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RESUMO 

 

ORLANDIN, J.R. Tratamento de doença de disco intervertebral crônica em cães 

utilizando células-tronco derivadas da membrana amniótica. 55 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de 

São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

As doenças de disco intervertebrais (DDIV) representam a maior parte de 

atendimentos neurológicos e são responsáveis pela maioria dos casos de paralisia 

em cães. Os tratamentos utilizados atualmente não demonstram resultados 

satisfatórios em pacientes com manifestações neurológicas mais graves. A fim de 

promover recuperação nervosa e motora, além de melhora na qualidade de vida, o 

presente trabalho objetivou criar um protocolo, através de um ensaio duplo cego, 

associando cirurgia descompressiva e transplante alogênico de células-tronco (CT) 

derivadas da membrana amniótica em cães com DDIV crônica. As mesmas células 

já foram caracterizadas anteriormente como mesenquimais fetais e apresentaram-se 

seguras para aplicação. Foram selecionados oito cães, onde quatro já passaram por 

cirurgia e receberam três aplicações epidurais de células-tronco. Os outros quatro 

animais foram submetidos à cirurgia descompressiva e divididos aleatoriamente 

(teste duplo cego) em dois grupos: “cirurgia + placebo”, o qual recebeu apenas 

solução fisiológica; e “cirurgia + CT”, que recebeu a terapia celular. Durante o 

procedimento cirúrgico, foi realizado a aplicação por gotejamento sobre a lesão, e 

após quinze e quarenta e cinco dias foram realizadas outras duas aplicações, via 

epidural. Os animais passaram por acompanhamento quinzenal e foram reavaliados 

três meses após o procedimento cirúrgico, através de exames funcionais e 

ressonância magnética. Alguns animais apresentaram melhora neurológica 

significativa, como a recuperação da nocicepção e capacidade de se manter em 

estação. Apesar da necessidade de mais estudos, até o presente momento, a 

terapia celular apresentou-se factível e sem efeitos prejudiciais aos animais. 

 

Palavras-chave: terapia celular, lesão medular, discopatia,âmnio. 



ABSTRACT 

 

ORLANDIN, J.R. Treatment of chronic intervertebral disc diseases in dogs 

using amniotic membrane-derived stem cells. 55 f. M.Sc. Dissertation – Faculty of 

Animal Science and Food Engineering, University of São Paulo. Pirassununga, 2018. 

 

Intervertebral disc (IVD) diseases represent the majority of neurological attendance 

and are responsible for the most cases of paralysis in dogs. Treatments currently 

used do not show satisfactory results in patients with more severe neurological 

manifestations. In order to promote nerve and motor recovery, as well as improve 

quality of life, the present study aims to create a protocol, using double-blind test 

method, associating spinal decompression surgery and allogeneic transplantation of 

amniotic membrane-derived stem cells (AMSCs) in dogs with chronic IVD diseases. 

Those were previously characterized as fetal mesenchymal cells and were safe for 

application. Eight dogs were selected, where four have already gone through surgery 

and received 3 epidural applications of stem cells. The other four animals were 

submitted to spinal decompression surgery and randomly divided into two groups 

(double blind test): “surgery + placebo”, which received only physiological solution; 

and “surgery + AMSCs”, which receive cell therapy. During the surgical procedure, a 

drip application was performed on the lesion and after fifteen and forty five days 

another two applications were made via epidural. Animals were monitored biweekly 

and were reassessed three months after surgery, by functional tests and magnetic 

resonance exams. Some animals presented significant neurological improvement, 

such as the recovery of nociception and ability to remain on station. Despites the 

need further studies, until the present moment, cell therapy has been feasible and 

has no harmful effects on animals. 

 

Key-words: cell therapy, spinal cord injury, discopathy, amnion. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

De maneira geral, as células-tronco são distinguidas de outros tipos celulares 

devido a habilidades importantes: são células indiferenciadas, capazes de se 

proliferar e gerar células-filhas idênticas através da divisão celular, mesmo após um 

longo período de inatividade; e sob certas condições fisiológicas ou experimentais, 

em microambientes apropriados, são induzidas a se diferenciar em linhagens 

celulares especializadas (DOMINICI et al., 2006). 

 O estudo com células-tronco aposta principalmente no seu potencial 

regenerativo que, devido a sua alta plasticidade, a torna uma ferramenta promissora 

na medicina regenerativa (RAMER et al., 2000; CHO et al., 2009;). Vale ressaltar 

que essa é a mais avançada tecnologia na área da Medicina Veterinária e tem como 

objetivo a substituição de células ou tecidos injuriados, a fim de restaurar sua função 

e promover melhor qualidade de vida aos animais, pois reduz a dor e o período de 

recuperação, além de permitir a modulação do sistema imune e da resposta 

inflamatória (SAULNIER et al., 2016; ORLANDIN et al., 2017). 

