecido muscular e tecido conjuntivo. 

Os resultados da mediana dos valores de escore para o índice de 

alteração morfológica induzida foram submetidos ao teste Mann-Whitney não 

pareado a 1% de significância. 
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Tabela 5.4   Resultado da moda e da mediana do Índice de alteração morfológica induzida pelos 
tratamentos Sham, Sol/Sol, AL/Sol e AL/H ao longo do tempo 

 
                

Tratamento  Animal  T0 T24 T48 T72 
        

Sham  1  0 0 0 0 
   2  0 0 0 0 
   3  0 0 0 0 
   4  0 0 0 0 

                

Moda    0 0 0 0 
    Mediana              0           0           0           0 

        
Sol /SolL  1  0 3 2 1 

   2  0 3 1 1 
   3  0 3 1 1 
   4  0  2 3 

                

Moda    0 3 1 1 
Mediana              0           3          1,5           1 

        
AL / Sol  1  0 1 2 3 

   2  0 1 1 1 
   3  0 2 2 1 
   4  0 3 3 2 

                

Moda    0 1 2 1 
Mediana              0         1,5           2         1,5 

        
AL / H  1  0 3 3 2 

   2  1 2 3 2 
   3  0 2 1 3 
   4  0  3 2 

                

Moda    0 2 3 2 
Mediana                0           2           3           2 
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Gráfico 5.8 -   Valores representativos (Moda) do Índice de alteração morfológica pelos 
tratamentos ao longo do tempo, no qual * p<0,01; tratamentos: Sham; 
solvente/ solvente (Solv/ Solv); anestésicos locais seguido de solvente 
(AL/Solv); anestésicos locais seguido de hialuronidase (AL/H) 

 

Gráfico 5.9 -   Valores de Mediana do Índice de alteração morfológica pelos tratamentos ao 
longo do tempo, no qual * p<0,01; tratamentos: Sham; solvente/ solvente 
(Solv/ Solv); anestésicos locais seguido de solvente (AL/Solv); anestésicos 
locais seguido de hialuronidase (AL/H)  
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Sham imed - ns ns ns ns * * * ns * * * ns * * *
Sham 24 h  - ns ns ns * * * ns * * * ns * * *
Sham 48 h   - ns ns * * * ns * * * ns * * *
Sham 72 h    - ns * * * ns * * * ns * * *
Sol / Sol imed     - * * * ns * * * ns * * *
Sol / Sol 24 h      - * * * ns ns ns * ns ns ns 

Sol / Sol 48 h       - ns * ns ns ns * * * ns 

Sol / Sol 72 h        - * ns ns ns * ns * ns 

AL / Sol imed         - * * * ns * * *
AL / Sol 24 h          - ns ns * ns ns ns 

AL / Sol 48 h           - ns * ns ns ns 

AL / Sol 72 h            - * ns ns ns 

AL / H imed             - * * *
AL / H 24 h              - ns ns 

AL / H 48 h               - ns 

AL / H 72 h                -
 
Quadro 5.1 - Resultado das comparações múltiplas entre os tratamentos nos  tempos analisados 

obtidas a partir da análise do Kruskall-Wallis para p<0,001 (*) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Neste estudo, a injeção de hialuronidase 75 UTR antes do término do efeito 

anestésico promoveu aumento da duração do bloqueio nervoso ciático em ratos 

(Gráficos 5.1 e 5.2). O mesmo foi observado em estudo anterior do nosso grupo de 

pesquisa, por Horliana et al. (2008), em modelo humano, utilizando o mesmo 

protocolo porém em bloqueio pterigomandibular. Isto demonstra reprodutibilidade 

dos resultados com esta metodologia em outro modelo experimental.  

