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RESUMO 

 

SEYFERT, C. E. Repercussões morfológicas da lesão térmica corporal nos 
componentes do plexo mioentérico do jejuno de ratos adultos. 2009. 82 f. Tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais) Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, 2009. 
 
As lesões térmicas corporais (LTC) representam um sério problema de saúde 
atingindo principalmente crianças. A extensão e a profundidade da lesão são fatores 
determinantes para a alteração de várias estruturas, principalmente o tecido 
muscular. Alterações no trato gastrintestinal também são relatadas, sendo a principal 
delas, a atrofia das mucosas gástrica e intestinal, promovendo o surgimento de 
ulcerações e a perda da barreira seletiva, responsável por evitar a invasão de 
endotoxinas. Na presente pesquisa avaliou-se através de técnicas histoquímicas, 
imunohistoquímicas e de microscopia de luz, as alterações ocorridas sobre os 
componentes do plexo mioentérico e a espessura da mucosa do jejuno em três 
porções: oral (O), média (M) e aboral (A), de ratos adultos com 30% da superfície 
corpórea exposta ao escaldamento, 4 dias (q4) e 10 dias (q10) após a LTC. 
Verificou-se em q10 o não restabelecimento da massa corpórea após 10 dias de 
lesão, a diminuição da área do jejuno bem como da espessura da mucosa. No plexo 
mioentérico, a área média do perfil celular dos neurônios nitrérgicos não variou entre 
os grupos. queimados e controles. A densidade destes neurônios foi menor em q10 
demonstrando que o tempo pós-LTC é um fator capaz de alterar essa densidade. 
Corpos neuronais altamente reativos à NADPH foram observados em q4 e q10. 
Principalmente as varicosidades grandes destacaram-se em q4 e q10, quando 
imunomarcadas pela SP e o VIP. 
 
Palavras-chave: Plexo mioentérico; Mucosa; Jejuno; Intestino delgado; Lesão 
térmica corporal. 
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ABSTRACT 

 

SEYFERT, C. E. Morphological repercutions of burn injury components of the 
myenteric plexus in the jejunum of adult rats. 2009. 82 p. PhD thesis 
(Morphofunctional Sciences) – Institute of Biomedical Science, University of São 
Paulo, 2009. 
 
Burn is a serious health problem in children. The extent and depth of burn are 
determinant factors to alter body structures as the striated muscle. Changes in the 
gastrointestinal tract are also described as gastric and intestinal mucosal atrophy. 
This can produce ulcerations and loss of selective barrier, responsible to avoid the 
absorption of endotoxins. In the present study using both histochemical and 
immunohistochemical methodos and light microscopy techniques the myenteric 
plexus of the jejunum was evaluated in rats submitted to burn injury by scalding 
method. The scalding was performed in 30% of the body surface. The myenteric 
plexus as well as the mucosa of the oral (O), middle (M) and aboral (A) parts of the 
jejunum were analyzed four (q4) and ten (q10) days post-lesion. The loss of weight 
due the burn is not recovered in q10. In this group the surface area of the jejunum 
and the thickness of the mucosa decreased. The mean of neuronal profile of nitregic 
neurons was similar in q4, q10 and their respective controls. The density of nitregic 
neurons was lower in q10 showing that the time post injury is an important factor able 
to alter this parameter. The q4 and q10 groups exhibited neuronal bodies highly 
reactive to NADPH. The immunoreactivity to SP and VIP in q4 and q10 was 
expressed mainly in large varicosities. 
 
Keywords: Myenteric plexus; Mucosa; Jejunum; Small intestine Burn injury. 
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1.1 Lesão térmica corporal 

Segundo Pruitt (1990) as Lesões Térmicas Corporais (LTC) sérias, que 

necessitam de internações hospitalares em centros de queimados, acometem de 60 

a 80 mil indivíduos nos EUA; destes (6 a 8%) são levados a óbito. 

De acordo com a American Burn Association (GOSAIN e GAMELLI, 2005), 

dos 700 mil pacientes que sofreram LTC e procuraram os departamentos de 

emergência dos hospitais, cerca de 45 mil são hospitalizados e o óbito atinge, em 

média, 6% desses indivíduos. 

No Brasil, as LTCs mais frequentes são aquelas por escaldamento e atingem 

principalmente, crianças com idades inferiores a 12 anos sendo 50% delas menores 

de 3 anos de idade, o que constitui um sério problema de saúde pública (ROSSI et 

al., 1998). 

Dentre as poucas informações consistentes a respeito da LTC em nosso 

meio destacam-se as pesquisas realizadas por De Souza et al. (1998, 2002). Na 

primeira, durante o período compreendido entre 1990 e 1995, os autores verificaram 

que 229 casos de LTC eram causados por acidentes ocupacionais ou domésticos, 

envolvendo 32% de crianças com idade de 9 anos ou menos e determinaram uma 

taxa de mortalidade de 16% neste grupo. Na segunda avaliação, em um período de 

6 anos, os autores verificaram que, dentre todas as lesões traumáticas registradas, 

921 (1,5%) estavam associadas à LTC; 30% eram crianças com 9 anos ou menos e, 

dentre estas, aproximadamente 12% eram levadas a óbito. 

 

1.2 Efeito da lesão térmica corporal sobre as estruturas corpóreas  

A porcentagem de superfície corpórea afetada, a profundidade da lesão, a 

idade do paciente, os traumas associados e ainda, a ocorrência de uma lesão por 

inalação determinam a morbidez e a taxa de mortalidade causada pela LTC (CRAFT 

e KAGAN, 1998). Para esses autores, tanto os extremos relativos à idade como a 

presença de lesão por inalação foram as determinantes mais importantes 

consideradas em termos de sobrevivência. De fato, ao verificarem uma grande 

mortalidade em pacientes menores de 2 anos e maiores de 60 anos de idade, 
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notaram que uma injúria determinada por inalação, independente da idade ou da 

área afetada pela LTC, foi responsável por elevar a taxa de mortalidade. Estes 

mesmos autores afirmam ainda que, além das lesões visíveis na superfície corpórea, 

a LTC tem repercussões em todo o organismo comprometendo, no trato 

gastrintestinal (GI), suas respostas imunes. 

Em queimaduras cutâneas, a área afetada está relacionada à elevação da 

taxa metabólica, sugerindo que o fator metabólico termo-regulador causado por 

deterioração ou perda da barreira de resfriamento evaporativo cutâneo normal, 

também contribui para o hipermetabolismo, embora a sua ação precisa não tenha 

sido estudada (DOWNEY et al., 1986). Para Clowers et al. (1983) e Baracos et al. 

(1983) pacientes queimados realmente exibem um período de hipermetabolismo o 

qual se estende do 9º para o 12º dia pós-lesão, sendo o seu grau proporcional à 

extensão e severidade do ferimento. 

A extensa destruição de tecido é uma característica marcante da LTC, que 

leva a uma ativação de processos catabólicos pelo organismo, a fim de reparar a 

morfologia alterada. A resposta fisiológica verificada para o trauma por queimadura 

severa está associada ao aumento da energia consumida e ao substrato energético 

liberado das reservas de proteína e de gordura do organismo. Após a queimadura, a 

proteína é catabolizada, iniciando-se um sério processo de perda muscular 

ocorrendo com isso, a diminuição da força e da capacidade de reabilitação (HART et 

al., 2000a, 2000b). 

Desta forma, a lesão térmica está associada a uma alteração dramática de 

funções em múltiplos órgãos e sistemas (CARRICO et al., 1986; FRY, 1988; JONES 

II et al., 1990; ALLGOWER et al., 1995; TREDGET e YU, 1992). Dentre os tecidos 

do organismo que mais sofrem com esse processo, o músculo parece ser um dos 

mais prejudicados (MUHLBACHER et al., 1984; BROOKS et al., 1986). Segundo 

Russo (1976), estando as proteínas destas estruturas mobilizadas, as mesmas 

serão aproveitadas para síntese protéica de tecidos de outros órgãos, ou então, 

transformadas em glicose, com a conseqüente eliminação pela urina, de nitrogênio 

sob a forma de uréia. Em estudos experimentais de queimadura produzida em 30% 

do corpo de ratos Fang et al. (1995) concluíram que as fibras musculares brancas 

são mais sensíveis aos efeitos da LTC, em relação às fibras vermelhas. 



17 

Para Mason (1979) e Klein et al. (1995), os sobreviventes de queimaduras 

severas apresentam não somente diminuição da massa muscular, mas também da 

massa óssea. De acordo com Rutan e Herndon (1990), crianças queimadas 

demonstram um retardo no crescimento por um período aproximado de 3 anos após 

a lesão. 

A LTC também determina alterações no trato intestinal, tendo sido descrito, 

como a principal delas, a atrofia da mucosa intestinal (WILMORE et al., 1988; 

CHUNG et al., 1992). Com isso, ocorre o comprometimento da permeabilidade da 

barreira desempenhada por essa mucosa permitindo assim, o livre trânsito de 

bactérias e endotoxinas, culminando com um grave quadro de processo inflamatório 

(LEVOYER et al., 1992; PAPE, 1994; WANG et al.; 2000; WOODCOCK et al., 2001; 

TOMS e POWRIE, 2001). 

Sori et al. (1988) e Deitch et al. (1996) relatam que patologias associadas ao 

trato intestinal, frequentemente levam pacientes com queimaduras ao óbito. Autores 

como Schweinburg et al. (1950) e Fine et al. (1959), destacam que estas patologias 

estão associadas ao deslocamento de endotoxinas e proteínas bacterianas oriundas 

da luz do intestino em direção a circulação porta, podendo promover alterações nas 

funções hepáticas e imune. 

De acordo com Gosain e Gamelli (2005), as bactérias provenientes do 

intestino causam danos a estruturas distantes sendo estes, resultado de alterações 

físicas na barreira da mucosa intestinal, tendo como via de transporte até os 

diferentes órgãos, a linfa mesentérica. 