As células-tronco mesenquimais derivada da membrana amniótica são 

células multipotentes, capazes de se diferenciar em vários tipos celulares 

(NAKAJIMA et al., 2004; VIDANE et al., 2014, CARDOSO et al., 2017), além de 

apresentarem capacidade de modulação da resposta inflamatória e propriedades 

imunorreguladoras, o que permite praticável transplantes alogênicos (LANGE-

CONSIGLIO et al., 2013; ORLANDIN et al., 2017). O potencial terapêutico dessa 

linhagem celular na lesão medular vem sendo retratado há mais de uma década 

(SANKAR et al, 2003; ZHI-YUAN et al, 2006; MENG et al, 2008). 

A doença de discos intervertebrais (DDIV), ou hérnia de disco, é uma das 

causas mais comuns de compressão medular e representam a maior parte dos 

atendimentos neurológicos na clínica de pequenos animais, sendo responsável pela 

maioria dos casos de paralisia em cães (SEIM, 1996; TOOMBS, WATERS, 2007; 

DOWNES et al., 2009; NISHIDA et at., 2012; BRISSON, 2010). Podem ser do tipo I, 

extrusão; ou tipo II, protusão (HANSEN, 1952), e sua classificação é feita conforme 

sinais clínicos e neurológicos (OLBY et al, 1994). Atualmente, o tratamento dessa 

enfermidade é conservador, entretanto, para os animais em estágio mais avançado, 
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ele se apresenta ineficaz (BEZERRA, 2013). O transplante de células tronco tem 

sido recentemente identificado como uma potencial modalidade terapêutica para o 

tratamento do trauma medular (NISHIDA et al, 2012; RYU et al, 2012). 

No presente trabalho, 12 cães paraplégicos, acometidos por hérnia de disco 

crônica, foram selecionados, mas apenas 8 concluíram o projeto. Foram divididos 

em três grupos, conforme seu histórico. Além de procedimento descompressivo, os 

animais receberam três aplicações de células-tronco, e passaram por avaliações 

quinzenais. Também foram realizados exames de ressonância magnética antes e 

após o tratamento. Alguns animais apresentaram melhora, mas devido ao pequeno 

número amostral, os resultados deste trabalho são inconclusivos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

 O objetivo deste projeto foi avaliar a resposta da terapia celular utilizando 

células-tronco derivadas da membrana amniótica canina e sua contribuição para a 

regeneração nervosa e recuperação motora de cães com doenças de disco 

intervertebral toracolombar crônica de grau V, promovendo melhora na qualidade de 

vida, através da implantação de um tratamento viável.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Isolar e estabelecer cultivo de células-tronco derivadas de membrana amniótica 

de cadelas em terço final gestacional;  

 Criação de banco de células; 

 Propor um protocolo de tratamento baseado em associação de procedimento 

cirúrgico descompressivo e transplante de células-tronco derivadas da 

membrana amniótica em cães com DDIV crônica; 

 Avaliação funcional dos animais através de Escala Funcional de Olby antes, 

durante e após o tratamento; 

 Avaliação tecidual através de ressonância magnética, antes e após o tratamento.  
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3. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA 

 

 As células-tronco derivadas de membrana amniótica apresentam maior 

capacidade proliferativa e apresentam alta plasticidade e tendência à pluripotência 

quando comparada com outras células-tronco mesenquimais. Devido aos seus 

efeitos imunomodulador, antiinflamatório, e regenerativo espera-se que a terapia 

celular seja capaz de promover modulação da resposta neuroinflamatória, e 

consequentemente da cicatriz glial, promovendo melhora funcional e neurológica 

aos animais.  

 O grupo de pesquisa já está inserido no cenário da terapia celular como 

tratamento da lesão medular (FEITOSA, 2011; BOCABELLO, 2013; FEITOSA et al., 

2017) e na caracterização e utilização de células-tronco derivadas da membrana 

amniótica (VIDANE et al., 2014; CARDOSO, 2015; PINHEIRO et al., 2016; 

CARDOSO et al., 2017; VIDANE et al., 2017; GOMES, 2017). Além disso, este é o 

primeiro trabalho na Medicina Veterinária a utilizar células-tronco derivadas da 

membrana amniótica em cães com lesões medulares crônicas não-iatrogênicas, 

representando uma grande inovação na área, que pode ser repercutida em outras 

espécies. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Lesão Medular em cães 

  

As afecções da medula espinhal podem ter origem endógena ou exógena. 

Fatores exógenos incluem traumas automobilísticos, quedas, lesões por armas de 

fogo ou provocadas por outros animais e objetos (SHORES et al., 1990; MEINTJES 

et al., 1996; BAGLEY et al., 1999; PLATT et al., 2005). A lesão de origem endógena 

geralmente decorre de fraturas patológicas, anormalidades congênitas, instabilidade, 

neoplasias e extrusão ou protrusão de disco intervertebral, sendo as últimas a 

representarem maior parte dos atendimentos neurológicos na clínica de pequenos 

animais (SEIM, 1996; TOOMBS, WATERS, 2007; DOWNES et al., 2009; NISHIDA et 

at., 2012). 

