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Resumo 
  
  
AGUILERA, NW. Avaliação da sensibilidade cutânea em pacientes com  
lesões agudas de nervos periféricos de membros superiores. São Paulo, 2010.  
Dissertação(Mestrado)- Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.  
  
A mão humana  desempenha a função de um órgão sensorial de percepção, 
localização e discriminação `a estimulação cutânea. A injúria de nervos periféricos 
em membros superiores é uma condição com repercurssões funcionais e sociais 
graves pois, uma mão sem sensibilidade é usualmente uma mão sem função. 
O objetivo deste estudo é descrever a utilização do PSSD (“Pressure- specified 
sensory device” ) como auxiliar ao seguimento dos índices de recuperação da 
sensibilidade cutânea em pacientes submetidos a reconstruções microcirúrgicas de 
lesões traumáticas de nervos periféricos de membros superiores.  O PSSD consiste 
de um aparelho que incorpora um transdutor de pressão com duas extremidades 
rombas e com regulagem de distância entre elas,  acoplado a um computador capaz 
de determinar os limiares cutâneos de pressão para os parâmetros de 1 ponto 
estático, 1 ponto dinâmico e respectivos 2 pontos.  No estudo,  os pacientes foram 
divididos em três grupos: pacientes com lesões de n. mediano e/ou n. ulnar em nível 
do antebraço, punho e dedos.   O teste estatístico utilizado para análise das 
comparações, tanto entre os grupos quanto para os diferentes momentos 
considerados de 1, 3, 6 e 12 meses foi a Análise de Variância (ANOVA) com 
Medidas Repetidas. 
Os resultados demonstraram haver interação entre os grupos onde, em média, 
houve diferença estatística (p<0,05) para os parâmetros considerados, a medida 
que, se aumenta o tempo de avaliação.   As lesões digitais, para todos os 
parâmetros avaliados, apresentaram menores valores dos limiares cutâneos de 
pressão seguidos do punho e antebraço e não se evidenciou diferença estatística 
(p>0,05) entre os resultados dos limiares cutâneos de pressão nos nervos mediano 
e ulnar. 
  
    
 
 
Descritores:  Nervo mediano;  
                     Nervo Ulnar;  
                     Nervos Periféricos/Lesões;   
                     Sensibilidade Cutânea/Diagnóstico;  
                     Prognóstico



 
Summary 

  
  
AGUILERA, NW. Assessment the cutaneous sensibility in acute peripheral 
upper limb nerve trauma. São Paulo, 2010.  
Dissertação(Mestrado)- Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.  
  
  
The human hand has an important  sensorial capacity to perceive, to localize and to 
distinguish – simultaneously, in the act of touch. Peripheral nerve injury at upper limb 
have seriously  functional and social disabilities: a hand without sensibility is usually 
a hand without function.   This study has the purpose to use  
the PSSD (Pressure-specified sensory device) in patients submitted to microsurgical  
reconstructions of peripheral upper limb nerves to evaluate the cutaneous sensibility 
recovery. The PSSD is a tool that incorporates a pressure transducer with two  
prongs, linked to a computer capable of measuring the cutaneous pressure  
thresholds referred by the patient.  In this study, the patients were divided in three 
groups: patients with median or ulnar nerve trauma at forearm, wrist or digital levels. 
The statistical analysis method used to compare the groups and considering different 
moments in the study of 1, 3, 6 and 12 months was the analysis of variance 
(ANOVA).   The results demonstrate interaction between groups where the 
generalized mean showed statistical relevance for the parameters of the study as 
well as the time grows.  The digital nerve injuries considering all parameters 
evaluated revealed the smaller values of cutaneous pressure thresholds followed by 
the results of the wrist and in the last the forearm cutaneous pressure thresholds 
values.  There were no statistical significance between the median and the ulnar 
nerves considering the values of the cutaneous sensibility thresholds. 
 
 
 
 
Descriptors: Median nerve; 
     Ulnar nerve; 
     Peripheral nerves/Injuries; 
     Cutaneous sensibility/Diagnosis; 
     Prognosis 
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 Introdução 
 

O estudo dos mecanismos neurofisiológicos de sensibilidade se iniciaram em 

1925, quando Edgar Adrian e Yngve Zotterman primeiro demonstraram potenciais 

de ação em nervos sensitivos de receptores de feixes musculares. 1,2,3 

 

Posteriormente, os trabalhos de Johannes Muller, no início do século, 

possibilitaram a Zotterman e outros pesquisadores estabelecerem que receptores 

morfologicamente distintos decodificam formas particulares de estímulos e 

transmitem estas informações  para o córtex cerebral  através de fibras nervosas 

especializadas para cada tipo de estimulação.4,5,6 

 

A informação tátil é decodificada por mecanoreceptores com terminações 

especializadas envolvendo o nervo sensitivo terminal.  Estudos histológicos e 

fisiológicos identificaram quatro tipos de mecanoreceptores em pele glabra: 7,8,9,10,11 

 

• Corpúsculos de Meissner: receptor de adaptação rápida, encontrado na 

margem dos sulcos papilares, responsável pela sensibilidade mecânica fina, 

de estrutura globular e repleta de fluído em meio a células epiteliais que 

envolvem o nervo terminal; 

• Discos de Merkel: receptor de adaptação lenta, encontrado no centro dos 

sulcos papilares, possui uma estrutura semi-rígida que transmite pressão da 

pele para a terminação nervosa; 

• Corpúsculos de Paccini: são fisiologicamente similares aos corpúsculos de 

Meissner e menos numerosos, respondem `a rápida deformação da pele mas 

não a pressão sustentada, localizados profundamente ao tecido subcutâneo, 

possui uma cápsula flexível sensível a estimulação vibratória  (200-300 Hz) 

da pele; 

• Terminações de Ruffini: são receptores de adaptação lenta concentrados no 

tecido subcutâneo dos sulcos da pele nas articulações, palma da mão  e 

unhas, captam o estiramento da pele ou arqueamento das unhas transmitindo 

as terminações nervosas.  A informação decodificada contribui para a 

percepção da forma dos objetos. 
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As terminações nervosas dos neurônios do gânglio da raíz dorsal recebem a 

informação sensitiva de um determinado campo receptor.12  O tamanho e estrutura 

dos campos receptores diferem em relação a localização dos  mecanoreceptores.   

Uma terminação nervosa recebe, nas camadas superficiais da pele, a informação de 

10-25 corpúsculos de Meissner ou discos de Merkel delimitando um campo receptor 

de 2-10mm enquanto, em camadas profundas da pele as terminações nervosas 

recebem os estímulos de um único corpúsculo de Paccini ou das terminações de 

Ruffini  delimitando campos receptores maiores e conseqüentemente acurácia de 

localização espacial inferiores a discriminação tátil fina dos mecanoreceptores de 

Meissner e Merkel.13,14,15  

 

  A densidade dos mecanoreceptores determinam o tamanho dos campos 

receptores e também a capacidade na discriminação de dois pontos estimulados 16, 

encontrando nas mãos dos seres humanos uma progressão distal em número de 

mecanoreceptores inervados nas camadas superficiais da pele.17,18 

 

A estimulação tátil é decodificada em impulsos elétricos pelos diferentes tipos 

morfológicos de receptores terminais descritos e ascendem por axônios de nervos 

periféricos de gânglios da raiz dorsal através  fibras nervosas de vários 

diâmetros.19,20
 

 

 A sensibilidade normal da mão é de extrema importância para a sua  
função, e vários testes têm sido utilizados para sua avaliação. Estes exames  
foram introduzidos na prática clínica por Weber em 1835(Discriminação de dois 

pontos) e por von Frey∗ em 1905, ambos para avaliação de lesões traumáticas de 

nervos nos membros superiores.21,22  

 
 
 
∗Weber, E. Ueber den Tatsinn. Archive fur Anatomy und Physiology. Wissenshaft Medical  
Muller’s Archives. 1835; 1: 152.  
  Von Frey, M. The distribution of afferent nerves in the skin. J am med assoc. 1906, 47: 152-  
159. 
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 No entanto, as bases fisiológicas para o entendimento da sensibilidade  
cutânea foram estabelecidas apenas anos depois.  
Segundo Gasser e Erlanger 23

 as fibras nervosas podem ser classificadas  
em:  
a)  Aα: fibras mielinizadas com diâmetro entre 15 e 20 ∝m com função  

motora.  
b)  Aβ: fibras mielinizadas com diâmetro entre 10 e 15 ∝m com função de  

sensibilidade(percepção ao toque).  
c)  Aγ: fibras mielinizadas com diâmetro entre 2 e 5 ∝m com função de  

sensibilidade( dor e temperatura).  
d)  C: fibras não mielinizadas com diâmetro entre 0,5 e 1,5 ∝m com função  
de sensibilidade (dor em queimadura).  
 