As úlceras gástricas e duodenais parecem ser complicações comuns as 

lesões térmicas. Para amenizar os seus efeitos, Curling no ano de 1842, que foi o 

primeiro a descrevê-las, utilizava anti-ácidos e a suplementação nutricional. No 

entanto, mesmo com o auxílio de medicamentos, a distensão gástrica e o 

desconforto permaneceram (CURRIERI et al., 1986; WILMORE et al., 1988). 

O provável comprometimento da parte central do sistema nervoso (SNC) 

devido a lesão térmica pode provocar no estômago, o comprometimento da 

motilidade gástrica, dificultando o seu esvaziamento (KEIT, 1980; KOO et al., 1985). 
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Em ratos que sofreram LTC em 30% da superfície corpórea Zhang et al. 

(2002) avaliaram a influência da apoptose das células epiteliais do intestino na 

integridade da barreira exercida pela mucosa. Verificaram 6 horas após a LTC, que 

o epitélio intestinal dos animais queimados estava mais desenvolvido que o grupo 

controle. Distinguiram ainda, células apoptóticas nos vilos ileais dos animais 

queimados 3 horas após a LTC. Concluíram que a ocorrência da apoptose nos 

enterócitos após a LTC pode ser um fator que determine a quebra da integridade do 

epitélio intestinal, com conseqüente comprometimento nas suas funções de barreira. 

Para Jones et al. (1997) e Wolf et al. (1999) a LTC pode provocar uma 

complexa apoptose no epitélio intestinal, diminuindo, de maneira significativa, a 

proliferação de células mitóticas, com um considerável aumento de corpos 

apoptóticos (VAREDI et al., 2001). 

Reforçando a teoria do comprometimento da barreira exercida pela mucosa 

do trato gastrintestinal através da LTC, McClelland et al. (1971) e Zinner et al. 

(1975), descreveram que o estresse promovido pela lesão causa úlceras 

gastroduodenais em pacientes, complicações estas que podem se prolongar por 

todo o curso da lesão, além de estender o tempo da injúria (SEAVITT, 1967 e 

McALHANY et al., 1974). 

A LTC pode, ainda, promover a vasoconstrição a e diminuição do fluxo 

sanguíneo nos vasos intestinais, levando a uma isquemia (HERNDON et al., 1978; 

MORRIS et al., 1988; JONES II et al., 1990; SAYDJARI et al., 1991; RAMZY et al., 

2000; WANG et al., 2000). 

Autores como Maejima et al. (1984) e Baker et al. (1988), descreveram que a  

LTC severa pode causar choque hemorrágico e oclusão arterial, promovendo o 

trânsito de bactérias intestinais e endotoxinas, provocando prejuízo na 

permeabilidade intestinal. 

Muito embora as pesquisas sobre essa importante alteração metabólica e 

estrutural tenham se concentrado na musculatura estriada esquelética em geral e no 

que diz respeito ao sistema digestório, na mucosa do trato gastrintestinal, pouco se 

sabe sobre os efeitos da LTC nos plexos responsáveis pela manutenção da 

fisiologia normal deste trato, ou seja, os plexos mioentérico e submucoso. 
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Wang et al. (2000), considerando a Óxido nítrico sintase construtiva (cNOS) 

utilizada como neurotransmissor e a Óxido nítrico sintase induzível (iNOS), de efeito 

citotóxico, avaliaram os efeitos da LTC 8, 24, 48, e 72 horas pós-lesão, nos 

neurônios nitrérgicos do plexo mioentérico do jejuno de ratos adultos. Verificaram no 

grupo controle, que a maioria dos neurônios Óxido nítrico sintase (NOS) - positivos 

eram intensamente marcados, bem como suas fibras, com varicosidades evidentes. 

No grupo 8 horas pós-lesão notaram uma marcação menos intensa para os 

neurônios, porém, as fibras não mostravam alterações visíveis. Nos animais do 

grupo 24 horas pós-lesão, tanto os neurônios como as fibras se apresentaram mais 

intensamente marcados. Os grupos de 48 e 72 horas pós-lesão caracterizaram-se 

por conter neurônios e fibras com marcação mais fraca, comparativamente ao grupo 

controle. Concluíram que a maior intensidade de marcação do grupo 24 horas pós-

lesão está relacionada a um aumento da atividade da iNOS que, com seu efeito 

citotóxico pode levar à lesão dos tecidos do intestino. 

Avaliando os efeitos da suplementação de glutamina nas funções de barreira 

da mucosa intestinal, Peng et al. (2004), administraram em pacientes com LTC 

severa (30 a 75% da superfície corpórea e 20 a 58% de profundidade) 0,5g/kg de 

glutamina por 14 dias e observaram um aumento nos índices de atividade de 

endotoxinas plasmáticas e na proporção de lactose e manitol na urina, levando a 

uma diminuição no tempo de cura dos ferimentos e da permanência dos pacientes 

no hospital. Concluíram que a administração de glutamina via oral pode diminuir o 

grau da injúria intestinal e conseqüente diminuição na permeabilidade da mucosa. 

Investigações sobre os efeitos das alterações provocadas pela NOS e pela 

Ciclo-oxigenase (COX) sobre o trânsito no intestino grosso após a LTC em 30% da 

superfície corpórea de ratos, foram realizadas por Gan e Chen (2005) que 

administraram injeções de S-methylisothiourea (SMT), inibidor seletivo de iNOS, 7-

nitronidazole (7-NI), inibidor seletivo do Óxido nítrico sintase neuronal (nNOS) e 

Nimesulide (NIM), inibidor seletivo da COX-2 respectivamente. Verificaram que o 

trânsito no intestino grosso apresentou, nos animais com LTC, um retardo de 36% 

no tempo em relação aos animais controle. A SMT e NIM favoreceram o progresso 

no transito nos cólons dos animais queimados, sem causar efeito nos animais 

controle. A 7-NI causou retardo no transito dos cólons dos animais controle, o que 

não ouve nos animais com LTC. Tanto o Ácido ribonucléico mensageiro (mRNA) do 
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iNOS e COX-2 tiveram aumento significante nos animais queimados; no entanto, o 

nNOS não teve alteração. Junto às células epiteliais e também junto as células dos 

gânglios do plexo mioentérico dos ratos com LTC, a expressão protéica do iNOS foi 

observada. Os autores sugerem que o NO produzidos pelo nNOS realiza um 

importante papel como mediador fisiológico na condição do transito nos cólons e que 

a produção de NO por iNOS e prostaglandinas sintetizadas por COX-2 estão 

envolvidas em patogenias, atrasando o transito nos cólons após a LTC. A expressão 

do iNOS nos neurônios dos gânglios do plexo mioentérico podem contribuir para a 

dismotilidade com a presença da LTC. 

 

1.3 Aspectos morfológicos e funcionais do jejuno 

A estratigrafia do trato intestinal é semelhante ao longo de seus segmentos. 

Assim, o intestino possui em contato com sua luz uma mucosa, constituída de um 

epitélio monoestratificado, formado por células que podem ter função de 

revestimento, secreção de muco e ainda a presença de células endócrinas 

produtoras de hormônios controladores da motilidade intestinal bem como o das 

secreções. Devido a intensa atividade metabólica e a ação física e química, as 

células da mucosa intestinal vivem pouco, sendo observada uma intensa atividade 

mitótica. 

O epitélio está fixo a lâmina própria, constituída por tecido conectivo frouxo, 

matriz extracelular formada por colágeno e elastina. A presença de “placas” de 

tecido linfático é constante, bem como a de células relacionadas ao sistema 

imunológico, além de uma extensa rede de capilares. 

Contribuindo na alteração da morfologia da mucosa, existe uma delgada 

camada de células de músculo liso – camada muscular da mucosa – entre a lâmina 

própria e a submucosa. 

A submucosa possui em sua matriz extracelular colágeno e elastina, esta, 

mais distensível que o colágeno. Há também a presença de células secretoras 

exócrinas. Este extrato do trato intestinal é percorrido por vasos e nervos. 
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A camada muscular é a mais externa, sendo constituída de um extrato 

circular interno, responsável pela redução do diâmetro da luz intestinal e por uma 

lâmina muscular longitudinal externa, que reduz o comprimento do trato. Entre as 

lâminas musculares externas, existem células com características de 

miofibroblastos, as células intersticiais cujo potencial de membrana oscila 

espontaneamente, dando a elas a propriedade de marcapasso. 

Entre a submucosa e a muscular externa há uma rede neural, o plexo 

submucoso e entre as musculares circular e longitudinal, há um outro plexo neural, o 

plexo mioentérico, que juntos formam o Sistema Nervoso Entérico.  

Externamente ao trato intestinal, existe a lâmina serosa, formada por tecido 

conjuntivo, denominada de peritônio visceral. 

A motilidade do intestino dá-se pelas células musculares lisas, nas quais 

seus filamentos não estão organizados em sarcômeros, como as estriadas 

esqueléticas e cardíacas. Suas células estão acopladas eletricamente através das 

“gap junctions”, assim, as correntes elétricas se propagam pelas células através 

destas junções. Não existem contatos notáveis entre a inervação e as células. Desta 

forma o mediador liberado pelas terminações nervosas se difunde e age 

difusamente sobre as células. 

Na motilidade do intestino delgado, observamos o movimento pendular, que 

surge da contração da musculatura longitudinal em trechos delimitados. E os 

movimentos de segmentação, que correspondem a contração de trechos do 

intestino onde as regiões vizinhas, anterior e posterior o oposto acontece. Estes 

movimentos promovem a mistura do quimo às secreções intestinais, além de 

promover a sua propulsão, que acontece pelo movimento de peristalse, em forma de 

“onda”. Estas ondas peristálticas tem início ao acaso, nas partes onde é encontrado 

o quimo, se propagando por cerca de 20 cm. Esta movimentação esta associada as 

ondas lentas do ritmo elétrico basal. No entanto, a presença do quino no interior da 

área a contrair-se, estimula mecanicamente e quimicamente, arco reflexos que 

envolvem os plexos e a liberação de hormônios que aumentam a excitabilidade das 

células musculares. 