A doença de discos intervertebrais (DDIV) é uma das causas mais comuns de 

compressão medular e responsável pela maioria dos casos de paralisia em cães. 

Caracteriza-se pela degeneração do disco intervertebral e uma síndrome 

neurológica de compressão ou lesão da medula espinhal, que ocorre devido o 

deslocamento do disco ou partes do mesmo para o canal vertebral, num processo 

conhecido como herniação (BRISSON, 2010). As hérnias de disco podem ser 

classificadas, de acordo com Hansen (1952) em dois tipos: Hansen tipo I, 

caracterizada pela extrusão do material do núcleo pulposo para dentro do canal 

vertebral, onde causará uma compressão medular; e Hansen tipo II, resultado de 

uma deformação do disco, que acarreta em protusão do mesmo para dentro do 

canal medular. 

Segundo Olby et al. (1994), a classificação da DDIV conforme sinais clínicos 

e neurológicos é feita da seguinte maneira:  

 Grau I: dor ou hiperestesia, sem alterações neurológicas, dificuldade de 

deambulação, animal pode vocalizar, apresentar cifose e constipação; 

 Grau II: além dos sintomas anteriores, o paciente apresenta ataxia, 

paraparesia, membros pélvicos com alteração de propriocepção, porém 

com presença de nocicepção em todos os membros;  
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 Grau III: mesmas alterações vistas nos graus anteriores, porém, com 

hiperalgesia toracolombar, acinesia, incontinência ou constipação, 

incapacidade de sustentação do corpo, porém, com movimento voluntário 

dos membros pélvicos, alteração de propriocepção, com presença de 

nocicepção profunda nos quatro membros; 

 Grau IV: somado aos sinais anteriores, animal apresenta paraplegia e 

ausência de movimentos voluntários, porém, ainda há presença de dor 

profunda dos membros;  

 Grau V: todas as características dos demais grupos, com ausência de dor 

profunda nos membros pélvicos. 

Os achados de imagem das discopatias são: calcificação do disco ou núcleo 

pulposo; redução ou alteração do formato do espaço intervertebral e radiopacidade 

do forame intervertebral (KEALY & McALLISTER, 2005; THRALL, 2007), resultando 

em compressão medular e deslocamento da dura-máter (LAMB, 1994; BAGLEY et 

al., 1996) 

Atualmente, o tratamento de eleição para animais acometidos por essas 

afecções baseia-se em um tratamento conservador, com o uso de fármacos capazes 

de controlar o edema e dor; aplicação de técnicas cirúrgicas descompressiva 

(BRAUND, 1996) ou ainda reabilitação. Entretanto, para os graus mais graves, em 

quase 50% dos casos, esses tratamentos ainda são ineficazes (BEZERRA et al., 

2013).  

A utilização de células-tronco na terapia regenerativa desperta expectativa 

positiva. Devido a este fato, diversos modelos experimentais estão sendo testados, 

tanto a nível molecular como a nível pré-clínico para sanar dúvidas quanto a real 

eficácia da terapia, sobre possíveis complicações de sua aplicação, e, 

principalmente sobre o potencial carcinogênico destas células (NISHIDA et al., 

2012). Elas apresentam características de células precursoras, podendo ser 

diferenciadas em diversos tipos celulares e replicação (BYDLOWSKI, 2009). A 

terapia celular tornou-se, portanto, uma esperança no tratamento de lesões 

medulares (SARMENTO et al., 2014; LEE et al., 2015; HOFFMAN, DOW, 2016; 

FEITOSA et al., 2017; ESCALHÃO et al., 2017). 
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4.2 Células-tronco derivadas da membrana amniótica 

 

 A placenta desempenha funções primordiais no desenvolvimento embrionário 

de mamíferos, uma vez que é responsável pela proteção, nutrição e oxigenação dos 

fetos. É constituída por três membranas: córion, alantóide e âmnio (ARRALLA et al., 

2013). 

O âmnio é uma fina membrana avascular, composta de uma camada epitelial 

e uma camada externa de tecido conjuntivo. São células-tronco mesenquimais, 

pluripotentes, demonstram alta plasticidade e são capazes de se auto-renovar e se 

diferenciar in vitro em linhagens condrogênica, adipogênica e osteogênica (HUO et 

al., 2010; CREMONESI et al., 2011; URANIO et al., 2011; PARK et al., 2012; 

FERNANDES et al., 2012 LANGE-CONSIGLIO et al., 2012; LANGE-CONSIGLIO et 

al., 2013; VIDANE et al., 2014; CARDOSO et al., 2017. Apresentam viabilidade 

celular e manifestam maior capacidade proliferativa quando comparadas com outras 

células-tronco mesenquimais. Apresentam ainda características antibacterianas, 

antiinflamatórias, além de auxiliar na reepitelização devido à adesão e migração de 

células epiteliais basais e restauração do fenótipo epitelial (MOREIRA & OLIVEIRA, 

2000; INSAUSTI et al., 2014).  