Como a única diferença entre o grupo controle (anestésico local seguido de 

solvente) e o experimental (anestésico local seguido de hialuronidase) era a 

presença da enzima e houve aumento da duração do bloqueio nervoso funcional, 

demonstrou-se que a hialuronidase foi a responsável pelo resultado.    A explicação  

baseia-se no mecanismo de ação desta enzima, ao promover a digestão da matriz 

extracelular pela hidrólise do ácido hialurônico e possivelmente facilitar a difusão das 

moléculas remanescentes de anestésico local à membrana axonal (SARVELA; 

NIKKI, 1992; RIDENOUR et al., 2001; SOARES et al., 2002; HYNES; WALTON, 

2000).  

Esses resultados favoráveis  com a hialuronidase se opõem à possibilidade 

aventada na literatura (BRYDON, BASTER, KERR, 1995; NATHAN et al., 1996; 

NICOLL et al., 1986; SARVELA; NIKIKI, 1992), de que o seu uso melhoraria 

somente a eficácia do anestésico local nos bloqueios peribulbares e retrobulbares 

(SARVELA; NIKKI, 1992;) e que, possivelmente, não teria eficácia em outro lugar do 

organismo (SARVELA; NIKIKI, 1992; NATHAN et al., 1996). Sarvela e Nikiki (1992) e 
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Nathan et al. 1996, discutiram que o uso de hialuronidase associado ao anestésico 

local somente seria eficaz em técnicas anestésicas indicadas para o globo ocular 

porque este é localizado anatomicamente em local fechado (cavidade orbital), que 

facilita a permanência da solução anestésica local próximo ao nervo. Já para os 

nervos periféricos localizados em espaço anatômico mais aberto, tal associação 

reduziria a duração de ação anestésica, além de difundi-lo para os tecidos 

adjacentes. 

A primeira discussão sobre a possibilidade de utilizar hialuronidase em 

odontologia surgiu em 1949, e até 2001 não havia outra citação na literatura 

odontológica sobre o assunto. Foram Ridenour et al. (2001) que primeiramente 

avaliaram a eficácia anestésica da lidocaína 2% com epinefrina (1:100.000) injetada 

concomitantemente à hialuronidase 150 UTR/ml, ministradas numa mesma solução 

no bloqueio do nervo alveolar inferior em humanos. Naquele estudo, a associação 

de hialuronidase ao anestésico local não aumentou a incidência do sucesso da 

anestesia local e aumentou a ocorrência de efeitos indesejáveis como dor e trismo, 

levando à contra-indicação de seu uso.  

É provável que no estudo de Ridenour et al. (2001), tenha ocorrido diminuição 

da duração da anestesia local, não somente porque a região do bloqueio do nervo 

alveolar inferior é mais aberta (espaço pterigóideo), mas porque a hialuronidase foi 

injetada concomitantemente ao anestésico local. No momento inicial da anestesia 

havia maior quantidade de anestésico no local, podendo se espalhar para tecidos 

circunvizinhos, com redução da eficácia do anestésico local, dor e trismo muscular. 

Foi este fato que estimulou a idéia para o novo protocolo de injetar hialuronidase não 

concomitantemente ao anestésico local (BORSATTI et al., 2004).  
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Tanto em nosso trabalho quanto no de Borsatti et al. (2004), o anestésico 

local e a hialuronidase foram injetados na fossa poplítea (técnica de Truant, 1958 

para bloqueio no nervo ciático), considerado espaço mais aberto que a cavidade 

orbital, e mesmo assim o efeito anestésico foi prolongado, evidenciando que é 

importante o momento da injeção. 

A administração de hialuronidase na concentração de 75 UTR, cerca de 10 

vezes menor que a concentração de 800 UTR utilizada por Borsatti et al. (2004), 

ainda foi capaz de promover aumento da eficácia do bloqueio funcional, 

provavelmente por ser capaz de facilitar suficientemente o acesso de moléculas 

remanescentes de anestésico local para o feixe nervoso. Ainda há necessidade de 

esclarecer qual a concentração mínima eficaz de hialuronidase nesse protocolo para 

prolongar a ação anestésica.  