 O grupo de fibras Aβ apresenta propriedades fisiológicas de adaptação  
úteis na percepção. Mountcastle et al.24

  classificam este grupo de fibras em  
dois subgrupos:  
 

a) Fibras de adaptação lenta: são aquelas que começam a gerar impulsos a  
partir de um estímulo físico e continuam a gerá-los enquanto este estímulo  
persistir. Este estímulo é interpretado como tato constante e estático. Caso a  
intensidade da força aplicada aumente, há um aumento da frequência de  
impulsos e isto será percebido como aumento da pressão exercida.  
Relacionam-se com as células de Merkel, que são os receptores cutâneos  
responsáveis pela percepção do estímulo do tipo pressão na pele glabra.  
   
b) Fibras de adaptação rápida: são aquelas que geram somente um ou dois  
impulsos ao serem estimuladas e param de gerá-las em seguida. Estas fibras  
somente originarão novos impulsos quando o estímulo for descontinuado e  
realizado novamente. Quando ocorre aumento da intensidade do estímulo, não há 

aumento da geração de impulsos e portanto este não é percebido. Estas fibras são 

responsáveis pela percepção de movimento e vibração. Os corpúsculos de Paccini e 

Meissner são os receptores associados a estas fibras na pele glabra.   
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A informação somatosensorial é transmitida aos  neurônios da medula 

espinhal em diferentes níveis dispostos póstero-anteriormente  em camadas no 

corno dorsal, zona intermediária e corno ventral da medula mantendo a distinção 

entre as várias modalidades somáticas 25,26.   Esta organização somatotrópica é 

mantida através da vias somatosensoriais ascendentes da medula ao núcleo ventral 

póstero-lateral talâmico  e posteriormente ao giro pós-central do córtex 

cerebral27,28,29. 

 

O córtex somatosensorial primário (SI) contém quatro áreas citoarquiteturais: 

áreas de Broadmann 3a, 3b, 1 and 2, extensivamente conectadas na elaboração da 

informação sensorial30,31.      

 

Progredindo ao  córtex somatosensorial secundário (SII), localizado 

superiormente ao sulco lateral e `a áreas parietais posteriores, a informação 

somatosensorial atinge: o sistema límbico (córtex entorrinal e hipocampo), o sistema 

motor (primário e córtex motor suplementar) e o córtex polisensorial no giro temporal 

superior no qual ocorre a completa criação de um mapa sensorial abstrato do mundo 

externo31,32. 

 

Os nervos periféricos consistem de fibras motoras, sensitivas, autonômicas  

de axônios mielinizados e não mielinizados  agrupados em conjuntos denominados 

fascículos os quais são envoltos pelo perineuro.  O fino tecido conectivo entre os 

fascículos é denominado endoneuro.  Fascículos são agrupados através do 

epineuro, constituindo os nervos os quais podem ser mono, oligo ou polifasciculares.    

O mesoneuro , tecido conectivo ao redor do epineuro, facilita o deslizamento 

longitudinal33,34. 

 

A complexidade patofisiológica da injúria de nervos envolve uma série de 

modificações moleculares e celulares como base de resposta na tentativa da 

regeneração neuronal e que mesmo frente aos avanços das técnicas de reparação 

microcirúrgica a completa recuperação funcional continua sendo ainda um objetivo a 

ser atingido.35 
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Nervos periféricos podem ser acometidos por compressões anatômicas, 

traumatismos e isquemia, entre outras causas.   Seddon36 originalmente classificou 

as lesões de nervos em decorrência de traumas externos e Sunderland37 propôs 

subdivisões e se tornaram utilizadas mundialmente: 

• Neuropraxia: bloqueio da condução, desmielinização focal, sem anormalidade 

axonal, ausência do sinal de Tinel, completa recuperação com remielinização 

das fibras. 

• Axoniotmese: perda da continuidade axonal com bloqueio da condução, 

lâmina basal das células de Schwann permanecem intactas, ocorrência de 

degeneração Walleriana nas terminações distais, recuperação variável. 

• Neurotmese: completa transecção do nervo com perda de continuidade e 

necessidade de reparação com aproximação primária ou através de enxerto 

de nervo, a recuperação das fibras nervosas não restabelecem os parâmetros 

originais. 

Sunderland propôs  subdivisões `a neurotmese descrita por Seddon.  No primeiro 

tipo, o perineuro e a arquitetura da bainha neural são preservados embora o axônio 

e o tecido conectivo adjacente sejam lesados.  No segundo tipo, o perineuro é 

também acometido mas o nervo se mantém íntegro, onde alguma regeneração pode 

ocorrer.  No terceiro tipo ocorre interrupção da integridade de todos os elementos do 

nervo.38   

 

Nas lesões com secção completa do nervo a reconstrução cirúrgica pode ser 

realizada por: sutura direta, com a utilização de enxertos simples ou vascularizados, 

uso de cola de fibrina, utilização de neurotubos, dentre outros métodos.39,40,41,42 

 

Para o acompanhamento do processo de progressão da regeneração neural é 

importante a realização de medidas quantitativas de sensibilidade e motoras para a 

avaliação dos resultados da cirurgia e da reabilitação do paciente principalmente nas 

lesões que acometem o membro superior.43 

 

 Os testes de sensibilidade cutânea podem auxiliar neste acompanhamento da 

regeneração neural, no entanto, há problemas como a falta de universalização dos 

testes utilizados, a falta de precisão e normatização de alguns tipos de teste e a 
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ausência de consenso quanto às informações relevantes dentro das modalidades 

de sensibilidade a serem avaliadas.43  Segundo Dellon et al., a história dos testes de 

avaliação da sensibilidade é feita por uma progressiva melhora na instrumentação 

utilizada, evoluindo dos testes qualitativos para quantitativos em uma mesma 

modalidade.44  
 

 Há dois tipos de exames quantitativos da sensibilidade cutânea: testes de  
limiar cutâneo de pressão e o teste de discriminação de dois pontos.   
 

 O limiar cutâneo de pressão determina a função tátil da mão e leva em  
consideração a relação da fibra nervosa com seu receptor cutâneo. O limiar é   
uma percepção medida em resposta a um estímulo definido, representando um 

ponto ao longo de um espectro físico abaixo do qual não há detecção da  
existência do evento e acima do qual existe consciência de sua existência. A  
discriminação de dois pontos por sua vez, relaciona-se com a densidade de  
fibras.44 

 

 Weber apud Dellon∗ descreveu o teste de discriminação de dois pontos  

consistindo essencialmente de uma avaliação para determinar a distância  
mínima na qual o paciente pode discriminar estar sendo tocado por dois  
pontos.44 

 

 Moberg difundiu a importância da discriminação de dois pontos como  
medida relacionada à função da mão,45 o que foi confirmado posteriormente por 

diversos autores.46,47 Há uma correlação entre a discriminação de dois pontos e a 

densidade de fibras de uma determinada região, isto é, quanto maior a densidade de 

fibras menor é a distância reconhecida como dois pontos separados.44,46,47 

 

 

 

 

 

∗Weber, E. Ueber den Tatsinn. Archive fur Anatomy und Physiology. Wissenshaft  
Medical Muller’s Archives. 1835, 1: 152-159 
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 No entanto, a impossibilidade de controlar a pressão exercida durante o  
exame leva a dificuldades de comparação dos dados de diferentes instituições, 

pacientes e às vezes até diferentes avaliações de um mesmo paciente.48,49 

 

 O teste de limiar cutâneo de pressão mais conhecido é o de Semmes-  
Weinstein. Este exame permite uma estimativa de intervalos de percepção do  
limiar cutâneo de pressão dos pacientes. Esta limitação do teste( a  
incapacidade de obtenção de resultados contínuos) é um problema inerente ao 

exame, que pode por exemplo, deixar de detectar uma alteração da  
sensibilidade cutânea caso esta permaneça dentro do mesmo intervalo obtido  
anteriormente.44,50 

 

 Levin et al. avaliaram a calibração e as propriedades mecânicas dos  
monofilamentos de Semmes-Weinstein, além de determinar os cálculos de  
estresse de deformação e força do material. Os autores concluíram que erros  
de aplicação e interpretação podem levar a grande variabilidade e  
consequentemente influenciar os resultados.51 

 

 Em 1992, Dellon et al. introduziram na prática clínica teste  
computadorizado de avaliação da sensibilidade cutânea, o PSSD( “ Pressure- 
Specified Sensory Device™” ), que mede limiares cutâneos de pressão. Este  

aparelho possibilita a aferição de parâmetros de percepção de pressão não  
disponíveis previamente. 