Secretam uma variedade de fatores de crescimento e citocinas, como fator de 

crescimento epidermal, fator de crescimento vascular endotelial, fator de 

crescimento de queratinócitos, fator de crescimento de fibroblastos, interleucina-8, 

angiogenina, fator de crescimento semelhante à insulina, além de outros fatores e 

proteínas responsáveis pela migração, imunossupressão e propriedades anti-

inflamatórias (HILL et al., 1993; MCKENNA et al., 1998; FUKCHI et al., 2004; 

LITWINIUL & GRZELA, 2014, SAULNIER et al., 2016).   

Foram realizados testes tumorigênicos em camundongos Balb/c nude, sem 

formação tumoral em 60 dias após a aplicação das células, que demonstraram-se 

seguras para aplicações neste modelo animal (CARDOSO, 2015). As mesmas 

células utilizadas neste estudo foram aplicadas em animais com doença renal 

crônica, e apresentaram-se seguras para aplicação, além de terem sido capazes de 

melhorar a condição clínica tanto de gatos (VIDANE et al. 2017), como em cães 

(GOMES, 2017). 
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4.3 Terapia celular na lesão medular 

 

 Em um estudo realizado por Sankar et al. (2003), testou-se a eficiência de 

células-tronco derivadas de membrana amniótica de humano quando aplicadas em 

lesão medular iatrogênica em macacos. Observou-se boa interação das células com 

o tecido nervoso e significante remielinização, bem como a sua capacidade de 

modular a cicatriz glial, porém, não demonstrando melhora clínica até os 60 dias 

avaliados.  

 Um estudo parecido, realizado por Zhi-Yuan et al. (2006), avaliou a aplicação das 

mesmas células com aplicação em ratos. Os achados histopatológicos foram 

semelhantes, exceto pela melhora clínica dos animais, que retornaram à função 

motora dos membros pélvicos no último estudo.  

 Ainda nessa linha, Meng et al. (2008) confirmou, através de análises 

eletrofisiológicas e imunohistológicas, o sucesso no co-transplante de células-tronco 

oriundas de membrana amniótica de ratos com fator de crescimento para 

fibroblastos e células-tronco de origem neuronal em ratos com lesão medular 

crônica. Os resultados demonstraram que houve significante melhora locomotora, 

além da sobrevivência e diferenciação neuronal, sugerindo que estas fontes podem 

ser benéficas no tratamento da lesão medular. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Comitê de Ética 

 

 O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e 

aprovado em 18 de maio de 2016, sob protocolo CEUA N. 2274160216. 

 

5.2 Isolamento e cultivo celular 

 

 As células-tronco derivadas de membrana amniótica de cadelas foram 

provenientes de ovariosalpingohisterectomias eletivas, em torno de 50 a 60 dias de 

gestação. O material foi obtido de clínicas particulares e campanhas de castração. 

Foi feita uma mensuração da idade dos fetos de acordo com seu tamanho 

(mensuração da longitude crânio caudal), formação das pálpebras e dígitos, 

diferenciação de genitália externa e presença de glândulas mamárias, pelos e 

coxins, conforme Evans & Sack (1973) e Pieri et al. (2015). 

 O protocolo de isolamento e cultivo celular foi adaptado de Soncini et al. (2007) e 

Lange-Consiglio et al. (2012). Em um fluxo laminar estéril, a membrana amniótica foi 

separada dos outros anexos fetais e lavada cuidadosamente com solução PBS 

estéril, contendo 2% de Penicilina/Estreptomicina1 e 1% de Anfotericina2. Sem 

realizar maceração mecânica, a membrana inteira foi submetida à pré-digestão em 

dispase (2,4 U/mL), a 38,5 ºC por 9 minutos. Após esse processo, as amostras 

foram centrifugadas à 200 x g por 5 minutos. O pellet foi ressuspendido em  

colagenase 0,1% e incubado a 38,5 ºC durante 3 horas. A mistura foi centrifugada à 