22 

A intensidade da atividade motora no intestino delgado determina o tempo 

de trânsito e consequentemente, o tempo de contato do quimo com a mucosa 

intestinal. 

 

1.4 Sistema nervoso entérico 

Para realizar suas funções, os órgãos que formam o trato gastrointestinal 

apresentam uma inervação extrínseca, representada pelos nervos simpáticos e 

parassimpáticos do sistema nervoso autônomo, e uma inervação intrínseca sob 

responsabilidade do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico consiste 

de um elevado número de neurônios, da mesma ordem e magnitude que o número 

de neurônios da medula espinhal, formados por neurônios sensitivos, interneurônios 

e neurônios motores, que são responsáveis pelo controle das funções do tubo 

digestório, incluindo motilidade, secreção, absorção e vasomotilidade (FURNESS e 

COSTA, 1980). Compondo o sistema nervoso entérico existem dois plexos 

ganglionados (DOOD e ROLE, 1991), o plexo submucoso, localizado junto ao tecido 

conjuntivo da túnica submucosa, entre a camada muscular circular e a mucosa 

(GUNN, 1968) e o plexo mioentérico (DOOD e ROLE, 1991), que se encontra entre 

as camadas longitudinal e circular da túnica muscular. 

O plexo mioentérico, está distribuído desde o esôfago até o canal anal, 

podendo localizar-se entre os estratos longitudinal e circular da túnica muscular 

(IRWIN, 1931; GUNN, 1968; GABELLA, 1979; STERNINI, 1988), como também em 

meio às fibras dos estratos circular e longitudinal da túnica muscular, dependendo 

do segmento e da espécie analisada (IWANOW, 1930; MATSUO, 1934; GABELLA, 

1971; MELLO et al., 1996; MOLINARI et al., 1994). Os neurônios do sistema 

nervoso mioentérico, geralmente, apresentam-se formando gânglios; entretanto 

neurônios isolados também são observados em roedores (GABELLA, 1987).  

Os principais efeitos do plexo mioentérico quando estimulado são: o 

aumento da contração tônica, “tônus”, da parede intestinal, maior intensidade das 

contrações rítmicas, ligeiro aumento na freqüência do ritmo de contração e maior 

velocidade de condução das ondas excitatórias ao longo da parede intestinal, 

resultando em movimentos mais rápidos das ondas peristálticas (HANSEN, 2003). 
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O plexo mioentérico não deve ser considerado totalmente excitatório, visto 

que alguns dos seus neurônios são inibitórios; como foi observado através da 

presença de neurotransmissor polipeptídico intestinal vasoativo (VIP). Os sinais 

inibitórios resultantes são especialmente úteis para inibir músculos esfincterianos 

intestinais que impedem o movimento do alimento entre sucessivos segmentos do 

trato gastrointestinal como por exemplo, o que ocorre na válvula íleo cecal, que 

controla o esvaziamento do intestino delgado no ceco. Ao contrário do plexo 

mioentérico, o plexo submucoso está, principalmente, relacionado com o controle da 

função no interior da parede de cada segmento do intestino. Por exemplo, muitos 

sinais sensitivos originam-se do epitélio gastrointestinal e, a seguir, são integrados 

no plexo submucoso para ajudar a controlar a secreção intestinal local, a absorção 

local e a contração também local da muscular da mucosa, responsável pelos vários 

graus de pregueamento da mucosa gástrica (HOBSON e AZIZ, 2003; FURNESS et 

al., 2004). 

 A ampla e complexa diversidade de neurotransmissores foi constatada 

através de estudos farmacológicos e eletrofisiológicos em diferentes níveis do 

sistema nervoso entérico, o que demonstram a existência de neurônios motores 

inibitórios, excitatórios e interneurônios, neurônios vasomotores, secretores e 

sensoriais, além de células nervosas que foram identificadas de acordo com suas 

propriedades eletrofisiológicas (COSTA, 1980; COSTA et al., 1985). Dessa forma, 

alguns perfis bioquímico-funcionais vêm sendo avaliados, com a proposição de 

detectar esses neurotransmissores. Alguns tipos de neurotransmissores liberados 

pelas terminações nervosas dos diferentes tipos de neurônios entéricos já foram 

identificados. Os dois mais conhecidos são a acetilcolina e a norepinefrina, os 

demais são: adenosina-trifosfato, serotonina, dopamina, colecistocinina, substância 

P (SP), polipeptídio intestinal vasoativo (VIP), somatostatina, leu-encefalina, met-

encefalina e bombesina (FURNESS et al., 2004). 

 

1.5 Métodos utilizados para marcação neuronal 

Em seus primórdios, as análises dos neurônios entéricos foram feitas a partir 

da impregnação pela prata e azul de metileno (IRWIN, 1931; MATSUO, 1934; 
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DUPONT et al., 1965). A primeira baseia-se na afinidade de elementos neuronais a 

metais pesados, e a ela seguiu-se a impregnação pelo ouro e pelo ósmio. Com o 

azul de metileno evidencia-se o acúmulo de material ácido, como os corpúsculos de 

Nissl, região em que há agregação de material ribossômico. Da mesma maneira, 

utiliza-se também o azul de toluidina, o violeta de cresila (IRWIN, 1931; JUNQUEIRA 

e CARNEIRO, 2008) e o azul cuprulínico (HEINICKE et al., 1987). 

Com o método de Giemsa (BARBOSA 1978) é possível distinguir neurônios 

com maior ou menor intensidade basofílica, parâmetro que pode ser empregado 

para avaliar a desintegração dos corpúsculos de Nissl nos processos de cromatólise 

neuronal, como descrito por Erhart (1974), Cormack (1995), Natali e Miranda-Neto 

(1996) e Sant'Ana et al. (1997b), assim como a intensidade de síntese protéica. 

A estas técnicas de evidenciação de elementos neuronais somam-se outras 

como a histoquímica, a imunohistoquímica e a imunofluorescência (GABELLA, 1969; 

BENNET, 1973; BOR-SENG-SHU et al., 1994; SANTER, 1994; YOUNG et al., 

1993). 

Dentre as técnicas histoquímicas, uma das mais utilizadas é a de 

evidenciação da enzima NADH-diaforase (GABELLA, 1969) que se baseia na 

reação de oxi-redução catalisada pela enzima mitocondrial NADH-diaforase. Para 

que ocorra a reação é fornecido, como substrato para mesma, o NADH e o aceptor 

artificial de elétrons o Nitro Blue Tetrazolium (NBT). Ao receber os elétrons, o NBT 

precipita-se formando grânulos de formazana de cor azul e insolúveis, evidenciando 

deste modo o corpo celular de neurônios com maior atividade da enzima NADH-

diaforase positivos, que representam aqueles com maior atividade daquela enzima. 

De acordo, porém, com a literatura, esta técnica permite evidenciar parte da 

densidade neuronal, sendo que o número de neurônios observados é menor que o 

encontrado pelo método de Giemsa (FURLAN et al., 1999; MIRANDA-NETO et al., 

2000; SANT'ANA et al., 1997a) e com a coloração pelo azul cuprulínico (HEINICKE 

et al., 1987). 

No plexo mioentérico evidencia-se uma riqueza de neurotransmissores, 

dentre eles o óxido nítrico (NO), que é um potente neurotransmissor inibitório, não-

adrenérgico não-colinérgico (BULT et al., 1990), que produz o relaxamento da 
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musculatura lisa do trato gastrointestinal (SHIMAMURA et al., 1993). A literatura tem 

demonstrado a validade do uso de técnicas histoquímicas para evidenciação de NO, 

já que a enzima Óxido Nítrico Sintase (NOS) co-existe com a β-nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH) (SHERER-SINGLER, 1983; SANTER, 1994; 

KENAREN et al., 1995). Estudos têm demonstrado a presença do NO no plexo 

mioentérico da cobaia (FURNESS et al., 1994), no íleo de ratos adultos (MIRANDA-

NETO et al., 2001); no colo ascendente de ratos desnutridos e com deficiência de 

vitaminas do complexo B (SANT'ANA et al., 2001); no íleo de ratos diabéticos 

suplementados com ácido ascórbico (ZANONI et al., 2003). 

O NO é um radical livre instável e atua como uma molécula mensageira em 

uma variedade de tecidos neurais e não neurais (MONCADA et al., 1991). Ele é 

sintetizado como um produto da conversão do precursor fisiológico L-arginina (L-

arg) para citrulina, em uma reação catalisada por uma NOS constitutiva dependente 

de cálcio (MONCADA et al., 1991). O NO, assim que é produzido por ser lipofílico, 

atravessa as membranas celulares das células efetoras. Nas células efetoras 

interage com a guanilato ciclase solúvel, ligando-se ao ferro da porção heme da 

enzima, resultando na mudança da guanosina monofosfato cíclico (cGMP) (BURKS, 

1994). Este mensageiro secundário, produz uma variedade de efeitos nas células 

alvo. 

Os neurônios que produzem NO podem ser identificados através de técnicas 

imunohistoquimicas para NOS (FABRICIUS et al., 1996) ou através de técnicas 

histoquímicas onde ocorre a redução do NBT, formando uma formazana insolúvel 

(azul escuro) na presença de NADPH (SCHERER-SINGLER et al., 1983). A 

distribuição dos neurônios NADPH-diaforase positivos é idêntica daqueles 

imunomarcados para NOS (BELAI et al., 1992; SANTER, 1994). 