 

  O PSSD incorpora um transdutor de pressão com duas extremidades rombas e 

com regulagem de distância entre elas, acoplado a um computador capaz de 

determinar os limiares cutâneos de pressão. Isto permite a medida contínua da 

pressão entre 0,1 e 100 g/mm2 e simultaneamente a capacidade de discriminação de 

dois pontos, com sensibilidade e precisão maiores do que outros testes 

desenvolvidos previamente.44,50  
 

 Em nosso meio, o PSSD foi introduzido no Hospital das Clínicas da  
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1998 e tem sido  
usado para avaliação de sensibilidade cutânea em diferentes condições de pós- 

operatório de cirurgia plástica e em neuropatias de membros inferiores de pacientes 

diabéticos.52,53,54,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10 
 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- Objetivo 

 
 
 

 
 
 
 

 



  11 
 
 
 
Objetivo  
  
  
 Determinar, com o PSSD, os limiares cutâneos de pressão nos territórios do 

nervo mediano e ulnar em pacientes com lesões agudas destes  nervos  no 

antebraço, punho e dígitos, comparando os resultados obtidos com as diferentes 

alturas das lesões. 
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Métodos  
  
  
 Foram realizadas avaliações da sensibilidade cutânea em pacientes  
acompanhados no Grupo de Cirurgia da Mão da Disciplina de Cirurgia Plástica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Este 

projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

sob o número 2134.   

 
 Os pacientes com diagnóstico de lesões agudas de nervos periféricos dos 

membros superiores foram submetidos a um questionário padrão, contendo dados 

de história e de exame físico, e aplicados sempre pelo mesmo profissional. Para 

inclusão no protocolo foi considerado o diagnóstico intra-operatório da lesão dos 

nervos mediano e/ou ulnar. 
 

 Os pacientes foram divididos em três grupos:  
Grupo 1- Pacientes com lesões de n. mediano e/ou n. ulnar no antebraço. 

Grupo 2- Pacientes com lesões de n. mediano e/ou n. ulnar no punho. 

Grupo 3- Pacientes com lesões de n. mediano e/ou n. ulnar nos dedos. 

 
 Foram excluídos deste protocolo pacientes com doença neurológica sistêmica, 

polineuropatias periféricas existentes, cirurgias de nervos periféricos prévios, 

pacientes com história prévia de lesão do neurônio motor superior , déficits de 

compreensão ou cooperação na realização dos exames, pacientes com 

incapacidade de realizar as funções motoras necessárias para a realização do teste.  
 

 Vinte e cinco pacientes com lesões agudas de nervos periféricos foram 

incluídos no estudo.  O grupo 1 apresentou idade média de 35,7 anos com desvio 

padrão de 7,09; o grupo 2 idade média de 31,2 anos com desvio padrão de 5,31 e o 

grupo 3 apresentando idade média de 38 anos com desvio padrão de 7,15. 
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  No grupo 1 foram estudados 11 pacientes com 11 mãos examinadas.   No 

grupo 2, foram incluídos 07 pacientes com 07 mãos examinadas.   No grupo 3, 

foram avaliados 07 pacientes com 07 mãos examinadas. 
  
 Todos os casos de lesões de nervos periféricos do membro superior foram 

abordados com cirurgia.  O diagnóstico da lesão foi comprovado no intra-operatório, 

sob anestesia geral ou bloqueio, por equipe médica com treinamento na mesma 

instituição.  Os casos foram abordados com  técnica microcirúrgica padronizada. A 

reparação cirúrgica consistiu em realização de neurorrafia com técnica epineural 

utilizando-se de fio de  nylon 9-0 ou 10-0 com microscópio cirúrgico, distribuídos 

circunferencialmente ao nervo acometido, com incisões e abordagem padronizados.  

 

 No período pós-operatório de acompanhamento destes pacientes, qualquer 

complicação ocorrida foi anotada incluindo sangramentos, infecção, alterações 

cicatriciais, formação de neuromas ou hipersensibilidade na área do território do 

nervo reparado.  Realizou-se seguimento pela equipe de terapia ocupacional da mão 

do grupo da Mão da disciplina de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em todos os casos 

submetidos ao reparo cirúrgico de nervos. 

 

 Os testes de sensibilidade foram executados através da utilização do PSSD ( 

“Pressure-Specified Sensory Device ™ - NK Biotechnical Engineering Co.”). O PSSD 

é um instrumento aparelhado com duas extremidades de metal em paralelo de 

pontas rombas ( Figura 1), sendo que a distância entre estas extremidades pode ser 

ajustada pelo examinador (de 2,5 a 20 mm). Estas extremidades, por sua vez, estão 

ligadas a transdutores de pressão, que permitem a verificação da força de aplicação 

sobre a pele de cada um deles (para medidas de pressão de um ponto), ou de 

ambos (para medidas de dois pontos). O PSSD está ligado a um computador, 

permitindo a visualização dos dados na tela e também sua análise e 

armazenamento (Figura 2).  
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Figura 1- Transdutor de pressão do PSSD  
  

 
  
  
Figura 2- Visão geral do computador do PSSD onde os dados são analisados e 

armazenados. 
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 O teste é realizado em ambiente calmo, onde o paciente esteja livre de 

distrações. Este senta-se em frente ao examinador, com a mão a ser examinada 

descansando confortavelmente sobre a mesa. O paciente não deve ver a tela do 

computador. O examinador explica como o exame é realizado, que não irá machucar 

ou causar dor e inicia os testes. A região escolhida e padronizada para o teste de 

sensibilidade no território do nervo mediano foi a polpa digital do dedo indicador e 

para o nervo ulnar a polpa digital do quinto dedo.  
  

  
  
Figura 3- Campainha acionada pelo paciente quando do momento da determinação 

do  limiar de sensibilidade cutânea. 
  
  O aparelho deve ser calibrado para a gravidade no início de cada exame. O 

examinador exerce pressão contínua e crescente da extremidade de metal sobre a 

polpa digital. No momento em que o estímulo passar a ser percebido o paciente 

aperta um botão, ligado a um aviso sonoro, (Figura 3) e este valor é armazenado 

pelo computador.  
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 São realizadas dez tentativas, e destas, as três consideradas mais 

adequadas são escolhidas pelo computador. A média aritmética das três medidas 

escolhidas é calculada, e este valor é considerado como resultado. São registradas 

medidas para o teste estático de um ponto estático (1 PE), onde o examinador 

exerce pressão gradual e contínua sem movimentar o aparelho, medindo portanto a 

função das fibras de adaptação lenta para o tato superficial.   
 

 A seguir, para medir a função das fibras de adaptação rápida, o examinador 

realiza movimento de pressão gradual porém, com uma das extremidades do 

aparelho em movimento. Desta forma, registra-se o teste dinâmico de um ponto 

dinâmico (1 PD).  
 

 Seguem-se  os testes de limiar cutâneo de pressão de dois pontos, a saber: o 

teste estático de dois pontos estáticos (2 PE) e o teste dinâmico de dois pontos 

dinâmicos(2 PD).  O examinador deve tomar cuidado para não tocar uma 

extremidade do dispositivo por vez ou para não colocar muito mais pressão em uma 

das extremidades, o que facilita para o paciente o reconhecimento de duas pontas.  
 

 Da mesma maneira, as duas pontas são mantidas na mesma posição ou em 

movimento, para medir a função das fibras de adaptação lenta ou rápida, 

respectivamente. Deve-se enfatizar ao paciente no caso dos testes de dois pontos 

que ele deverá acionar o botão apenas no momento em que estiver sentindo “duas 

pontas separadas” na polpa digital, e não no momento em que começar a sentir o 

estímulo de pressão. O exame completo leva cerca de 40 minutos.  
 