200 x g durante 10 minutos e seu sobrenadante foi descartado. Foram 

acrescentados 10mL de α-MEM3, suplementado com 10% de SFB e 1% de 

Penicilina/Estreptomicina e essa combinação foi passado por filtro4 de 100µm e 

                                                 
1
 Penicillin Streptomycin – Cat. No. 15140-122 - Gibco® – New York, USA. 

2
 Amphotericin B solution – Cat. No. A2942-50ML – Sigma – São Paulo, Brasil. 

3
 Minimum Essential Medium Alpha Medium – Cat. No. 11900-024 - Gibco® – New York, USA. 

4
 Cell Strainer 100µm – Cat. No. 042703 – SPL Lifescience – Gyeonggi-do, Korea. 
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plaqueado em garrafas5. O material contido no filtro foi recolhido e submetido à 

ingestão enzimática por tripsina a 38,5 ºC durante 2 minutos. O produto da digestão 

foi centrifugado à 200 x g durante 10 minutos e plaqueado. As garrafas foram 

incubadas em estufa a 38,5 ºC, com 5% de CO2, em atmosfera de 80%. Foi feita a 

manutenção das células até atingirem cerca de 80% de confluência (análise visual 

através de microscopia ótica), quando sofreram o repique enzimático. 

 No processo de repique ou passagem celular, o meio de cultivo foi descartado, foi 

acrescentada tripsina, previamente aquecida em banho-maria à 38 ºC, e a garrafa foi 

mantida em estufa a 38,5 ºC. Após um período de 3 à 5 minutos, o cultivo foi 

avaliado por microscopia e, quando constatado que não haviam mais células 

aderidas, as células ressuspendidas foram transferido para tubos do tipo falcon de 

15mL. Mais meio de cultivo foi acrescentado na garrafa, a fim de realizar uma 

lavagem para auxiliar na remoção de alguma célula que ainda estivesse aderida e, 

posteriormente, essa suspensão foi acrescentada ao tubo correspondente à 

respectiva garrafa. A mistura foi centrifugada à 200 x g durante 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido e replaqueado – até atingir P2 

- ou criopreservado. 

 

5.3 Criação do banco de células 

  

 Para criopreservação, as células foram tripsinizadas (citado em item 5.1), 

ressuspendidas em 1mL de meio αMEM, contadas em Câmara de Neubauer e 

aliquotadas, de forma que cada criotubo contenha 2,5 x 106 células, diluídas em 

450µL de meio DMEM F12, 450µL de SFB e 100µL de DMSO6. O material foi 

mantido overnight em Mr. Frosty7 à -80 ºC. Após esse período, transferidas para o 

botijão de nitrogênio líquido, onde estão armazenadas até a necessidade do uso. 

 Estas células já foram previamente caracterizadas por Cardoso (2015), onde se 

provaram seguras para aplicação. 

 

                                                 
5
 Cell Culture Flasks, 75 cm² – Cat. No. 658-170 Cellstar® – Greiner Bio-one – Frickenhausen, Germany. 

6
 Dimetilsulfóxido – Cat. No. 1001806610 – Sigma – São Paulo, Brasil. 

7
 Mr. Frosty™ Freezing Container – Cat. No. 5100-0001 – Thermo Scientific™ – New York, USA. 
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5.4 Ensaio pré-clínico 

  

5.4.1 Divulgação do projeto e seleção dos animais 

  
 O projeto foi divulgado em clínicas e hospitais veterinários através de material 

impresso (Figura 1), e em outras mídias sociais, de forma a atrair tutores 

voluntariamente. Foi utilizado um vocabulário acessível a eles, por se tratar de um 

público leigo. Os tutores dos animais selecionados assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, onde foram informados sobre todas as etapas do 

projeto, bem como seus direitos e deveres.  

 

 

Figura 1. Material de divulgação impresso. 

 

5.4.2 Delineamento experimental 

  

 Foram selecionados 12 cães com DDIV toracolombar crônica V, diagnosticados 

clinicamente, através de anamnese, exame clínico específico, avaliação funcional e 

neurológica pela Escala de Olby e exames de ressonância magnética. Quatro destes 
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cães já foram submetidos à cirurgia previamente, sem recuperação relatada pelos 

tutores. Os outros oito nunca passaram por procedimentos descompressivo. Os 

animais que apresentaram outras enfermidades neurológicas ou algum tipo de 

trauma medular, que não a lesão descrita anteriormente, não foram inclusos no 

projeto. 

 Os cães foram distribuídos entre três grupos, conforme Esquema 1:  

 n=4: “CT”, onde será realizada aplicação de células-tronco epidural, no dia 0, 

15 e 45 dias em animais que já foram submetidos anteriormente à cirurgia 

descompressiva; 

 n=4: “grupo cirurgia + CT”, onde será realizado a aplicação de células-tronco 

durante procedimento cirúrgico descompressivo e epidural, quinze e quarenta 

e cinco dias após a descompressão, totalizando 2 aplicações por esta via;  

 n=4: “grupo cirurgia + placebo”, onde será feita a aplicação de solução 

fisiológica nas mesmas condições do grupo anterior. 

 A distribuição dos animais entre o grupo “cirurgia + placebo” e “cirurgia + CT” 

ocorrerá de forma aleatória, de modo que as pessoas responsáveis pelo tratamento 

e os tutores não saberão o que tipo de terapia que foi aplicada, até o término do 

experimento.   