Segundo Moncada et al. (1991) existem duas grandes classes de enzimas 

sintetizadoras de óxido nítrico que são a NOS construtivas (cNOS) e a NOS induzida 

(iNOS), cada uma codificada por genes diferentes (NORRIS et al., 1994). A cNOS é 

responsável pela rápida biossíntese do NO e pode ser subdividida em NOS neuronal 

(nNOS), encontrada nos neurônios centrais e periféricos e NOS endotelial (eNOS), 

encontrada nos neurônios endoteliais. A iNOS é responsável pela síntese de NO em 

resposta a um agente indutor após horas ou dias em condições protetoras ou 
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fisiopatológicas e está presente em macrófagos, epitélio e diferentes tipos de células 

hepáticas e pancreáticas (CHAKDER et al., 1997). 

A NOS pode ser sintetizada tanto no corpo celular neuronal, quanto no 

terminal do axônio, tendo efeito direto pós-juncional sobre as células musculares 

lisas (STERN, 2004). Existindo também, neurônios entéricos nitrérgicos nos 

sistemas: respiratório, digestório, urinário, genital bem como no coração de 

diferentes espécies animais (GRAZDANOVIC et al., 1994).  

O NO não é considerado um transmissor convencional, pois não é 

armazenado em vesículas e devido à sua natureza gasosa, atravessa facilmente as 

membranas biológicas alcançando as células vizinhas logo que é produzida. Nos 

neurônios do plexo mioentérico do colo, o NO desempenha importante função 

inibitória (MONCADA et al., 1991; STARK e SZURZEWSKI, 1992; AIMI et al., 1993; 

MACKLOUF e GRIDER, 1993) participando do controle da motilidade do intestino 

(AIMI et al., 1993). 

Um dos principais neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso 

entérico é a acetilcolina (OSINSKI e BASS, 1993; NAKAJIMA et al., 2000). A 

acetilcolina é sintetizada pela enzima acetiltransferase e sua degradação é efetuada 

por ação enzimática (DOOD e ROLE, 1991). A acetilcolinesterase (AChE) é a 

enzima responsável pela quebra da acetilcolina após sua liberação na fenda 

sináptica (OSINSKI e BASS, 1993) podendo ser utilizada como um marcador de 

atividade colinérgica (GABELLA, 1994), visto que, para a marcação da acetilcolina, 

não existe um método histoquímico (NAKAJIMA et al., 2000). 

A acetilcolina foi isolada no intestino de mamíferos por Feldberg e Lin 

(1949). Segundo, Palmer e Koch (1995), a maioria dos neurônios do intestino é 

colinérgica. A inervação colinérgica excitatória é importante na sinalização 

interneuronal, assim como para a função adequada da musculatura lisa e das 

glândulas (DAVIS et al., 1998). A AChE é sintetizada pela enzima colina 

acetiltransferase (ChAT) e sua inativação na fenda sináptica ocorre, principalmente, 

de forma responsável pela quebra da AChE após sua liberação (OSINSKI e BASS, 

1993) e pode ser utilizada como marcador de atividade colinérgica (GABELLA, 

1994). 
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A perfeita função das sinapses exige que o neurotransmissor seja 

rapidamente removido da fenda sináptica, do contrário ocorreria excitação ou 

inibição do elemento pós-sináptico por tempo prolongado. A remoção do 

neurotransmissor pode ser feita por ação enzimática. É o caso da acetilcolina, que é 

hidrolisada pela enzima AChE em acetato de colina. A colina é imediatamente 

captada pela terminação nervosa colinérgica servindo como substrato para síntese 

de nova acetilcolina pela própria terminação. A acetilcolina é sintetizada no 

citoplasma do terminal axônico, sendo rapidamente absorvida por muitas vesículas 

sinápticas pequenas. Cerca de 300.000 vesículas encontram-se normalmente 

presentes nos terminais de uma só placa motora. Presa na matriz da lâmina basal 

existe grande quantidade de enzima acetiltransferase, capaz de destruir a 

acetilcolina (GUYTON e HALL, 2006). 

O trato gastrointestinal dos mamíferos possui funções em comum, assim 

sendo, muitos neurônios entéricos desempenham funções equivalentes em todas as 

espécies. Desta forma, suprindo os músculos do trato gastrointestinal, existem 

motoneurônios excitatórios e inibitórios. Presumi-se que neurônios de diferentes 

regiões e em diferentes animais apresentem o mesmo procedimento químico 

(FURNESS et al., 1992). 

 

1.6 Justificativa 

Considerando-se que pesquisas foram desenvolvidas no sentido de se 

fundamentar sob os mais variados aspectos (estruturais e ultra-estruturais, 

bioquímicos, histoquímicos e imunohistoquímicos) as alterações dos plexos viscerais 

em processos como o envelhecimento (GOMES et al., 1997), a doença de Chagas 

(MAIFRINO et al. 2005) e a desnutrição (DE SOUZA et al., 1993; MAIFRINO et al., 

1997; SANTER e CONBOY, 1990), entende-se que estudos sobre outros fatores 

(extrínsecos ou intrínsecos) que possam exercer possíveis influências sobre a 

estrutura desses plexos devem ser realizados justificando-se assim, a presente 

pesquisa com a LTC. 
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Com o uso de técnicas de microscopia de luz, histoquímicas e 

imunohistoquímicas foram avaliados no jejuno de ratos submetidos a LTC: 

1- A espessura da mucosa intestinal; 

2- No plexo mioentérico: 

- A disposição e o arranjo dos gânglios e dos feixes nervosos; 

- A densidade, o número estimado e a área do perfil celular de neurônios 

reativos a NADPH-d; 

- A reatividade dos neurônios a AChE; 

- A imunoreatividade dos neurônios à SP e ao VIP. 
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3.1 Formação dos grupos 

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus) 

adultos, com 60 dias de idade, provenientes do Biotério Central do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que foram divididos nos 

seguintes grupos: q4 (animais com 4 dias pós LTC); c4 (animais controle de 4 dias), 

q10 (animais com 10 dias pós LTC) e c10 (animais controle de 10 dias). 

 

3.2 Lesão Térmica Corporal (LTC) 

Cinco animais dos grupos q4 e q10 foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de pentobarbital sódico (60-70 mg/kg).  

Posterior à anestesia, a pele foi exposta seguindo-se à tricotomia de uma 

área de aproximadamente 24 cm2 (cerca de 15% da superfície corpórea) das 

regiões do dorso e do abdome (30% no total). Em seguida, os animais foram 

acomodados em um dispositivo com abertura quadrangular de aproximadamente  

21 cm2, através da qual a pele exposta das regiões dorsal e ventral era mantida em 

contato com a água a 85 °C, por um período de 10 segundos para a região dorsal e 

de 5 segundos para a região ventral (Figura 1). Os parâmetros de área exposta de 

pele e tempo de exposição ao escaldamento foram estabelecidos de acordo com o 

protocolo de Walker e Mason (1968). Os procedimentos de anestesia e de 

tricotomia também foram realizados nos animais dos grupos c4 e c10 a fim de se 

evitar, segundo Ibebunjo e Martyn (2001), possíveis influências dos mesmos nos 

resultados. 

Após a LTC, os animais de todos os grupos (q4, c4, q10 e c10) foram 

mantidos, sem restrições de ração e de água, em gaiolas individuais, as quais 

permitem a higienização diária e o não contato dos animais com as suas fezes, a fim 

de eliminar possíveis contaminações. No decorrer dos períodos pós LTC, a massa 

corpórea dos animais de todos os grupos foi medida diariamente. 
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Figura 1. A- região ventral onde, após a tricotomia, foi exposta a pele de uma área de 

aproximadamente 24 cm2. B- dispositivo idealizado para realização da LTC com área de 
21 cm2 (cerca de15% da superfície corpórea). C- pele da região dorsal de animal do grupo 
q10 (10 dias pós LTC). 

 

3.3 Coleta do jejuno 

Após o sacrifício dos animais de todos os grupos com dose excessiva do 

mesmo anestésico seguiu-se à imediata laparotomia, quando foi retirado todo o 

intestino delgado, após uma incisão na região do piloro e outra, na junção ileocecal. 

O intestino delgado foi então dividido em duas metades iguais, uma oral e 

outra aboral considerando-se a primeira como contendo o duodeno e o jejuno e a 

segunda metade o íleo (esta não utilizada). Após desprezado o duodeno (delimitado 
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através da prega duodeno jejunal) o restante da metade oral (considerada como 

jejuno) teve sua área total determinada em cm2. Para esse procedimento, a víscera 

foi colocada entre uma lâmina de vidro e um negatoscópio, decalcada em papel 

vegetal e mensurada com o auxílio de um planímetro1. 

Em seguida, o jejuno foi dividido em três segmentos de comprimento 

equivalente, denominados O (oral), M (médio) e A (aboral). De cada um deles, foi 

utilizada a parte média desprezando-se para tanto, os cinco centímetros anteriores 

das partes O e M e os cinco centímetros posteriores das partes M e A. Entendeu-se 

que com essa padronização, não haveria interferência na amostra, nem da parte 

correspondente ao duodeno nem daquela referente ao íleo. A figura 2 ilustra essa 

padronização. 

 
Figura 2. Esquema de coleta das partes O (oral), M (média) e A (aboral), em azul. As áreas 

descartadas de todos os segmentos estão identificadas com na cor cinza. 