     Houve interesse em comparar os resultados médios obtidos entre os 

grupos (denominado efeito de grupo) e, também, ao mesmo tempo entre quatro 

momentos de avaliação ao longo do tempo, com medidas em 1, 3, 6 e 12 meses 

após a reparação cirúrgica dos nervos (efeito de tempo). Desta forma, o teste 

estatístico utilizado para realizar as comparações, tanto entre os grupos como em 

diferentes momentos, foi a Análise de Variância (ANOVA) com Medidas Repetidas. 

Trata-se de medidas repetidas, pois as medidas ao longo do tempo são referentes a 

um mesmo paciente. Para a utilização desta abordagem a matriz de covariância das 
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observações de um mesmo indivíduo deve ter uma forma específica.  Quando 

esta forma específica não foi encontrada, os testes foram corrigidos baseados na 

correção de Huynh-Feldt. Os resultados dos testes estão apresentados abaixo, 

indicando haver diferenças entre os grupos, ou entre os tempos, quando p-

valor<0,05. Foram verificadas também se houve existência de interação nos 

resultados, ou seja, comportamentos diferenciados em função de uma outra variável. 

A interação pode indicar que os grupos apresentam comportamentos diferenciados 

de acordo com um determinado momento observado, e pode também indicar que há 

diferenças entre os tempos para determinado(s) grupo(s), porém para outro(s) não. 

A existência de interação pode indicar, por exemplo, que ocorreu diferença entre as 

lesões apenas em alguns dos momentos avaliados, e/ou pode indicar que há 

diferenças entre os meses de avaliação, apenas para um determinado grupo, porém 

para o outro não.  

 

Diante da presença do efeito de interação, identificamos quais lesões que se 

diferenciavam entre si para cada momento avaliado (1, 3, 6 e 12 meses) e, também, 

quais momentos se diferenciavam entre si para cada altura de lesão (antebraço, 

punho e dígitos). Para tal foram realizadas as comparações múltiplas (comparações 

duas a duas categorias) através do teste de Bonferroni. 

 

Foram construídos gráficos, para melhor interpretação destes resultados. 
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Resultados  
   

Em todas as comparações foram encontrados efeitos de interação (p<0,05). 

Desta forma, como houve efeito de interação, houve necessidade de identificar quais 

lesões que se diferenciavam entre si para cada momento avaliado (1, 3, 6 e 12 

meses) e, também, quais momentos se diferenciavam entre si para cada lesão 

(antebraço, digital e punho). Para tal foram realizadas as comparações múltiplas 

(comparações duas a duas categorias) através do teste de Bonferroni. 

Foram construídos gráficos, para melhor interpretação destes resultados. 

 

4.1. Variável de interesse: 1pt.e 
 Pelos resultados abaixo, conforme citado anteriormente, nota-se que houve 

efeito de interação. Para identificar quais grupos se diferenciavam entre si foram 

realizadas comparações múltiplas apresentadas a seguir. 
Tabela 1 – Valores dos limiares cutâneos de pressão (g/mm2 ) do parâmetro 1 pt.e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito de interação – p<0,001 

Efeito de Tempo (momento1, 2 e 3) – p< 0,001 

Efeito de grupo (Grupo1 e Grupo2) – p<0,001 

Após as comparações múltiplas, notou-se que, exceto na avaliação do 12º 

mês, em todos os demais momentos apenas houve diferença entre digital e os 

demais grupos (p<0,05), evidenciando que, em média, o valor de 1pt.e é menor na 

lesão digital do que nos demais grupos. Já no 12º mês, todos os grupos se 

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 
Média 103,1 99,6 89,1 56,1 
Mediana 104,0 100,0 89,0 60,0 
Desvio padrão 1,6 0,8 1,8 7,1 
Mínimo 100,0 98,0 85,0 43,0 

antebraço (n=11) 

Máximo 105,0 101,0 92,0 62,0 

Média 99,0 89,4 34,9 9,4 

Mediana 99,0 89,0 38,0 7,0 

Desvio padrão 1,4 3,0 10,0 4,1 

Mínimo 96,0 85,0 21,0 6,0 

digital (n=7) 

Máximo 100,0 95,0 45,0 17,0 

Média 102,1 98,1 73,4 35,3 

Mediana 102,0 100,0 87,0 38,0 

Desvio padrão 1,6 3,8 22,4 11,0 

Mínimo 100,0 90,0 40,0 20,0 

punho (n=7) 

Máximo 105,0 101,0 89,0 48,0 



  21 
diferenciavam entre si, evidenciando que, em média, a lesão digital apresentou 

menor valor de 1pt.e, seguido do punho e do antebraço com maiores valores.  

Os gráficos destacam estes resultados. 
 
Tabela 2 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 1 pt.e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as comparações múltiplas entre os meses, separado para cada altura 

de lesão, notou-se que houve diferença entre todos os momentos (p<0,05), 

evidenciando que, em média, o valor de 1pt.e vai diminuindo conforme aumenta o 

tempo de avaliação. Isto ocorreu para todas as lesões. 

 
Tabela 3 - Comparação múltipla entre os momentos avaliados, para cada altura das lesões de 
nervos para o parâmetro 1 pt.e 
 
Tempo comparação de interesse p-valor 

1 mês x 3 meses 0,002 
1 mês x 6 meses 0,008 
1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses 0,061 
3 meses x 12 meses <0,001 

Antebraço 

6 meses x 12 meses <0,001 

1 mês x 3 meses <0,001 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

digital 

6 meses x 12 meses 0,004 

1 mês x 3 meses 0,004 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

punho 

6 meses x 12 meses <0,001 

tempo comparação de interesse p-valor 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho 0,669 1 mês 

digital x punho 0,003 

antebraço x digital <0,001 
antebraço x punho 0,735 3 meses 

digital x punho <0,001 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho 0,058 6 meses 

digital x punho <0,001 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho <0,001 12 meses 

digital x punho <0,001 
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Gráfico 1 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 1 pt.e 
 

 
4.2. Variável de interesse: 2pt.e 
 Pelos resultados abaixo, conforme citado anteriormente, nota-se que houve 

efeito de interação. Para identificar quais grupos se diferenciavam entre si foram 

realizadas comparações múltiplas apresentadas a seguir. 
Tabela 4 – Valores dos limiares cutâneos de pressão (g/mm2 ) do parâmetro 2 pt.e 

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 
Média 82,7 77,7 71,2 54,0 
Mediana 83,0 78,0 72,0 56,0 
Desvio padrão 1,6 2,0 2,5 5,1 
Mínimo 80,0 75,0 65,0 45,0 

antebraço (n=11) 

Máximo 85,0 82,0 75,0 60,0 

Média 93,1 83,4 33,3 9,7 

Mediana 98,0 90,0 38,0 10,0 

Desvio padrão 9,6 12,7 9,7 2,6 

Mínimo 78,0 61,0 20,0 7,0 

digital (n=7) 

Máximo 102,0 95,0 44,0 15,0 

Média 84,4 80,4 61,4 38,0 

Mediana 83,0 78,0 66,0 42,0 

Desvio padrão 6,8 6,6 11,4 10,8 

Mínimo 79,0 76,0 45,0 22,0 

punho (n=7) 

Máximo 99,0 95,0 70,0 50,0 

Efeito de interação – p<0,001 

Efeito de Tempo (momento1, 2 e 3) – p< 0,001 

Efeito de grupo (Grupo1 e Grupo2) – p<0,001 
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Após as comparações múltiplas, notou-se que no 1º e no 6º mês apenas 

houve diferença entre digital e os demais grupos (p<0,05), evidenciando que, em 

média, o valor de 2pt.e é maior na lesão digital do que nos demais grupos. No 

terceiro mês não foi evidenciada diferenças entre os grupos (p>0,05). 

 

Já no 12º mês, todos os grupos se diferenciavam entre si, evidenciando que, 

em média, a lesão digital apresentou menor valor de 2pt.e, seguindo de punho e do 

antebraço com maiores valores.   

 

 Os gráficos destacam estes resultados. 