 

Esquema 1. Delineamento experimental. 

 

 

 Três meses após o tratamento inicial, os exames ressonância magnética 

realizados inicialmente foram repetidos, a fim de compará-los. Para estes exames, o 

animal foi previamente anestesiado nas mesmas condições anteriores. Os exames 
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de avaliação funcional e neurológica, repetidos quinzenalmente, bem como a 

ressonância magnética, fornecerão resultados qualitativos.  

 Ao final do experimento, os tutores de cães do “grupo cirurgia + placebo” terão 

direito a receber o mesmo tratamento oferecido ao “grupo cirurgia + CT”, se assim 

desejarem. Estes resultados, entretanto, não farão parte dos resultados divulgados 

neste projeto. 

 

5.4.3 Avaliação funcional e neurológica 

  

 Para avaliação dos animais, foi realizada a anamnese detalhada, aferida a 

temperatura, coloração de mucosa, tempo de preenchimento capilar e frequência 

cardiorrespiratória. 

 

 

Figura 2. Avaliação de nocicepção sendo realizada em um dos animais selecionados. 

 

 Conforme a Figura 2, os animais passaram por avaliação funcional e neurológica 

quinzenalmente, onde seus reflexos e capacidades motoras foram pontuadas 

baseadas na escala desenvolvida por Olby et al. (2001), conforme a tabela a seguir: 

 



25 

 

Tabela 1. Avaliação funcional pela Escala de Olby. 

Estágio Pontuação Condição neurológica 

I 

0 Acinesia e ausência de nocicepção 

1 Acinesia e presença de nocicepção 

2 Acinesia pélvica e movimento voluntário da cauda 

II 

3 Passo sem suporte de peso, com movimento de apenas uma 

articulação 

4 Passo sem suporte de peso, com mais de uma articulação 

envolvida em menos de 50% do tempo 

5 Passo sem suporte de peso, com mais de uma articulação 

envolvida em mais de 50% do tempo 

III 

6 Protração com suporte de peso, menos de 10% do tempo 

7 Protração com suporte de peso, 10 a 50% do tempo 

8 Protração com suporte de peso, mais que 50% do tempo 

IV 

9 Protração com suporte de peso em 100% do tempo, com 

hipotonia pélvica (erros superiores à 90% do tempo) 

10 Protração com suporte de peso em 100% do tempo, com 

hipotonia pélvica (erros em 50 a 90% do tempo) 

11 Protração com suporte de peso em 100% do tempo, com 

hipotonia pélvica (erros inferiores à 50% do tempo) 

V 

12 Ataxia pélvica com normotonia (erros superiores à 50% do 

tempo) 

13 Ataxia pélvica com normotonia (erros inferiores à 50% do 

tempo) 

14 Marcha sem alterações 
 

(OLBY et al., 2001) 

 

5.4.4 Exames de ressonância magnética 

  

 Para a realização da ressonância magnética, animais foram previamente 

anestesiados e submetidos à intubação orotraqueal. Após receber a medicação pré-

anestésica condizente com cada animal, a indução anestésica foi realizada com 

propofol, na dose de 6mg/kg/EV, seguida de manutenção com isoflurano. Os 

animais foram mantidos em fluidoterapia com solução fisiológica e monitorados 

durante todo o procedimento através de capnografia, oximetria de pulso, 

monitoração invasiva de pressão arterial e frequência cardiorrespiratória em monitor 

de eletrocardiograma. 
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Figura 3. Sala de Ressonância Magnética (A) e animal posicionado durante exame (B). 

 

  

 Os animais foram posicionados em decúbito lateral no equipamento8 (Figura 3). 

Cada exame durou cerca de 2 horas, onde foram realizadas as sequências de 

imagem Sagital Fast Spin Echo T2 (FSE T2), Sagital Spin Echo T1 (SE T1), Sagital 

Fast Flair, Sagital Stir, Transversal Fast Spin Echo T2 (FSE T2), Sagital Gradiente 

Echo T2 (GE T2) e Transversal Spin Echo T1 (SE T1) quando houver a necessidade 

de aplicação de contraste. Nas sequências sagitais, o Field of View (FOV) foi de 

cerca de 24 cm, com cortes de 3 milímetros de espessura e 0 espaço; enquanto que 

nas sequências transversais, o FOV foi de aproximadamente 20 cm, com cortes de 4 

milímetros e 0 espaço. 

 

5.4.5 Preparo das células-tronco e terapia celular 

  

 Dois criotubos aleatórios foram retirados do nitrogênio líquido e mantidos em 

banho-maria a cerca de 37 ºC durante 2 minutos. O conteúdo foi transferido para 

tubo tipo falcon de 15 mL, acrescido de 1 mL de solução fisiológica e centrifugado a 

200 x g durante 5 minutos. O sobrenadante foi descartado, o pellet ressuspendido 

em 1mL de solução fisiológica e novamente centrifugado a 200 x g por 5 minutos. O 

pellet resultante do procedimento foi ressuspendido em 1 mL de solução fisiológica. 