 

3.4 Técnica da NADPH-diaphorase 

A fim de se evidenciar os neurônios nitrérgicos os segmentos O, M e A de 

todos os animais dos grupos estudados foram lavados e preenchidos com tampão 

fosfato (0,1 M; pH 7,4), após ligadas as suas extremidades oral e aboral. Em 

seguida, os segmentos foram imersos em paraformaldeído a 4%, por um período de 

30 minutos. Finda a fixação, os espécimes foram submetidos, durante 10 minutos, a 

3 lavagens em tampão fosfato (0,1 M; pH 7,4) e imersos por 90 minutos no seguinte 

meio de incubação2 em tampão fostato (0,1 M; pH 7,4): 50 mg de NBT2; 100 mg de 

β-NADPH2; 0,3% de Triton X-1002. Após a reação, os segmentos foram abertos e 

lavados 3 vezes em tampão fosfato por 5 minutos e então imersos em solução de 

paraformoldeído a 4% em tampão fosfato. 

                                                           
1 OTT. Germany. 
2 Sigma. 
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Preparados totais de membrana dos segmentos O, M e A foram obtidos 

após a abertura longitudinal dos mesmos que, após distendidos e submetidos à 

microdissecção sob microscópio estereoscópico com transiluminação3 (quando se 

removeu as camadas mucosa e submucosa, com auxílio de pinças e tesouras 

oftalmológica) foram montados com glicerina tamponada entre lâmina e lamínula. 

 

3.5 Técnica da Acetilcolinesterase 

Após a remoção e limpeza dos segmentos, como descrito no item anterior, 

os mesmos foram preenchidos com solução fixadora de paraformoldeído a 4% em 

tampão fosfato (onde permaneceram imersos por um período de 1 hora a 4 ºC), 

sendo posteriormente lavados durante 12 horas em solução de Krebs contendo 

hialuronidase4 e tetra-isopropil pirofosforamida2 (iso-OMPA). A incubação foi 

realizada por um período de 24 horas a 4 ºC, em meio contendo 0,17 M de 

acetilcolina2, 6,5 ml de tampão fosfato (0,1 M; pH 7,1), 0,5ml de citrato de sódio (100 

mM), 1ml de sulfato de cobre (30 mM), 1 ml de água destilada e 1 ml de ferricianeto 

de potássio (5 mM), acrescentando-se iso-OMPA e hialuronidase. 

Seguido o período de incubação, os preparados de membrana tiveram 

removidas as camadas mucosa e submucosa, desidratados em álcool absoluto por 2 

vezes durante três minutos, diafanizados em xilol por três minutos em 2 passagens e 

montados entre lâmina e lamínula com resina. 

 

3.6 Técnicas Imunohistoquímicas - VIP e Substância P 

Após coletados e lavados como anteriormente descrito (item 3.4) os 

segmentos O, M e A do jejuno, foram preenchidos com solução fixadora de Zamboni 

(paraformaldeído a 4%, Tampão fosfato de Sorensen e solução saturada de ácido 

pícrico) onde permaneceram imersas por um período de 9 a 18 horas a temperatura 

de 4 ºC. Após o período de fixação, os segmentos foram abertos pela margem 

mesentérica e lavados sucessivamente em álcool 80% até a total remoção do 

                                                           
3 Zeiss Stemi SV 6. 
4 2000 UTR Aspen. 
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fixador, com posterior desidratação em álcool a 95% e duas vezes a 100%, por um 

período de 30 minutos cada. Findo o processo de desidratação, os espécimes foram 

diafanizados em xilol por um período de 30 minutos, reidratados em seqüência 

decrescente de alcoóis (100%, 80% e 50%) por 30 minutos cada. Após a 

reidratação, os espécimes foram mantidos em PBS (0,1 M; pH 7,4) a 4 ºC. 

Para realização das técnicas imunohistoquímicas (VIP e Substância P), 

fragmentos de aproximadamente 0,5 cm2 de cada segmento (O, M e A) foram 

dissecados sob lupa, sendo removidas as camadas serosa, submucosa e mucosa, 

preservando-se as camadas musculares (longitudinal e circular). Os fragmentos 

assim preparados foram acondicionados em microtubos (tipo Ependorff devidamente 

identificados) e lavados em solução de PBS (0,1 M; pH 7,4) e triton (0,3%) por 10 

minutos e em seguida, lavados em solução contendo PBS e soro de cabra a 10%, 

por 2 horas sob agitação. Após este período, os fragmentos foram incubados em 

anticorpo primário anti VIP ou Anti Substância P na proporção de 1:200, onde 

permaneceram por um período de 18 horas. Após a incubação, os fragmentos foram 

lavados em PBS 3 vezes (5 minutos cada), incubados em anticorpo anti coelho por 1 

hora e lavados em PBS (0,1 M; pH 7,4) 3 vezes por um período de 5 minutos cada. 

Posteriormente, os fragmentos foram montados entre lâmina e lamínula com 

glicerina tamponada. 

 

3.7 Técnicas rotineiras de histologia 

Os fragmentos O, M e A de cinco animais de cada grupo (q4, q10, c4 e c10) 

foram imersos em solução fixadora de Bouin por um período de 48 horas e, em 

seguida, lavados em água corrente por 24 horas e em sucessivas passagens em 

álcool 70%, para a retirada do excesso de fixador. Após estes procedimentos, os 

segmentos foram desidratados em série crescente de alcoóis, do 70% ao absoluto, 

sendo neste último por 3 vezes, com a posterior diafanização em xilol (3 vezes) e 

inclusão em parafina.  

Cortes semi-seriados de 5 μm de espessura foram corados pelas técnicas 

da Hematoxilina-eosina (BERMER et al., 1976) para evidenciação da estratigrafia da 

parede do jejuno; Tricromio de Masson (ROMEIS, 1968) para estudo da organização 
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3.9 Análises: quantitativa e estatística 

A densidade dos neurônios reativos a NADPH-d, foi realizada nos 

preparados totais de membrana dos 5 animais de cada grupo estudado, com o 

auxílio de microscópio de luz5, com objetiva de 16x. Foram quantificados 90 campos 

microscópicos aleatórios (perfazendo um total de 62,37 mm2) em uma área de 

superfície dos preparados totais de membrana de aproximadamente 4,5cm2. Todos 

os neurônios de cada campo foram contados. Para a análise do tamanho da área do 

corpo celular foram mensurados aleatoriamente, com o auxílio de um software 

analisador de imagens6, 60 neurônios de cada segmento do jejuno (O, M e A) de 

todos os animais dos grupos estudados. 

Os valores refentes a densidade e área do perfil celular dos neurônios 

reativos a NADPH-d; área da mucosa do jejuno nas partes, bem como a área total 

do jejuno e a massa corpórea dos animais, foram submetidos a uma análise de 

variância ANOVA, com o pós teste de Tukey, quanto existiam diferenças estatísticas 

sgnificantes entre os segmentos (O, M, A), entre os tratamentos (4 e 10 dias), bem 

como entre os tratamentos e seus respectivos controles. 
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4.1 Análise quantitativa 

4.1.1 Massa corpórea 

A massa de cada animal foi mensurada diariamente, procurando-se realizá-

la sempre nos mesmos horários, a fim de evitar algum possível erro de medida. 

Embora tenha ocorrido um ligeiro aumento de massa no grupo c4 e uma 

estabilidade dessa variável no grupo q4 ao longo dos 4 dias, não foram observadas 

diferenças estatísticas significantes,como mostra a figura 4. 

 

 
Figura 4. Aumento da massa corpórea em gramas nos animais dos grupos c4 e q4, com a linha de 

tendência linear e equação da reta. 
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Para os animais dos grupos c10 e q10 foram observadas diferenças 

estatísticas significantes ao longo do período estudado. Na figura 5, pode-se 

observar a evolução do ganho de massa ao longo dos 5 últimos dias de 

experimento, num ritmo mais lento nos animais q10. 
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Figura 5. Aumento da massa corpórea em gramas nos animais dos grupos c10 e q10, com a linha de 

tendência linear e equação da reta. 
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4.1.2 Área do jejuno 

Nos animais de 4 dias, a média da área variou de 52,9±2,09 cm² no grupo c4 

a 57,4±3,41 cm² no grupo q4. Tais valores apareceram de forma inversa para nos 

animais de 10 dias, onde a média da área do jejuno variou de 53,5±3,57 cm² no 

grupo c10 a 60,7±3,98 cm² no grupo q10. Avaliando a área do jejuno dos animais, foi 

possível verificar que o tratamento e o tempo são fatores que influenciam este 

parâmetro. Assim, foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) entre os 

grupos controle e seus respectivos tratamentos (c4-q4, c10-q10), bem como entre os 

dois grupos controle (c4-c10). (Figura 6). 
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Figura 6. Médias das áreas do jejuno dos animais dos grupos controle (c) e queimado (q) de 4 e 10 

dias. 
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4.1.3 Área da mucosa 

Foram observadas diferenças entre todos os grupos (c4, c10, q4, q10) e em 

todas as regiões estudadas (O, M, A), com a marcante diminuição da área da 

mucosa dos grupos q4 e q10, quando comparados aos seus respectivos controles. 

No entanto, as diferenças estatísticas significantes (P<0,05) foram detectadas 

apenas entre as regiões O (4,67±0,87) e A (4,25±1,09) do grupo q4 quando 

comparadas com a região M (7,43±1,62) do grupo c10, e entre as regiões A dos 

grupos q4 e c10 (7,33±2,55) (Figura 7). 

 
Figura 7. Médias da área da mucosa do jejuno, expressa em mm² das regiões Oral (O), Média (M) e 

Aboral (A) dos grupos c e q de 4 e 10 dias. 
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4.1.4 Área do perfil celular dos neurônios NADPH-d 

Ao se avaliar separadamente sob o aspecto estatístico, as médias da área do 

perfil celular dos neurônios das partes O, M e A do jejuno entre os animais dos 

grupos c4 e c10 não foram detectadas diferenças significativas (P>0,05). No entanto, 

quanto compararmos as mesmas partes entre os animais dos grupos q4 e q10, nota-

se uma tendência ao aumento da área média da área do perfil celular nos animais 

de 10 dias (q10). Entre os grupos de 4 dias (c4 e q4) e entre os grupos de 10 dias 

(c10 e q10) observou-se que o grupo q10 foi aquele que apresentou as maiores 

médias da área do perfil celular. Todavia, muito embora tenha sido notada essa 

tendência, estatisticamente não ocorreram diferenças entre as médias (Figura 8). 