 
Tabela 5 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2 pt.e 
 
 
Tempo comparação de interesse p-valor 

antebraço x digital 0,007 

antebraço x punho >0,999 1 mês 

digital x punho 0,048 

antebraço x digital 0,402 
antebraço x punho >0,999 3 meses 

digital x punho >0,999 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho 0,058 6 meses 

digital x punho <0,001 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho <0,001 12 meses 

digital x punho <0,001 

 

Após as comparações múltiplas entre os meses, separado para cada lesão, 

notou-se que para digital e punho houve diferença entre todos os momentos, exceto 

o primeiro mês que não se diferencia do resultado do terceiro mês (p<0,05), 

evidenciando que, em média, o valor de 2pt.e vai diminuindo conforme aumenta o 

tempo de avaliação. Em relação ao antebraço o primeiro mês não se diferencia do 

3º mês e este não se diferencia do 6º mês, nas demais situações, houve diferença 

entre os meses, evidenciando que, em média, o valor de 2pt.e vai diminuindo 

conforme aumenta o tempo de avaliação. 
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Tabela 6- Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2 pt.e 

 
Tempo comparação de interesse p-valor 

1 mês x 3 meses >0,999 
1 mês x 6 meses 0,013 
1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses 0,542 
3 meses x 12 meses <0,001 

Antebraço 

6 meses x 12 meses 0,008 

1 mês x 3 meses >0,999 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

Digital 

6 meses x 12 meses 0,006 

1 mês x 3 meses >0,999 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses 0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

Punho 

6 meses x 12 meses 0,006 

 
Gráfico 2 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2pt.e 
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4.3. Variável de interesse: 1pt.d 
  

Pelos resultados abaixo, conforme citado anteriormente, nota-se que houve efeito de 

interação. Para identificar quais grupos se diferenciavam entre si, foram realizadas 

comparações múltiplas apresentadas a seguir. 

 
Tabela 7 – Valores dos limiares cutâneos de pressão (g/mm2 ) do parâmetro 1 pt.d 

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 
Média 97,6 93,5 72,9 38,7 
Mediana 98,0 94,0 75,0 38,0 
Desvio padrão 1,1 2,3 5,7 5,4 
Mínimo 96,0 90,0 62,0 28,0 

antebraço (n=11) 

Máximo 99,0 97,0 80,0 45,0 

Média 97,0 79,7 26,4 6,1 

Mediana 98,0 89,0 27,0 5,0 

Desvio padrão 1,9 15,3 6,0 2,2 

Mínimo 95,0 55,0 19,0 4,0 

digital (n=7) 

Máximo 99,0 90,0 36,0 9,0 

Média 97,4 91,4 52,3 23,0 

Mediana 98,0 91,0 54,0 21,0 

Desvio padrão 1,1 2,4 12,7 8,3 

Mínimo 96,0 89,0 35,0 15,0 

punho (n=7) 

Máximo 99,0 95,0 70,0 38,0 

Efeito de interação – p<0,001 

Efeito de Tempo (momento1, 2 e 3) – p< 0,001 

Efeito de grupo (Grupo1 e Grupo2) – p=0,001 

 

Após as comparações múltiplas, notou-se que no 1º mês não houve 

diferença, estatísticamente significante, entre as lesões (p>0,05). No 6º mês, 

apenas, houve diferença entre digital e os demais grupos (p<0,05), evidenciando 

que, em média, o valor de 1pt.d é maior na lesão digital do que nos demais grupos. 

Já no 6º e no 12º mês, todos os grupos se diferenciavam estatisticamente entre si 

(p<0,05), evidenciando que, em média, a lesão digital apresentou menor valor de 

1pt.d, seguindo de punho e do antebraço com maiores valores. Os gráficos 

destacam estes resultados. 
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Tabela 8 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 1 pt.d 
 
tempo comparação de interesse p-valor 

antebraço x digital >0,999 

antebraço x punho >0,999 1 mês 

digital x punho >0,999 

antebraço x digital 0,007 
antebraço x punho >0,999 3 meses 

digital x punho 0,043 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho <0,001 6 meses 

digital x punho <0,001 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho <0,001 12 meses 

digital x punho <0,001 

 

Após as comparações múltiplas entre os meses, separados para cada lesão, 

notou-se que, para antebraço e punho, houve diferença entre todos os momentos, 

exceto para o primeiro mês que não se diferencia do resultado obtido do terceiro 

mês (p<0,05), evidenciando que, em média, o valor de 1pt.d vai diminuindo 

conforme aumenta o tempo de avaliação. Em relação à digital, após as 

comparações múltiplas entre os meses notou-se que houve diferença entre todos os 

momentos (p<0,05), evidenciando que, em média, o valor de 1pt.d vai diminuindo 

conforme aumenta o tempo de avaliação. 
Tabela 9 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 1 pt.d 
 
tempo comparação de interesse p-valor 

1 mês x 3 meses 0,508 
1 mês x 6 meses <0,001 
1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 
3 meses x 12 meses <0,001 

antebraço 

6 meses x 12 meses 0,002 

1 mês x 3 meses <0,001 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

digital 

6 meses x 12 meses 0,019 

1 mês x 3 meses 0,311 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

punho 

6 meses x 12 meses 0,007 
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Gráfico 3 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 1 pt.d 

 
4.4. Variável de interesse: 2pt.d 

 Pelos resultados abaixo, conforme citado anteriormente, nota-se que houve 

efeito de interação. Para identificar quais grupos se diferenciavam entre si foram 

realizadas comparações múltiplas apresentadas a seguir. 

 
Tabela 10 – Valores dos limiares cutâneos de pressão (g/mm2 ) do parâmetro 2 pt.d 

  1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 
Média 90,0 83,4 68,6 46,3 
Mediana 90,0 85,0 72,0 50,0 
Desvio padrão 1,9 7,8 10,5 10,8 
Mínimo 88,0 60,0 38,0 16,0 

antebraço (n=11) 

Máximo 95,0 88,0 75,0 55,0 

Média 95,9 80,9 30,0 8,0 

Mediana 99,0 89,0 35,0 7,0 

Desvio padrão 5,1 14,6 9,4 3,1 

Mínimo 88,0 59,0 17,0 6,0 

digital (n=7) 

Máximo 99,0 90,0 40,0 15,0 

Média 91,3 85,7 60,1 32,9 

Mediana 90,0 85,0 66,0 33,0 

Desvio padrão 3,6 2,1 11,5 9,7 

Mínimo 88,0 83,0 42,0 20,0 

punho (n=7) 

Máximo 99,0 90,0 70,0 45,0 

Efeito de interação – p<0,001 

Efeito de Tempo (momento1, 2 e 3) – p< 0,001 

Efeito de grupo (Grupo1 e Grupo2) – p<0,001 
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Após as comparações múltiplas, notou-se que no 1º mês não houve 

diferença, estatísticamente significante, entre as lesões (p>0,05), exceto entre 

antebraço e digital, evidenciando que, em média, o valor de 2pt.d é maior na digital 

do que no antebraço. No 3º mês não houve diferença, estatísticamente, entre os 

grupos (p>0,05). 

 

No 6º mês apenas houve diferença entre digital e os demais grupos (p<0,05), 

evidenciando que, em média, o valor de 2pt.d é maior na lesão digital do que nos 

demais grupos. Já no 12º mês, todos os grupos se diferenciavam estatísticamente 

entre si (p<0,05), evidenciando que, em média, a lesão digital apresentou menor 

valor de 2pt.d, seguindo de punho e do antebraço com maiores valores.  

 

Os gráficos destacam estes resultados. 

 
Tabela 11 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2 pt.d 
 
tempo comparação de interesse p-valor 

antebraço x digital 0,007 

antebraço x punho >0,999 1 mês 

digital x punho 0,068 

antebraço x digital >0,999 
antebraço x punho >0,999 3 meses 

digital x punho >0,999 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho 0,325 6 meses 

digital x punho <0,001 

antebraço x digital <0,001 

antebraço x punho 0,016 12 meses 

digital x punho <0,001 

 

Após as comparações múltiplas entre os meses, separados para cada lesão, 

notou-se que para antebraço e punho houve diferença entre todos os momentos, 

exceto o primeiro mês que não se diferencia do resultado do terceiro mês, nem o 6º 

mês que não se diferenciou do 12º mês (p<0,05), evidenciando que para os demais 

tempos, em média, o valor de 2pt.d vai diminuindo conforme aumenta o tempo de 

avaliação.  
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Em relação à digital, após as comparações múltiplas entre os meses notou-

se que houve diferença entre todos os momentos, exceto o 6º mês que não se 

diferenciou do 12º mês (p<0,05), evidenciando que, em média, o valor de 2pt.d vai 

diminuindo conforme aumenta o tempo de avaliação.  