10 µL da suspensão final foram homogeneizados com 10 µL do corante azul de 

                                                 
8
 Vet-MR Grande XP – Esaote S.p.A. - Florence, Italy. 

A B 
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tripano e contados em Câmara de Neubauer. A média de células viáveis dos dois 

criotubos após a lavagem e ressuspensão em seringa foi de 1,93 x 106 células. 

 Previamente às aplicações, foi realizado o protocolo de lavagem conforme 

descrito acima. O conteúdo foi aspirado em seringa de insulina9 de 1mL e inoculado 

nos animais tratados, conforme protocolo de Feitosa (2011).  

 No “grupo CT”, onde os animais já foram submetidos à cirurgia descompressiva 

prévia, imediatamente após a ressonância, os animais receberam a colocação de 

cateteres epidurais10 no espaço lombossacral. A confirmação do espaço da agulha 

de Tuohy11 foi realizada através dos testes de “perda de resistência” e “gota 

pendente”. O cateter foi preenchido com solução fisiológica e introduzido até o local 

da lesão, onde foram injetadas as células-tronco, conforme observado na Figura 4.  

 

  

Figura 4. Colocação de cateter epidural (A) e aplicação de células-tronco (B). 

 

 

 Nos animais que foram submetidos à cirurgia, do “grupo cirurgia + CT”, a primeira 

aplicação foi realizada por gotejamento sobre a lesão, durante o procedimento, 

seguida de duas aplicações epidurais, quinze e quarenta e cinco dias após a 

descompressão cirúrgica. Em cães do “grupo cirurgia + placebo”, foi aplicado 

somente 1 mL de solução fisiológica, nas mesmas condições que o grupo anterior. 

                                                 
9
 Seringas de Insulina BD Ultra-Fine™ - BD© – New Jersey, USA. 

10
 Epidural Minipack Clear Catheter, 3 lateral eyes – Smiths Medical ASD, Inc. – Keene, USA. 

11
 Agulha Peridural BD™ Tuohy - BD© – New Jersey, USA. 

A B 
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Nestes, as aplicações foram realizadas no espaço intervertebral entre L7-S1, 

conforme mostra a Figura 5.  

 

  

Figura 5. Confirmação de espaço lombossacral através do teste de gota pendente (A). Aplicação epidural 

solução (B). 

 

5.4.6 Procedimento cirúrgico descompressivo 

  

 Foram seguidos os protocolos padrões de analgesia e anestesia para realização 

de técnica cirúrgica e recuperação pós-operatória. 

 Em todos os animais dos grupos “cirurgia + placebo” e “cirurgia + CT”, foi 

realizado o procedimento de hemilaminectomia, pois é a técnica mais utilizada em 

casos de síndromes toracolombares, uma vez que está associada com melhores 

resultados de descompressão da medula e remoção do material extrudado, além de 

apresentar maiores taxas de recuperação neurológica pós-operatório, menores 

riscos de formação de fibrose, além de menores taxas de instabilidade mecânica 

(BRISON, 2010).  

 O procedimento cirúrgico (Figura 6) baseou-se na retirada da lâmina lateral e 

dorsolateral, dos pedículos e das facetas articulares (FOSSUM, 2007). Ao realizar-se 

o acesso, a medula espinhal foi dissecada, a fim de haver uma boa visualização dos 

nervos e vasos, possibilitando a retirada delicada e segura apenas do material 

extrudado, evitando manipulação da medula (TOOMBS; BAUER, 1998). 

A B 
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Figura 6. Exposição das raízes nervosas durante procedimento de hemilaminctomia. 

 

Após o procedimento, os animais permaneceram em observação até a 

recuperação anestésica e a seguir receberam alta médica acompanhada de 

prescrição antiinflamatória e analgésica de uso oral. A recuperação pós-operatória 

foi acompanhada a distancia e após 15 dias, os animais retornaram para a retirada 

dos pontos e segunda aplicação de solução. 
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6. RESULTADOS  

  

6.1 Isolamento celular e criação de banco de células 

  
 Todas as células-tronco utilizadas no presente trabalho foram obtidas de uma 

única cadela, num total de seis fetos, todos em estágio final gestacional. Foi 

realizada a dissecação da membrana amniótica, conforme observado na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Feto em terço final gestacional, envolto pela membrana amniótica. 

 

 As células foram criopreservadas na segunda passagem (conforme figura 8), 

totalizando 52 criotubos, que permaneceram em nitrogênio líquido até o momento do 

uso. 