 
Figura 8. Médias da área do perfil celular expressa em µm², das regiões O, M e A dos grupos c e q de 

4 e 10 dias. 
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Para apresentar a frequência das diferentes áreas do perfil do corpo celular 

dos neurônios NADPH-d positivos, foram construídos histogramas com 15 intervalos 

de frequência, e uma escala representando a área do perfil celular, variando de 0 a 

1000 (µm²), desta forma todas as variações ocorridas no que diz respeito a este fator 

puderam ser apresentadas. A barra que representa a freqüência de cada intervalo, 

em cada histograma, aparece às vezes com espessura diferente devido à faixa de 

variação da área do perfil do corpo celular dentro dos 15 intervalos de freqüência 

adotados. 
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As figuras 9 e 10 ilustram a distribuição da área do perfil do corpo celular nos 

diferentes grupos. A análise desta distribuição em todos os grupos estudados (c4, 

q4, c10, q10) e nos diferentes segmentos (O, M, A) permitiu verificar que a maior 

concentração da área do perfil celular em todas as variáveis, manteve-se no 

intervalo de 200 a 300 µm². 
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Figura 9. Distribuição do tamanho da área do perfil celular dos neurônios NADPH-d em µm², ao longo 
de 15 intervalos de frequência, das regiões O, M e A dos grupos c e q de 4 dias. 
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Figura 10. Distribuição do tamanho da área do perfil celular dos neurônios NADPH-d em µm², ao 
longo de 15 intervalos de frequência, das regiões O, M e A dos grupos c e q de 10 dias. 
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4.1.5 Densidade dos neurônios NADPH-d 

As médias referentes a densidade dos neurônios nitrérgicos nas regiões O, 

M e A dos grupos c e q  de 4 e 10 dias por centímetro quadrado estão expressas na 

Figura 11. 

A análise dos dados permitiu verificar a existência de diferenças 

estatisticamente significantes referentes aos grupos controle (c4 e c10) e ao tempo 

de lesão (q4 e q10). 

Assim, foram observadas diferenças entre as regiões O, M e A dos grupos 

c4 e q4 em relação a todas as regiões dos grupos c10 e q10. Ainda, entre a região O 

do grupo c4 (23,44±3,53) quando comparada com a região A do grupo q4 (18±2,88), 

não sendo detectada nenhuma distinção entre os grupos de 10 dias (c10 e q10). 

Confrontando os dados referentes aos grupos c4 e q4 com os grupos c10 e 

q10, observou-se diferenças significantes entre os tempos de tratamento. 

 

 

 
Figura 11. Média da densidade dos neurônios nitrérgicos por cm², das regiões Oral, Média e Aboral 

dos grupos c e q de 4 e 10 dias. 
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4.2 Análise Qualitativa 

4.2.1 Morfologia dos neurônios, gânglios e da malha do plexo mioentérico 

reativos a NADPH-d 

Relativamente a reação da NADPH, não foram notadas diferenças nas partes 

O, M e A do jejuno entre os animais dos grupos c4 e q4 e entre os animais dos 

grupos c10 e q10. Sob um aspecto geral, verificou-se em todos os grupos estudados 

(c4, c10, q4 e q10) a presença de gânglios distribuídos de maneira esparsa exibindo 

número variável de neurônios e espaços em seu interior como pode ser verificado na 

figuras 12 e 14. 

Os neurônios se caracterizaram por apresentar diferentes aspectos relativos 

ao contorno do perfil celular. Desta maneira, foram observados neurônios em sua 

maioria com aspecto alongado, ovalado e relativamente poucos de forma circular, 

estes últimos apresentando-se com margens nitidamente crenadas como verificado 

nas figuras 12 e 13. 

Quanto à intensidade de marcação do citoplasma determinada pela reação da 

NADPH notou-se nos animais dos grupos c4 e c10 um aspecto heterogêneo, ou 

seja, foram detectados neurônios pouco reativos, independentemente do contorno 

do seu perfil celular. Nos animais dos grupos q4 e q10 foi nítido o predomínio de 

neurônios com citoplasma intensamente corado, caracterizando uma 

homogeneidade da reação nos neurônios dos animais com LTC, conforme mostram 

as figuras 13 e 14. 

Relativamente aos axônios, verificou-se nos animais dos grupos q4 e q10 que 

os mesmos se apresentaram formando uma rede onde se destacavam feixes 

interganglionares bem evidentes e relativamente espessos, constituindo uma malha 

primária, de trajeto perpendicular às fibras musculares. Ainda nesses grupos, a 

grande maioria dos axônios estava distribuída ao longo da parede da víscera, 

paralelos às fibras musculares formando as malhas secundárias, ao longo das quais 

eram nítidas as varicosidades que se aglomeravam em determinados locais. Em 

alguns trechos, fibras de trajeto perpendicular eram notadas, constituindo uma 

delgada malha terciária. As varicosidades também foram observadas nas malhas 

primárias (feixes interganglionares) e, em relativa abundância, no interior dos 
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gânglios (Figuras 13 e 14). Os axônios com suas varicosidades não foram 

destacados nos animais dos grupos c4 e c10, como mostra a figura 12. 
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4.2.2 Morfologia dos neurônios, gânglios e da malha do plexo mioentérico 

reativos a AChE 

Em linhas gerais, as características do plexo mioentérico relativamente a 

esta técnica não diferiram entre as partes O, M e A do jejuno dos animais de todos 

os grupos. Desta forma, foram detectados no interior dos gânglios, corpos neuronais 

de diferentes tamanhos (pequenos, médios e grandes) com diferentes reatividades à 

AChE, bem como malhas interganglionares primárias,secundárias e terciárias. 

Comparativamente, algumas particularidades foram notadas entre os 

animais controle (c4, c10) e aqueles submetidos à LTC (q4, q10). Como 

característica, nos animais dos grupos controle, os gânglios apresentavam 

quantidade variável de corpos celulares intensamente reativos, com poucos 

neurônios de baixa reatividade. As malhas interganglionares nesses grupos exibiram 

o padrão básico, sendo identificadas desde as primárias até as terciárias. 

Ao se analisar os animais dos grupos q4 e q10, a reatividade dos corpos 

neuronais era muito variável indo da intensa até a completa ausência de reatividade. 

Convém ressaltar que os corpos neuronais reativos geralmente eram os de grande 

tamanho e que muitos gânglios foram observados com a maioria dos corpos 

neuronais completamente sem reatividade, conferindo ao gânglio um aspecto de 

quase vazio. Malhas interganglionares de aspecto normal, com arranjo 

quadrangular, foram verificadas nesses grupos, porém, em muitos trechos, a mesma 

exibia um padrão alterado, sugestivo de degradação, preferencialmente da malha 

terciária. (Figura 15). 
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4.2.3 Morfologia dos gânglios e da malha do plexo mioentérico imunorreativos 

a SP e ao VIP 

Com o uso dessas técnicas, não foram detectadas diferenças significativas 

que permitissem distinguir entre as partes O, M e A em todos os grupos estudados 

(c4, q4, c10 e q10). 

Ao se avaliar a imunorreatividade à SP notou-se que, no geral, ela não foi 

intensa nos grupos controle (c4 e c10) onde principalmente as varicosidades 

grandes (que se apresentaram com maior densidade) exibiram intensa 

imunorreatividade tanto no interior dos gânglios como nas malhas. Todavia, ela foi 

mais intensa do que aquela verificada nos grupos experimentais (q4 e q10) que 

exibiram fraca imunorreatividade. Nesses animais, somente poucas varicosidades 

grandes foram detectadas com relativa intensidade de imunomarcação. (Figura 16). 

A imunorreatividade dos componentes do plexo mioentérico ao VIP, 

apresentou-se mais intensa e de melhor visualização, quando comparada com 

aquela da SP. Nos animais dos grupos controle (c4, c10) varicosidades de diferentes 

tamanhos e grande quantidade foram detectadas, tanto no interior dos gânglios ao 

redor dos corpos neuronais, como nas malhas interganglionares.  

Nos animais dos grupos experimentais (q4, q10) a imunomarcação ocorreu 

nas varicosidades de diferentes tamanhos, porém, com intensidade bem mais baixa 

do que aquela observada nos animais controle. Entretanto, ao se comparar os 

grupos submetidos à LTC entre si, o grupo q10 foi aquele que exibiu a 

imunomarcação menos intensa. (Figura 17). 
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Figura 16. Fotomicrografias do plexo mioentérico do jejuno de ratos imunorreativos a 

substância P dos grupos c4 (A), q4 (F), c10 (D e E) e q10 (B e C). A, D, E- Gânglios 
com feixes de fibras nervosas em seu interior, apresentando relativa densidade de 
varicosidades moderadamente imunorreativas; B, C, F- Gânglios contendo feixes de 
fibras nervosas cujos prolongamentos exibem poucas varicosidades com 
imunorreatividade moderada, restrita as variosidades grandes. 
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4.2.4 Tecido conjuntivo associado ao plexo mioentérico 

Nos cortes histológicos corados pelo método de Masson, observou-se a 

cápsula conjuntiva dos gânglios do plexo mioentérico, em todos os grupos 

estudados. Evidenciada na cor azul, a mesma mostrou-se relativamente delgada nos 

animais dos grupos controle (c4 e c10). Em muitos gânglios dos animais submetidos 

a LTC (q4 e q10) além da cápsula apresentar-se fortemente corada, sugerindo uma 

maior espessura, foram notados delgados septos conjuntivos que separavam os 

neurônios entre si. 