 
Tabela 12 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2 pt.d 
 
tempo comparação de interesse p-valor 

1 mês x 3 meses 0,119 
1 mês x 6 meses <0,001 
1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses 0,003 
3 meses x 12 meses <0,001 

antebraço 

6 meses x 12 meses 0,870 

1 mês x 3 meses 0,007 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

digital 

6 meses x 12 meses 0,996 

1 mês x 3 meses 0,491 

1 mês x 6 meses <0,001 

1 mês x 12 meses <0,001 

3 meses x 6 meses <0,001 

3 meses x 12 meses <0,001 

punho 

6 meses x 12 meses 0,883 

 
Gráfico 4 - Comparação múltipla entre as alturas das lesões de nervos, para cada momento 
avaliado para o parâmetro 2 pt.d 
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4.5. Comparação dos pontos (1pt.e, 2pt.e, 1pt.d e 2pt.d) entre nervos mediano 

e ulnar. 
Para a comparação das variáveis quantitativas entre os dois grupos de 

interesse (mediano e ulnar), o teste utilizado foi o t-Student, também considerando 

um nível de significância de 5%.  

 

Pelos resultados abaixo pode-se observar que não houve diferença, 

estatisticamente significante, entre os grupos para nenhuma das variáveis (p>0,05). 
Tabela 17 – Valores dos limiares cutâneos de pressão (g/mm2 ) entre os nervos mediano e 

ulnar  

 
    mediano              

(n=64) 
ulnar                   
(n=36) p-valor 

Média 74,6 79,0 
Mediana 89,5 90,0 
Desvio padrão 32,0 28,6 
Mínimo 6,0 7,0 

1pt.e 

Máximo 105,0 105,0 

0,491 

Média 65,0 65,8 

Mediana 73,5 72,5 

Desvio padrão 25,5 21,6 

Mínimo 7,0 10,0 

2pt.e 

Máximo 102,0 99,0 

0,88 

Média 65,6 67,9 

Mediana 78,5 77,5 

Desvio padrão 33,0 30,7 

Mínimo 4,0 5,0 

1pt.d 

Máximo 99,0 99,0 

0,736 

Média 64,6 67,5 

Mediana 73,5 73,0 

Desvio padrão 28,9 25,7 

Mínimo 7,0 6,0 

2pt.d 

Máximo 99,0 99,0 

0,612 
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Discussão 
 
 Para os propósitos desta dissertação,  trauma é definido como  a injúria 

resultante da energia cinética aplicada aos membros superiores acometendo os 

nervos periféricos.   Sendo, a energia cinética (KE)  diretamente proporcional a 

massa do objeto (m) e ao quadrado da velocidade (v):   KE=1/2 mv2.56 

 

 Queimaduras e traumas elétricos apesar de derivarem de energia térmica e 

elétrica, respectivamente, aplicadas aos tecidos.   Estas injúrias não estão 

consideradas pela significante diferença patofisiológica de seus mecanismos em 

relação aos traumas resultantes de energia cinética. 56 

 

  O tratamento das afecções do sistema nervoso periférico, baseia-se no 

diagnóstico – topográfico e etiológico – das lesões, asim como no reconhecimento 

de suas consequências e na instituição do tratamento adequado frente `a situação. 

 

 Para tanto, é necessário conhecer a anatomia humana e a semiologia 

neurológica, para o adequado planejamento e execução da estratégia de abordagem 

diagnóstica e terapêutica. 

 

 Assim sendo, os examinadores deverão ter em mente que há variações 

anatômicas frequentes, como no caso da síndrome do túnel do carpo,57,58 tanto que, 

segundo Mumford e seus colaboradores,59 somente 45% dos espécimes por eles 

estudados apresentavam a anatomia descrita nos livros.   Entretanto, deverão 

lembrar que há também outras variações menos frequentes, como a anastomose 

ulnar-mediano, ou anastomose de Marinacci, presente em menos de 1% dos casos, 

segundo Gutman.60 

 

 A cirurgia do sistema nervoso periférico, como as demais, é regida pelo 

conhecimento prévio da anatomia e reconhecimento de suas estruturas no campo 

cirúrgico, através das limitadas vias de acesso que se oferecem em vista da 

imperiosa necessidade de se respeitar ao máximo a integridade, a fisiologia e a 

função da região a ser manipulada. 



  33 
 

 Por isso é necessário estar atento para reconhecer qualquer variação 

anatômica presente no campo cirúrgico, a fim de evitar uma intervenção praticada 

em local inadequado ou uma lesão iatrogênica devida a uma ação inadvertida. 

 

 Uma das variações anatômicas mais raras do sistema nervoso periférico tem 

uma frequência, segundo a literatura, menor do que a das presentes na região 

carpal, porém maior do que a da anastomose ulnar-mediano.   Em cadáveres, varia 

entre 7,8 e 20% e, segundo um estudo clínico-experimental realizado por 

Mannerfelt,61 ocorreu em 15% da população estudada, mas é muitas vezes 

esquecida e pode passar despercebida durante a realização de exames 

subsidiários.    É a anastomose que segundo Leibovic62 foi descrita primeiramente 

por Martin, em 1763 e, através de estudos anatômicos, confirmada por Gruber em 

1870 – hoje conhecida por anastomose de Martin-Gruber. 

 

 Caracteriza-se pela presença de um ou mais ramos comunicantes entre os 

nervos mediano e/ou interósseo anterior e o nervo ulnar na região do antebraço.63   

Isso permitiria que fibras destinadas `a musculatura intrínseca da mão, inervada pelo 

nervo ulnar, fossem carreadas pelo nervo mediano ou pelo interósseo anterior, até a 

região da anastomose, podendo explicar a presença de sinais e sintomas diferentes 

do esperado, ora em lesões do nervo ulnar, ora em lesões do nervo mediano. 

 

 Estas variações de déficit poderiam ser caracterizadas por alterações na 

musculatura inervada pelo nervo ulnar, na vigência de lesão dos nervos mediano ou 

interósseo anterior proximal `a anastomose, ou por um déficit menor regletindo a sua 

presença numa lesão do nervo ulnar, também proximal `a anastomose. 

 

 É sempre, pois, estar  alerta quanto `a possibilidade de existir essa 

anastomose,64 especialmente num país como o Brasil, em que no ano de 2000 

foram registrados 343.996 acidentes de trabalho, ou seja, em cada 1000 

trabalhadores segurados, 19 sofreram algum acidente de trabalho e que 32,4% 

desses acidentes provocaram lesões ou amputações nos punhos, mãos ou 

antebraços, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social – 2000, elaborado 



  34 
pela secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência 

Social. 

 

 São poucos os trabalhos relatando o uso do PSSD como instrumento de auxílio 

diagnóstico ou no acompanhamento de patologias, sendo o presente estudo em 

nosso meio, importante refêrencia no estudo da sensibilidade cutânea em pacientes 

com traumatismos agudos de nervos periféricos de membros superiores. 

 

 Dellon et al. descreveram o PSSD como forma de associar os conceitos de 

limiar cutâneo de pressão e de discriminação de dois pontos. Cada um destes 

parâmetros avaliará aspectos diferentes da função do nervo periférico, com 

vantagens únicas como a medida contínua do limiar cutâneo de pressão 

(diferentemente do teste de Semmes-Weinstein, que como dito anteriormente, mede 

intervalos de valores) e a possibilidade de controlar a pressão exercida na pele pelo 

aparelho na medida da discriminação de dois pontos.  Acrescentando, desta 

maneira, precisão.  Não medimos apenas a distância entre dois pontos, mas a 

menor pressão em que há percepção do estímulo cutâneo entre eles.  
 