Na literatura em anestesiologia oftalmológica fica evidente que ainda não há 

consenso quanto à concentração e volume de hialuronidase a ser administrado 

(BRYDON; BASLER; KERR, 1995; DEMPSEY; BARRETT; KIRBY, 1997; KALLIO; 

PALOHEIMO; MAUNUKSELA, 2000). Em nosso estudo, foi empírica a determinação 

da concentração, do volume de solução de hialuronidase e o momento da sua 

injeção, próximo ao término do efeito anestésico. Sendo assim, a variação destes 

parâmetros poderá ser testada futuramente.   

Para obter resultado favorável, este protocolo pressupõe que a hialuronidase 

deva ser injetada enquanto houver um número suficiente de moléculas de 

anestésico próximo ao feixe nervoso, devido à relação intraneural de anestésico ditar 

o efeito intrínseco da droga e ter proporção inversa ao longo do tempo (Poptiz-

Bergez et al.,1995). 
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Segundo Poptiz-Berger et al. (1995), a quantidade intraneural de anestésico 

local (lidocaína à 1%) durante o bloqueio completo do nervo ciático de ratos foi  três 

vezes aquela do momento da recuperação do bloqueio funcional (bloqueio parcial). 

Para o bloqueio completo ocorrer, seria necessária uma concentração intraneural 

correspondente a aproximadamente 1,6% do volume injetado; os autores afirmam 

que existe muito anestésico local ao redor das fibras nervosas durante o bloqueio 

parcial.  

Em nosso estudo, a hialuronidase injetada ainda durante o bloqueio completo, 

provavelmente teve tempo hábil (latência de ação) para facilitar a redistribuição 

anestésica e manter o nível intraneural mínimo necessário para ocorrer o bloqueio 

nervoso. Há necessidade de estudos diretos da relação intraneural de anestésico 

local após o uso da hialuronidase para comprovar esse redirecionamento molecular, 

uma vez que o bloqueio anestésico foi prolongado. 

Os resultados promissores do bloqueio sensitivo encontrados nesse estudo e 

no de Horliana et al. (2008) têm implicações clínicas, uma vez que a hialuronidase 

facilita o reaproveitamento das moléculas residuais da injeção inicial do anestésico 

local, assim sendo, evitam-se injeções adicionais que poderiam induzir  

complicações sistêmicas. 

Em nosso estudo, a presença de hialuronidase também aumentou a duração 

do bloqueio motor (Gráficos 5.3, 5.4 e 5.5) e o proprioceptivo (Gráficos 5.6 e 5.7) 

com a lidocaína em nervo ciático de ratos. Segundo Gokin, Phillip e Strichartz (2001) 

e Malamed (2001), a concentração de anestésico local necessária para ocorrer o 

bloqueio de condução varia com o calibre das fibras nervosas. Pelo bloqueio 

nervoso diferencial, devido ao maior calibre das fibras motoras (Aα larga; Aβ e Aγ, 

 fina; mielinizadas) há necessidade de maior quantidade de anestésicos locais que 
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em fibras sensitivas (C, amielínica; A delta, fina, mielínica) para se obter o bloqueio 

de condução. Embora o bloqueio sensitivo-motor seja uma característica mais 

evidente de anestésico de ação prolongada (ex. bupivacaína) (Malamed, 2001), em 

nosso estudo foi observado também com a lidocaína 2% (ação intermediária). Isto 

indica que a hialuronidase provavelmente facilitou a difusão do anestésico local 

suficientemente para prolongar o bloqueio de condução também em fibras nervosas 

mais calibrosas. 

A recuperação do bloqueio do nervo ciático foi completa em todos os animais 

estudados, sem qualquer sinal aparente de toxicidade neuronal ou manifestação de 

toxicidade sistêmica, analisada até 24 horas após a realização da pesquisa. 

Conforme esperado, a ausência de bloqueio sensitivo no grupo em que foi 

injetada apenas hialuronidase sem prévia injeção de anestésico local demonstra que 

esta não induz ao bloqueio da condução nervosa.  