Avaliando os gânglios com a coloração do Picro-sírius sob luz polarizada, 

detectou-se na estrutura de sua cápsula, a presença de fibras colágenas do tipo I 

(evidenciadas nas cores amarelo, laranja ou vermelho) em todos os grupos 

estudados. Todavia, foi possível verificar que, nos animais dos grupos q4 e q10, 

estas eram mais densamente arranjadas. A malha de tecido conjuntivo mais 

profundamente situada (malha submucosa) exibiu padrão semelhante em todos os 

grupos, ou seja, ocorreu o predomínio de fibras colágenas do tipo I. (Figura 19). 

  



58 

 



59 

 



60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Discussão 

 
 
 
 
 



61 

Com relação ao efeito da LTC sobre a massa corpórea observou-se um 

aumento que se processou mais lentamente nos animais do grupo q10, fato não 

observado no grupo q4, onde este parâmetro não teve aumento significante. Esses 

dados sugerem que provavelmente o tempo de 4 dias após a LTC não tenha sido 

suficiente para que promovesse alterações na massa corpórea dos animais do grupo 

q4, o que pode ser confirmado ao se avaliar a massa corpórea dos animais do grupo 

q10 nos 4 primeiros dias após a LTC, quando também não se verificou diferença 

importante quanto ao peso nessa fase. 

Os dados aqui expressos corroboram com os de Oliveira (2006) que, 

avaliando os efeitos da Lesão Térmica em músculos de animais jovens (21 dias de 

idade), nutridos, desnutridos e renutridos, observou que entre os grupos nutridos 

controles e nutridos queimados de 4 e 14 dias, existiam diferenças significantes na 

massa corpórea entre os grupos. 

Por outro lado os resultados para o grupo q10 não concordam com os de 

Galvanini (2008), onde o autor avalia os efeitos da LTC no estômago de ratos 

adultos de 90 dias de idade por um período de 10 dias. Seus dados demonstraram 

um aumento normal da massa dos animais controle, o que não aconteceu nos 

animais submetidos à LTC, cuja perda de massa corpórea nos 6 primeiros dias 

ocorreu sem que fosse restabelecido o peso inicial ao término do período 

experimental. 

Outros tipos de estresse podem também determinar alterações na massa 

corporal. Desta forma, Lima (1999) estudando os efeitos do tumor de Walker-256 em 

ratos adultos (cerca de 50 dias de idade) observou a perda de 27% do peso nos 

animais do grupo experimental quando comparados com os animais controle. A 

desnutrição protéica é outro fator que causa alteração na massa corpórea dos 

animais, sendo observadas diferenças significantes entre os animais controle e os 

desnutridos e renutridos com diferentes idades (ZANIN et al., 2003; OLIVEIRA, 

2006; GOMES et al., 2006; MISAWA, 2007; BAPTISTA, 2008). O Diabetes é um 

estresse que pode promover tanto um ganho quanto uma perda de massa corpórea, 

o que foi relatado por Mello et al. (2009) em ratos diabéticos com 7 meses de idade. 

Por outro lado, Defani et al. (2003), Fregonesi et al. (2005) e Soares et al. (2006) 

descreveram a diminuição da massa corporal em animais diabéticos tratados com 
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glutamato monosódico, e Hernandes et al. (2000) observaram diminuição 

significante do peso corpóreo dos animais tratados com cloreto de benzalcônio. 

Observando a área total do jejuno dos animais, foram encontradas 

diferenças entre os grupos tratados (q4 e q10) e os seus respectivos controle (c4 e 

c10) tendo os animais queimados exibido uma área menor. Diferentes pesquisas 

tem demonstrado que podem ocorrer alterações na área dos segmentos intestinais, 

quando estes são expostos a algum tipo de estresse, levando ao aumento ou a 

diminuição da área do segmento estudado. Os dados aqui expressos corroboram 

aqueles verificados por Lima et al. (1999), Kietzer (2002), Marega (2002), que 

relataram a diminuição da área dos intestinos delgado e grosso em animais 

portadores do tumor de Walker-256. 

Através da exposição do íleo de ratos (HERNANDES et al., 2000) e do colo 

descendente de equinos (BATISTA et al., 2003), ao cloreto de benzalcônio, 

observou-se o aumento do segmento estudado, o que também ocorre com 

estômago e o colo (megaestômago e megacolo) na fase aguda (30 e 90 dias da 

lesão) da desnervação extrínseca (SILVA et al., 2004). Ainda, a desnutrição protéica 

é apontada como um fator que promove a diminuição a área do intestino, como 

observado por Castelucci et al. (2002) no intestino grosso e Gomes et al. (2006) no 

intestino delgado de ratos jovens. Por outro lado, o Diabetes parece ter efeitos 

variados como a determinação da diminuição da área do colo proximal de ratos 

adultos (FURLAN et al., 2002) ou o aumento da área do estômago de ratos adultos 

(FREGONESI et al., 2005).  

Com relação a área da mucosa, a marcante diminuição nos grupos q4 e q10 

está de acordo com os dados de Wilmore et al. (1988) e Chung et al. (1992) que, ao 

avaliarem os efeitos da LTC sobre a mucosa intestinal relataram sua atrofia, o que 

compromete a barreira exercida pela mucosa, permitindo o livre trânsito de bactérias 

e endotoxinas, promovendo um processo inflamatório grave (LEVOYER et al., 1992; 

PAPE, 1994; WANG et al., 2000; WOODCOCK et al., 2001; TOMS e POWRIE, 

2001). Muito embora tenha sido descrito que tais alterações ocorrem provavelmente 

pelo alto índice de células apoptóticas que surgem após a LTC, autores como Jones 

et al. (1997); Wolf et al.(1999); Varedi et al. (2001) e Zhang et al. (2002) fazem tais 

afirmações sem contudo avaliarem a área e a espessura da mucosa. 
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Os dados referentes a espessura da mucosa demonstraram que esta se 

apresenta mais delgada nos grupos queimado (q4 e q10), diferentemente do que foi 

observado por Galvanini (2008), que demonstrou no estômago de ratos um aumento 

desta camada 10 dias após a LTC. 

A diminuição da altura dos vilos do intestino delgado foi descrita por Lima et 

al. (1999), em ratos com tumor de Walker-256. Em animais diabéticos, Freitas (2008) 

relata que não existem alterações na altura das vilosidades e nos fundos de criptas 

do jejuno de ratos adultos. Batista et al. (2003) descrevem que o tempo pós 

exposição ao cloreto de benzalcônio é um fator determinante para o aumento ou 

diminuição da espessura da mucosa do colo descendente de equinos, destacando o 

aumento no 1° e no 15° dia após a o contato com a droga e uma diminuição após 3 

dias da exposição. Hernandes et al. (2000) relata a presença de vilosidades mais 

altas e criptas mais fundas nos animais tratados com o cloreto de benzalcônio, 

corroborando com os achados de Batista et al. (2003). Muito embora na presente 

pesquisa não se tenha avaliado a altura dos vilos da mucosa, pode-se inferir que a 

diminuição da sua espessura como um todo está diretamente relacionada a uma 

redução geral da altura dos vilos. Tal assertiva abre uma possibilidade para a 

realização de estudos posteriores também para uma avaliação da proliferação 

celular na mucosa intestinal, uma vez que foi comprovado por Silva et al. (2004) que 

fatores como a desnervação extrínseca do intestino delgado promovem a diminuição 

da ploriferação celular na mucosa em animais adultos. 

Com relação a área do perfil celular dos neurônios do plexo mioentérico 

reativos a NADPH-d, foi observada apenas uma tendência ao aumento no grupo 

q10; entretanto, estatisticamente não foram notadas de uma maneira geral, 

diferenças significantes entre os grupos abordados. Tais resultados não estão de 

acordo com aqueles de Galvanini (2008), no estômago de ratos submetidos a LTC, 

quando foi relatada uma diminuição dos corpos neuronais reativos tanto a NADH-d 

quanto a NADPH-d.  

Vários fatores podem afetar o tamanho da área do perfil celular dos 

neurônios do plexo mioentérico. O Diabetes é descrito como aquele que determina 

um aumento da área do perfil celular desses neurônios como os imunorreativos ao 

VIP presentes no jejuno (DEFANI, 2003); os imunorreativos ao NOS no íleo 
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(PEREIRA, et al., 2008) e os reativos a NADPH-d no estômago (FREGONESI et al., 

2005). No entanto, Freitas et al. (2008) descrevem que o perfil celular dos neurônios 

imunorreativos a miosina V presentes no jejuno de ratos diabéticos não se alterou ao 

longo do período estudado. Com relação a desnutrição protéica, Gomes et al. (2006) 

e Castelucci et al. (2002) não observaram alteração na área do perfil celular dos 

neurônios, respectivamente do jejuno e do colo. Com o envelhecimento, há um 

aumento dos corpos neuronais no estômago de humanos (ANARUMA, 1994) e em 

animais apresentando o tumor de Walker-256, dependendo da víscera estudada, 

podem não ser notadas variações nesse parâmetro, como no caso do intestino 

delgado (MAREGA, 2002) ou então a diminuição da área do perfil dos neurônios 

nitrérgicos no intestino grosso (KIETZER, 2002). Analisando essas variáveis, pelo 

menos nos períodos aqui abordados, não se pode afirmar categoricamente que a 

LTC seja um fator capaz de alterar a área dos neurônios mioentéricos do jejuno e 

que se uma diminuição foi relatada para o estômago (GALVANINI, 2008), 

provavelmente essa diferença esteja relacionada à víscera abordada. Isto sugere 

uma avaliação futura dos efeitos da LTC em outras vísceras do tubo digestório, 

como o colo. Aliás, considerando-se que Oliveira (2006) verificou diminuição 

significativa no diâmetro das fibras musculares estriadas esqueléticas em ratos 

submetidos à LTC, pesquisas sobre os efeitos desse fator merecem ser realizadas 

de maneira bastante acurada no esôfago, uma vez que é conhecida a presença de 

fibras musculares estriadas esqueléticas em sua estrutura. 