 Desta maneira, a aferição da discriminação de dois pontos passa a ser também 

um método de avaliação de limiar cutâneo, uma vez que para as medidas de dois 

pontos, tanto estático quanto dinâmico, estamos realizando medidas em g/mm2.  
Este novo tipo de parâmetro utilizado (os testes de dois pontos, tanto estático quanto 

dinâmico), provou ter boa correlação com testes de função de mão como o Mayo 

Dexterity Test e o teste de reconhecimento de objetos cronometrado.65   Essas 

novas modalidades descritas, mostraram-se também, mais sensíveis para o 

diagnóstico das síndromes compressivas do que os tradicionais testes utilizados.66
 
 

  
 O fato do PSSD estabelecer valores objetivos ao diagnóstico das síndromes 

compressivas do nervo periférico, abre perspectivas não somente para a detecção 

precoce da progressão do processo de regeneração neural nos casos de trauma 

mas quanto a tentar estabelecer gradações para a doença, e a partir daí determinar 

o tratamento mais eficaz.67,68  
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 Da mesma maneira, nas neuropatias secundárias a Hanseníase, neuropatias 

compressivas no diabético e em pacientes com neuropatias compressivas pós 

trauma, o PSSD mostrou-se extremamente útil no diagnóstico dessas 

patologias.68,69,70,71 

 
 Além disso, o fato do teste de sensibilidade cutânea ser menos desconfortável 

para o paciente pode facilitar um controle de tratamento com melhor adesão, tendo 

em vista uma menor necessidade de repetição de testes eletrodiagnósticos.  
 

 A possibilidade de medir independentemente subtipos diferentes de fibras 

associadas à sensação de tato superficial, pode permitir acompanhamento mais 

fidedigno do controle de tratamento das patologias dos nervos periféricos, inclusive 

com direcionamento mais específico para a reabilitação sensitiva caso esta seja 

necessária. Novos estudos devem ser realizados para avaliar este tipo de benefício.  
 

 Os testes eletrodiagnósticos são criticados por não apresentarem correlação 

com a clínica, tornando difícil sua utilização para classificação de gravidade e 

consequentemente escolha de planejamentos terapêuticos diferenciados (cirurgia ou 

tratamento conservador).   

 

 A primeira referência de reparo de nervos foi de Rhazes in 900 aC, mas a 

regeneração de nervos periféricos após o reparo de nervos foi demonstrado por 

Cruikshank em 1795.72    Cajal foi o pioneiro no conceito da regeneração axonal.    

Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, Sunderland demonstrou a anatomia 

interna detalhada dos nervos periféricos e contribuiu para o desenvolvimento de 

técnica microcirúrgica para melhoria do prognóstico dos reparos de nervos como 

descrito anteriormente, enquanto, o primeiro enxerto de nervos periféricos foi 

reportado por Albert em 1885.73 

 

 O reparo de nervos pode ser primário ou secundário, de acordo com o tempo 

após a injúria para o tratamento cirúrgico.   O reparo direto é a reconexão do nervo 

após a ruptura de sua continuidade, todavia, em 3 semanas após a injúria o nervo 

pode perder cerca de 8% de seu comprimento.74   No presente estudo os casos 
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abordados foram submetidos a reconstruções primárias. 

 

 Neurorrafias término-terminais são preferíveis onde o gap é pequeno e os 

cotos aproximados sem tensão.  Melhores resultados também são obtidos com 

nervos sensitivos puros ou motores puros e quando o componente de tecido 

conectivo intraneural for pequeno, o qual, pode variar de 22 a 80%.74,75   Em todos 

os casos do estudo foram realizadas avaliações intra-operatórias com neurorrafias 

término-terminais, obedecendo técnica microcirúrgica padronizada, e observando a 

ausência de tensão ou tensão mínima na aproximação dos cotos.  Hentz et al.76 em 

estudo com primatas demonstraram que o reparo de nervo direto sob tensão mínima 

apresentou melhores resultados da regeneração neural, em relação ao enxerto de 

nervo com sutura livre de tensão.  

 

 Neurorrafia epineural, dos grupos fasciculares ou fascicular representam as 

técnicas de reparo término-terminal dos nervos.    Realizou-se sutura epineural em 

todos os casos do estudo, uma vez que, o mecanismo de trauma predominante foi o 

trauma cortante em 56% dos casos sem perda significativa de substância neural e 

44% de traumatismos corto-contusos.    O reparo do grupo fascicular tem  a 

potencial desvantagem de aumentar o tecido cicatricial e danificar o suprimento 

vascular neural como resultado de uma dissecção adicional.77   Lundborg et al. 

demonstraram que há pouca evidência que esta técnica seja superior ao reparo 

epineural.78 

 

 Os mecanismos de regeneração neural das fibras sensitivas são similares aos 

dos axônios motores, com a importante diferença, no entanto, que os órgãos alvos 

não degeneram após 18 – 24 meses, como nos músculos.   Assim, a recuperação 

sensitiva pode continuar por um período de tempo maior em relação a recuperação 

axonal motora.56 

 

 Poucos autores consideram a compressão de nervo secundária ao trauma de 

ocorrência rara.   A maioria observa que a compressão de nervo pode ocorrer após 

qualquer injúria no membro superior.79,80,81,82,83   Assim, identificamos a necessidade 

do acompanhamento dos níveis de sensibilidade cutânea para detecção de 
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possíveis compressões ou interrupção da progressão da recuperação sensorial. 

 
  Além disso, a existência de um exame de sensibilidade com valores objetivos 

e contínuos abre perspectivas para a criação de uma escala de gravidade da 

compressão periférica, além de possibilidade de realizar novas avaliações com 

dados objetivos sobre a melhora clínica do paciente. Isso já foi estabelecido por 

Dellon et al. em seus estudos sobre a neuropatia compressiva em pacientes 

diabéticos e aplicado com sucesso.68,69 
 

 Outras situações podem eventualmente beneficiar-se deste tipo de exame, 

como por exemplo as síndromes compressivas do nervo ulnar no túnel cubital, que 

sabidamente apresentam alto índice de falsos negativos nos estudos 

eletrodiagnósticos.84,85 
   Ainda, o sinal de Tinel,86 ou seja, a percussão digital sobre 

o trajeto do nervo reparado com desencadeamento de sensações de 

hipersensibilidade localizada ou irradiada foi o exame clínico para o 

acompanhamento da progressão da regeneração neural. 

 

 Observou-se que, os valores em média para o parâmetro 1 PD, principalmente 

no grupo dos pacientes com lesões em nível dos dedos, apresentaram os menores 

valores de limiares cutâneos de pressão medidos pelo PSSD ao término de 12 

meses avaliados, seguido do grupo dos pacientes com lesões no punho e 

antebraço.   Com diminuição dos valores da sensibilidade cutânea a medida em que 

aumenta o tempo da data do reparo cirúrgico do nervo.  Exceto para o primeiro mês 

que não se diferencia do terceiro mês (p<0,05) de avaliação.  Evidência da 

recuperação das fibras responsáveis pela percepção de movimento e vibração.  

Responsáveis os corpúsculos de Paccini e Meissner – receptores associados `a 

estas fibras na pele glabra.   
 

 Observou-se ainda que, para os parâmetros  1PE, 2 PE, 2 PD houve um 

padrão de diminuição progressiva dos valores dos limiares cutâneos de pressão 

verificados pelo PSSD  para o grupo dos pacientes com lesão em nível de dígitos 

seguido pelo punho e antebraço e que na maioria dos grupos considerados não 

houve diferença estatística significativa entre o primeiro e o terceiro mês de 
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avaliação.    No entanto, de forma geral houve uma progressão estatísticamente 

significativa dos valores dos limiares cutâneos de pressão a medida em que se 

aumentasse o tempo. 

 

 Atualmente, buscando-se melhorias nos níveis de recuperação dos limiares 

cutâneos de pressão, o estabelecimento de correlação com o trauma de nervos 

periféricos e as repercussões em nível cortical e sua reorganização (Lundborg, 

1994),  em conjunto com técnicas de rehabilitação sensitiva para melhorar a 

capacidade de reorganização cortical objetivam o restabelecimento satisfatório da 

percepção da sensibilidade cutânea.87 

 

 Para que protocolos de tratamento eficientes possam ser estabelecidos, faz-se 

necessário um acompanhamento mais adequado da recuperação sensitiva em todos 

os seu aspectos. O testes eletrodiagnósticos continuarão a ter sua importância, no 

entanto, condução nervosa não significa necessariamente função. Dentro deste 

contexto, os testes de sensibilidade cutânea devem ser realizados, em busca de um 

direcionamento maior na reeducação sensitiva e portanto na recuperação da função 

global da mão. 