Pelo fato da hialuronidase agir sobre as barreiras anatômicas, facilitando a 

difusão do anestésico local, altera, portanto, a farmacocinética e farmacodinâmica do 

agente anestésico local. 

Em nosso estudo, assim como no de Horliana et al. (2008), foi utilizado 

anestésico local associado ao vasoconstritor epinefrina, a fim de reduzir a difusão do 

anestésico para a circulação sangüínea e reduzir a possibilidade de toxicidade 

sistêmica (MALAMED, 2001; NAFTALIN; YAGIELA, 2002). É importante ressaltar 

que, embora a epinefrina e a hialuronidase pareçam ter efeitos opostos, já que uma 

impede a difusão do anestésico local e a outra facilita, os locos de ação desses 

agentes são diferentes, determinando o primeiro, maior dificuldade da entrada do 

fármaco na circulação geral, pelo seu efeito vasoconstritor local (NAFTALIN; 
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YAGIELA, 2002), ao passo que a hialuronidase determina maior permeabilidade do 

tecido conjuntivo (WATSON, 1993).  

Permanece incerta a ação da hialuronidase sobre a permeabilidade capilar, 

mas é preciso salientar que o efeito mais importante da hialuronidase refere-se a um 

aumento da difusão das drogas pelos tecidos (WATSON, 1993). Portanto, surgiu a 

dúvida se com a hialuronidase ocorre difusão excessiva do AL para a circulação, 

aumentando o risco de toxicidade. No estudo de Nathan et al. (1996), foi 

demonstrado em humanos que a hialuronidase (em bloqueio peribulbar) não 

aumentou a concentração plasmática de anestésico local, mas apenas reduziu a 

latência desse pico de concentração (Tmax).  

Até o momento, apenas o estudo de Seiffer (1950) realizou uma análise 

toxicológica, pela avaliação morfológica de algumas vísceras de coelhos (fígado, 

rins, etc.) após utilização de dose tóxica da hialuronidase. Contudo, não existem 

estudos para comparação com nossos resultados, analisando histologicamente as 

reações teciduais frente à aplicação da enzima hialuronidase 75 UTR após o 

anestésico local. 

Quanto à alteração morfológica induzida pelos tratamentos no local da 

injeção, em todos os grupos, todos os animais apresentaram tecidos com aspecto 

morfológico normal, ausência de inflamação e de lesão tecidual no primeiro tempo 

analisado (1 h após a segunda injeção). Da mesma maneira, em todos os períodos 

analisados os animais do grupo falso-operado (Sham) apresentaram integridade 

tecidual. Ocasionalmente observou-se um extravasamento de células sanguíneas, 

especialmente hemácias, devido ao trauma provocado pela penetração da agulha. 

Este trauma, no entanto, não foi suficiente para promover uma reação inflamatória.  
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No grupo injetado com solução veículo para hialuronidase observou-se um 

grande aumento do número de células inflamatórias no tecido conjuntivo após 24 h, 

declinando progressivamente após 48 h e 72 h. O grau de lesão tecidual 

acompanhou o grau de inflamação, e 24 h após a injeção foram observadas fibras 

musculares lesadas associadas a macrófagos, plasmócitos, alguns neutrófilos e 

linfócitos. Após 72 h os tecidos já apresentavam aspecto quase normal, com 

integridade restaurada, sugerindo que a lesão inicial não foi extensa. A causa desta 

reação inflamatória pode ter sido o trauma promovido pela injeção de um volume 

líquido no tecido, ou a composição do veículo (cloreto de benzalcônio, manitol, etc.), 

ou ambos.   

No grupo injetado com solução anestésica e solução veículo para 

hialuronidase observou-se a presença de uma inflamação moderada no período 

entre 24 e 72 h pós-injeção. A inflamação foi observada a partir de 24 h, alcançando 

seu pico em 48 h e declinando ligeiramente após 72 h. As células inflamatórias mais 

freqüentemente observadas foram plasmócitos, linfócitos e macrófagos. A presença 

de neutrófilos, que caracterizam inflamação aguda, foi pequena.  Estes resultados 

corroboram os resultados obtidos por Kalichman et al. (1993) que já haviam relatado 

lesão tecidual promovida pela injeção de lidocaína isolada próximo ao nervo ciático 

de rato, havendo redução da injúria tecidual em tecido perineural em cerca de 2 

dias. 