No que diz respeito a densidade dos neurônios do plexo mioentérico reativos 

a NADPH-d, não foram observadas diferenças entre as partes O, M e A nos grupos 

estudados, o que está de acordo com Gomes et al. (2006), que não notaram 

diferenças quanto à densidade de neurônios entre as partes proximal, média e distal 

do intestino delgado de ratos desnutridos. Diferenças na densidade neuronal 

considerando-se as regiões de uma determinada víscera foram descritas por Oliveira 

et al. (2000) entre as partes glandular e aglandular do estômago de ratos e por 

Fregonesi et al. (2001) entre as curvaturas maior e menor do estômago de ratos. 

Muito embora não se tenha notado diferença entre as partes, no presente estudo 

não foi preocupação avaliar as diferenças de densidade entre as partes ao longo da 

circunferência da víscera (mesentérica, intermediária e antimesentérica), como 
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realizado nos estudos de Miranda-Neto et al. (2001) e Pereira (2006), que relataram 

diferenças sob esse aspecto, respectivamente no jejuno e no duodeno de ratos.  

Alterações na densidade da população neuronal em animais que sofrem 

algum tipo de estresse são descritas, como o aumento na densidade dos neurônios 

NADH e NADPH-d do estômago de animais submetidos a LTC (Galvanini, 2008), 

que não estão de acordo com os dados aqui expressos, uma vez que observou-se 

uma diminuição na densidade neuronal, nos animais do grupo q10. Esses dados 

permitem concordar com a análise dos efeitos da desnutrição em ratos, realizada 

por Santer e Conboy (1990) no jejuno e por Santana et al. (1997) no intestino 

grosso, quando verificaram uma diminuição significante na densidade da população 

neuronal do plexo mioentérico. Ainda, os dados sobre a LTC no jejuno corroboram 

aqueles descritos sobre os efeitos do diabetes, que também promoveu uma 

diminuição na densidade dos neurônios do plexo miooentérico no estômago 

(FREGONESI, et al., 2001), no duodeno (MELLO et al., 2009), no jejuno (FREITAS 

et al., 2008) e no intestino grosso (PEREIRA, et al., 2008) de ratos. Avaliando os 

efeitos do tumor de Walker-256, Marega (2002) e Kietzer (2002) observaram o 

declínio acentuado da população neuronal no intestino delgado e grosso de ratos, 

respectivamente. Muito embora a LTC tenha promovido uma diminuição no grupo 

q10, os efeitos do tumor foram muito mais deletérios, pois a perda neuronal foi 

extremamente significante. Fato esse que pode ser considerado para os efeitos do 

cloreto de benzalcônio sobre o íleo (HERNANDES et al, 2000) e a contaminação dos 

animais por herbicida (ácido 2,4 diclorofenoxiacético) no duodeno (PEREIRA, 2006) 

promoveram o declínio da população neuronal do plexo mioentérico do íleo e do 

duodeno. O mesmo pode-se considerar para o fator envelhecimento, que diminui 

drasticamente a densidade neuronal, respectivamente no estômago e no colo de 

humanos (ANARUMA, 1994; GOMES et al.,1997). 

A disposição das malhas do plexo mioentérico de todos os grupos estudados 

apresentou-se, de maneira geral, com a mesma conformação em todas as técnicas 

empregadas (NADPH, AChE, SP e VIP). Assim, esta apresentou-se com aspecto 

quadrangular, com nítidos feixes interganglionares primários, secundários e 

terciários. No entanto, no que diz respeito à imunoreatividade a AChE, em alguns 

trechos do plexo dos animais q4 e q10, esta malha apresentou-se desorganizada 

faltando até mesmo os feixes terciários. Essa alteração da malha terciária também 
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foi detectada por Kietzer (2002) no plexo do intestino grosso de ratos portadores do 

tumor de Walker-256  

A presença de varicosidades de diferentes tamanhos foi observada tanto na 

reação histoquímica para o NADPH como nas reações imunohistoquímicas para a 

SP e o VIP, com destaque para a imunomarcação pelo VIP que apresentou-se muito 

intensa nos animais controle e com reatividade moderada nos animais q10 e 

discreta no grupo q4. A imunoreatividade do plexo mioentérico a SP foi menos 

intensa quando comparada àquela do VIP; todavia, a mesma apresentou-se maior 

nos grupos controle (c4 e c10), com a presença de feixes e grandes varicosidades 

bem definidas, sendo e muito sutil nos grupos experimentais (q4 e q10).  

Os gânglios mioentéricos, com formatos variados, exibiram espaços em seu 

interior, nas marcações da NADPH e da AChE, principalmente nos grupos q4 e q10. 

Neurônios com formatos preferencialmente alongados e ovalados apresentavam 

contorno crenado. A evidenciação dos corpos celulares reativos a NADPH e a AChE 

ocorreu de maneira distinta, sendo heterogênea (isto é, com variação de reatividade) 

nos animais controle em relação aos neurônios nitrérgicos o que não foi observado 

nos animais queimados, onde todos os corpos celulares estavam intensamente 

marcados. Por outro lado, a reatividade a AChE demonstrou a presença de grande 

número de neurônios intensamente marcados nos animais controle, o que não foi 

observado nos grupos q4 e q10, onde além da presença de neurônios com intensa 

reatividade, foram observados muitos neurônios com baixa ou nenhuma reatividade.  

Essas observações em muito se assemelham àquelas verificadas por 

Galvanini (2008) no estômago de ratos submetidos à LTC e em animais desnutridos 

e renutridos, descritas por Castelucci et al. (2002) e Gomes et al. (2006), no plexo 

mioentérico dos intestinos grosso e delgado, respectivamente. 

Com as técnicas imunohistoquímicas para a SP o VIP, evidenciou-se 

preferencialmente as fibras nervosas com varicosidades de diferentes tamanhos 

destacando-se as grandes intensamente reativas nos animais controle, e em menor 

intensidade nos grupos queimado. Os achados relativos a essas técnicas 

apresentam-se semelhantes aos descritos por Galvanini, no estômago de ratos 

submetidos à LTC. 
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Ao se confrontar as informações acerca da conformação geral do plexo 

mioentércio, bem como as alterações nele ocasionadas direta ou indiretamente pela 

LTC, com dados referentes a desnutrição, diabetes, tumor de Walker-256 e o 

envelhecimento, pode-se inferir que as funções gastrintestinais são passíveis de 

prejuízo da sua função normal.Um dado morfológico importante a ser acrescido e 

que permite embasar essa afirmação, foi a diminuição da área da mucosa detectada 

nos animais queimados. 

Relativamente à cápsula conjuntiva associada aos gânglios do plexo 

mioentério, Kietzer (2002) detectou na cápsula dos gânglios mioentéricos do 

intestino grosso de animais com o tumor de Walker-256, uma grande densidade de 

fibras do tipo III, o que também foi descrito por Gomes et al. (2006) no jejuno de 

animais desnutridos. Na presente pesquisa verificou-se o espessamento da cápsula 

ganglionar e a presença de septos no interior dos gânglios, todos formados por 

fibras colágenas do tipo I. Tais aspectos foram observados no plexo mioentérico do 

colo humano de indivíduos idosos (GOMES et al. 1997) e relacionados a uma 

compensação à perda neuronal decorrente do envelhecimento. Este espessamento 

de “compensação” parece não aplicar-se à LTC, uma vez que o mesmo foi 

observado os envoltórios dos músculos estriados esqueléticos, mormente o 

endomísio (OLIVEIRA, 2006). Portanto se é verdadeiro que dentre os tecidos, o 

músculo parece ser um dos mais prejudicados (MUHLBACHER et al., 1984; 

BROOKS et al., 1986; HART et al., 2000a, 2000b), também pode-se admitir como 

correta a afirmação de que o tecido conjuntivo sofre com as diferentes espécies de 

queimaduras. Estudos ulteriores nesse sentido devem ser realizados, incluindo-se 

uma avaliação da distribuição do colágeno no tecido muscular cardíaco. 
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Pela análise proporcionada pelas diferentes metodologias acerca das 
repercussões morfológicas da LTC no plexo mioentérico do jejuno de ratos, é 
lícito concluir que: 

 

1.  A área do jejuno e de sua mucosa diminuiu significativamente nos 

animais queimados; 

 

2.  Não foram verificadas diferenças no plexo mioentérico entre as partes 

O, M e A do jejuno quanto a densidade dos neurônios reativos ao 

NADPH-d; 

 

3. Não foram observadas diferenças entre as partes O, M e A do jejuno 

com relação à área do perfil celular dos neurônios nitrérgicos; 

 

4.  A reatividade dos neurônios nitrérgicos ocorreu de forma mais intensa 

nos grupos q4 e q10 comparativamente aos seus controles; 

 

5. Ocorreu uma diminuição do número de neurônios nitrérgicos somente 

nos animais do grupo q10; 

 

6.  Neurônios com reatividade a AChE variando desde muito elevada até 

à ausência de reatividade foram detectados nos grupos q4 e q10; 

diferentemente do observado nos respectivos controles onde a 

marcação ocorreu de uma forma mais homogênea; 

 

7.  A ausência das malhas terciárias reativas a AChE foi detectada nos 

grupos q4 e q10; 

 

8.  A imunorreatividade ao VIP e a SP foi menos intensa nos grupos q4 e 

q10; 

 

9. Ocorreu um aumento do tecido conjuntivo na cápsula ganglionar dos 

grupos q4 e q10, representado por uma maior densidade das fibras 

colágenas do tipo I. 
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