 

 O grupo dos pacientes com lesão de nervos em nível de dígitos apresentaram 

os menores limiares cutâneos de pressão em comparação aos demais grupos, uma 

vez que,  a progressão da regeneração ao longo do segmento distal do nervo 

reparado ocorrendo a um rítmo esperado de 1-4 mm/dia88,89 atingirá os 

mecanorreceptores responsáveis pela captação do estímulo tátil primeiramente em 

relação aos demais grupos com alturas de lesões superiores. 

 

 A maioria dos resultados dos limiares cutâneos de pressão dos parâmetros 

1PE, 1PD, 2 PE, 2 PD  entre o primeiro e o terceiro mês avaliados não 

demonstraram diferença estatística significativa. 

 

  Em todos os parâmetros avaliados houve uma melhora progressiva ao longo 

do tempo, ou seja, menores valores encontrados dos limiares cutâneos de pressão 

determinados pelo aparelho PSSD. 



  39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………Anexos  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  40 
 
 
  
ANEXO A  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. 
........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 

APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

............................................................. 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

 
2.RESPONSÁVEL LEGAL 
.............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº 

................... APTO: ............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............).................................................................................. 
______________________________________________________________________
________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA :   ESTUDO DA SENSIBILIDADE 
CUTĀNEA EM LESOES AGUDAS DE NERVOS PERIFERICOS DE MEMBROS 
SUPERIORES 

PESQUISADOR : DR. NELIO WATANABE AGUILERA 
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CARGO/FUNÇÃO: CIRURGIAO PLASTICO INSCRIÇÃO CONSELHO 

REGIONAL Nº97075 
UNIDADE DO HCFMUSP: ICHC 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
     RISCO MÍNIMO □X  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 MESES 
__________________________________________________________________________

_________ 

 REGISTRO DAS EXPLICACOES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

1- Desenho e os objetivos da pesquisa: Essas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária nesta pesquisa, que visa: o estudo da sensibilidade cutânea em lesões 

agudas de nervos periféricos de membros superiores. 

2- Descrição dos procedimentos que serão realizados:  Faremos uma entrevista com historia clinica e 

exame físico do membro acometido, no qual, será  realizado testes de sensibilidade cutânea 

utilizando o aparelho Nk Pressure Specified Sensory Device modelo PSSD constituído por um 

transdutor conectado a um computador tipo laptop o qual fará o registro dos níveis de sensibilidade 

cutânea em g/mm2 reportado pelo paciente (ao apertar um botão) diante da percepção de diferentes 

tipos de estimulação tátil: 1 ponto estático (10 medidas), 1 ponto dinâmico (10medidas), 2 pontos 

estáticos (10medidas), 2 pontos dinâmicos (10 medidas) com o paciente posicionado 

confortavelmente em ambiente adequado do ambulatório da Cirurgia Plástica e Queimaduras, após 

explicação sucinta de todo o procedimento em linguagem clara aos pacientes que concordarem em 

participar desta pesquisa. Serao realizadas medidas  da sensibilidade cutânea dos membros 

superiores que foram submetidos a cirurgia para reparação das lesões dos nervos periféricos em 1, 3, 

6, 12 e 18 meses de pós-operatório, bem como, a evolução clinica e reabilitação do membro 

acometido. 

3- Descrição dos desconfortos e riscos esperados: Não há a presença de riscos e/ou desconfortos 

esperados para o paciente em alguma etapa desta pesquisa, no entanto, caso necessite, eu estarei 

pronto para responder `as suas duvidas e a auxiliar no que for necessário. 

4-Benefícios para o participante:  Documentar a evolução do retorno da sensibilidade cutânea ao 

longo do tempo, no entanto, somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum 

benefício. 

 Relação de procedimentos alternativos pelos quais o paciente pode optar: Nada a declarar. 

5- Acesso, a qualquer etapa do estudo, `as informações relacionadas `a pesquisa: Caso o(a) 

senhor(a) participe da pesquisa, quaisquer informações sobre a pesquisa, riscos e benefícios ou 

duvidas serão prontamente atendidas através de contato no ambulatório de Cirurgia Plastica `as 
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quartas-feiras entre 09:00 e 12:00 hs, ou através de contato telefônico pelo numero (11) 8912-

1077,  para esclarecimento de eventuais dúvidas com o Dr. NELIO WATANABE AGUILERA. O 

principal investigador é o Dr MARCUS CASTRO FERREIRA que pode ser encontrado no endereço 

AV. DR ARNALDO 455 SL.1360 SÃO PAULO/SP Telefone(s)(011)30620415.     Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 

20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

6- É garantida ao participante da pesquisa a  liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo e isto não trará nenhum prejuízo `a continuidade de sua 

assistência na Divisao de Cirurgia Plastica e Queimaduras do Hospital das Clinicas da FMUSP. 

7- Direito de confidencialidade, sigilo e privacidade:   As informações obtidas serão  analisadas e 

serão utilizados apenas em publicações cientificas, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

paciente. 

8- Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

9-Despesas e compensações:   Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

10-Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico no 

HCFMUSP, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

11-Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo a pesquisa: ”ESTUDO DA SENSIBILIDADE CUTANEA EM LESOES AGUDAS DE 

NERVOS PERIFERICOS DE MEMBROS SUPERIORES” 

Eu discuti com o Dr. NELIO WATANABE AGUILERA. sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

------------------------------------------------- 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Assinatura do paciente/representante legal  Data         /       /        

 

 

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

Assinatura da testemunha  Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

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

Assinatura do responsável pelo estudo  Data         /       /        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ANEXO B  
LISTA DE PACIENTES  
  
GRUPO 1 INICIAIS SEXO IDADE  
 

1. DC MASC 33 
2. KGT MASC 34 
3. RAF  MASC 26 
4. LCP  MASC 46 
5. FOS MASC 34 
6. LL  FEM  24 
7. OPS  MASC  36 
8. LNS  MASC 32 
9. NSL  MASC 41 
10. ARMB MASC 39 
11. JBC  MASC 48 

  
 
GRUPO 2 INICIAIS SEXO IDADE  
  

1. VSS  MASC  37 
2. JS  MASC  32 
3. JS  MASC 38 
4. ARS  MASC  29 
5. JLG  FEM 33 
6. GA  MASC 29 
7. RPS  FEM  21 

  
GRUPO 3 INICIAIS SEXO IDADE  
  

1. LP  MASC  31 
2. AR  MASC  26 
3. MAM  MASC  42 
4. JAGS  MASC  36 
5. CMOJ  MASC 46 
6. DAMS  MASC  38 
7. JCM  FEM  47 
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ANEXO C  
FICHA DE PROTOCOLO  
  
 

 TRAUMATISMOS DE NERVOS PERIFÉRICOS DE MEMBROS SUPERIORES 
 
 
 
Data:…………………… 
 
História Clínica / Mecanismo do Trauma / Tipo de Lesão 
 
 
 
História Médica Pregressa: 
 
 
Alergias: 
 
Medicamentos: 
 
Tabagismo: 
 
Mão Dominante: 
 
 
Lesões do Plexo Braquial                                                                        Distribuição Cutânea das Raízes Cervicais                                          
 

                            
 
 
Exame Fís ico  Geral :  
 
 
Peso: 
 
Altura: 
 
IMC: 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Exame Físico Especial: 
 
 
Exame Físico dos Membros Superiores: 
 
 
 
Sinal de Tinel: 
 
 
 
 
Data da Correção Cirúrgica: 
 
 
Técnica utilizada: 
 
 
Altura da lesão:  
 
 
Exames Complementares: 
 
 
Neuropatias: 
 
 
1. Metabólicas:     (     )    Diabetes 
    (     )    Renal 
    (     )    Tireóide 
    (     )    Metais pesados 
 
 
2. Alcoolismo        (     )   Sim                         (      ) Não 
Agente: 
Frequência: 
Quantidade:                          
 
3.  Infecciosas        (     )  Herpes 
     (     )  Hepatite C 
     (     )  HIV 
     (     )  Citomegalovírus 
     
 
4.Imuno mediadas  (     ) Reumatológicas 
      (     )  Outras 
 
 
5. Hereditárias       (      )  
 
 
6.  Paraneoplásica   (     )  
 
 
7.  Vitaminas           (     ) 
 
 
 
Diagnóstico Final: 
 
Responsável: 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