Os animais que receberam solução anestésica e hialuronidase apresentaram 

lesão tecidual e grande acúmulo de células inflamatórias, principalmente macrófagos 

e neutrófilos, a partir de 24 h após a injeção. A presença de neutrófilos sugere um 

prolongamento da fase de inflamação aguda, provavelmente devido a uma maior 
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lesão tecidual promovida pela enzima. Observou-se alteração do aspecto da matriz 

extracelular no tecido conjuntivo, com desorganização dos feixes de fibras 

colágenas. Em alguns animais observou-se também extravasamento de hemácias 

no tecido conjuntivo. Estes resultados sugerem que a hialuronidase promoveu uma 

digestão parcial da matriz extracelular, promovendo uma desorganização estrutural 

do tecido. É possível que esta digestão possa ter proporcionado acesso da solução 

anestésica residual à fibra nervosa. Nos períodos subseqüentes (48 e 72 h) houve 

redução gradual da reação inflamatória e da lesão tecidual, caracterizando um 

progresso da reparação tecidual. 

De maneira geral, sabe-se que após lesão da musculatura esquelética ocorre 

um influxo de neutrófilos para a região no período de 1 a 6 horas pós-injúria 

(TIDBALL, 1995). Estas células promovem a inflamação por liberação de citocinas 

que podem atrair e ativar outras células inflamatórias, podendo também amplificar a 

injúria muscular devido à liberação de radicais livres de oxigênio, que danificam 

membranas celulares e promovem morte celular. No período de 24 a 72  horas após 

a injúria ocorre influxo de macrófagos, que fagocitam restos de fibras musculares em 

degeneração.  Há ainda uma outra população de macrófagos que são recrutados 

mais tardiamente para a região e que aparentemente estão associados à 

regeneração muscular. Durante os primeiros dias após a lesão observa-se, portanto, 

a presença do infiltrado inflamatório, espaços vazios gerados pela degeneração 

celular e fibras musculares hipercontraídas, em processo de degeneração (TIDBALL, 

1995).  
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É importante ressaltar que, mesmo nos períodos em que a reação 

inflamatória foi mais intensa, não foi observada lesão de fibras nervosas ou 

rompimento do tecido conjuntivo denso que envolvia o nervo. Sendo assim, 

considerou-se que não houve lesão neural, e que a lesão tecidual ficou restrita ao 

tecido muscular e tecido conjuntivo. O fato de que sempre houve recuperação 

funcional plena dos animais após anestesia local com ou sem hialuronidase 

comprova a ausência de lesão neural. 

Pelo exposto, a hialuronidase utilizada antes da recuperação do bloqueio 

nervoso da lidocaína com epinefrina em nervo periférico, utilizada neste estudo, 

mostrou-se vantajosa quanto à propriedade noceptiva e poderá vir a ser uma 

alternativa racional para procedimentos que requerem complementação analgésica, 

como demonstrado clinicamente no estudo de Horliana et al. (2008). 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Nestas condições experimentais, pode-se concluir que: 

  

• A hialuronidase 75 UTR prolonga a duração de ação anestésica local quando 

injetada isoladamente antes da regressão do bloqueio de condução do nervo 

ciático de rato; 

• Em todos os grupos analisados, exceto o grupo falso-operado, observou-se 

reação inflamatória após as injeções. Esta inflamação foi mais acentuada no 

grupo hialuronidase, que mostrava sinais de regressão após 72 horas. É 

possível que o mecanismo de ação da hialuronidase envolva a 

desorganização do tecido conjuntivo na região da injeção, facilitando a 

difusão da solução anestésica residual até o nervo. 
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ANEXO B - Parecer de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo. 
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