 

Figura 8. Células-tronco derivadas da membrana aminótica com cerca de 80-90% de confluência e 

características “mesenchymal-like”. 
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6.2 Ensaio pré-clínico 

  

6.2.1 Divulgação do projeto e seleção dos animais 

  
 No período de maio a julho de 2016, mais de 200 tutores de cães paraplégicos se 

inscreveram para participar voluntariamente do projeto. Uma pré-triagem foi 

realizada, através de histórico e envio de exames anteriores. Destes, mais de 40 

foram selecionados para a etapa de avaliação funcional e neurológica. Doze animais 

foram selecionados, de acordo com a similaridade de sinais clínicos e local da lesão. 

 Dos doze animais selecionados, quatro cães desistiram ou foram eliminados do 

projeto. Portanto, oito cães selecionados concluíram o protocolo proposto (conforme 

Tabela 2), sendo 4 machos e 4 fêmeas, de raças mistas, pequeno porte, com 

paraplegia e ausência de dor profunda secundária à hérnia de disco toracolombar. O 

animal mais velho apresenta 10, e o mais novo 3 anos de idade. Todos 

apresentavam paraplegia há, em média, 1 ano e 4 meses anos no momento da 

seleção.  

 

Tabela 2. Animais que concluíram o projeto. 

Animal Sexo Raça Idade Local de origem Grupo 

Sininho 

Whisky 

Tail 

Lessie 

F 

M 

M 

F 

Dachshund  

Shih-Tzu 

SRD 

Dachshund 

7a 

3a 

5a 

10a 

São Paulo 

São Paulo 

Campinas 

Campinas 

CT 

Mel 

Totó 

F 

M 

SRD 

Poodle 

7a 

7a 

Bertioga 

São Paulo 
Cirurgia + CT 

Mel 

Bruno 

F 

M 

Dachshund 

Dachshund 

10a 

10a 

Sorocaba 

São Paulo 
Cirurgia + placebo 

 

6.2.2 Terapia celular 
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 Todos os animais submetidos à cirurgia e/ou aplicação de células-tronco 

apresentam bem, sem efeitos adversos, presença de tumores ou piora do quadro. 

Entretanto, algumas queixas dos tutores serão relatadas a seguir: 

 Uma das tutoras notou inchaço nos olhos de seu animal após a alta médica. 

Entretanto, a mesma relatou que em outro procedimento cirúrgico, o mesmo 

já havia apresentado reação alérgica, o que nos fez concluir que edema 

ocular possivelmente ocorreu devido ao uso de algum fármaco utilizado na 

anestesia. Após este episódio, entretanto, os animais foram submetidos a um 

maior tempo de observação pós-aplicação. 

 Após 4 dias da cirurgia, um dos cães foi submetido à uma enucleação devido 

à uma grave úlcera. O mesmo apresentava distrofia e degeneração da córnea 

há 4 anos. Após este procedimento, o animal continuou o tratamento 

estipulado pelo projeto e passa bem. 

 A última paciente submetida à cirurgia sofreu 

uma hemorragia muito grave, necessitando 

de transfusão de sangue (Figura 9) e 

internação hospitalar para observação, mas 

recuperou-se bem.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Transfusão de sangue sendo realizada em paciente após 

hemorragia durante hemilaminectomia. 
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6.2.3 Avaliação funcional e neurológica 

  

 A princípio, os animais seriam avaliados quinzenalmente. Entretanto, a maioria 

dos tutores não compareceu nas datas agendadas, portanto, alguns animais foram 

avaliados a cada duas ou três semanas. Tal perda de padrão não foi prejudicial, pois 

mesmo após um período mais prolongado, os resultados permaneciam os mesmos 

das avaliações anteriores. 

 Os quatro animais do “grupo CT” inicialmente apresentavam score 0, segundo a 

escala de Olby. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, um dos animais evoluiu para 

score 8, uma vez que readquiriu o reflexo da dor profunda e foi capaz de realizar a 

protração com suporte de peso em mais de 50% do tempo, enquanto  animal 2 

apresentou movimento voluntário da cauda, conforme mostra o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Avaliação do “grupo CT” 

 

 Conforme observado no Gráfico 2, um dos animais submetido à cirurgia e terapia 

celular não apresentou melhora alguma.  
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Gráfico 2. Avaliação do “grupo cirurgia + CT” 

 

  

 O outro animal apresentou melhora significativa. O mesmo consegue colocar-se 

em estação para se alimentar e dar alguns passos voluntários quando sustentado, 

conforme Figura 10, mesmo sem nocipeção. O mesmo foi encaminhado para 

fisioterapia após o projeto e vem apresentando progresso desde então. 

 

 

Figura 10. Um dos animais do "grupo cirurgia + CT", em estação. 
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Dentre os animais que receberam a solução palcebo após o procedimento 

cirúrgico, nenhuma melhora neurológica conforme Escala de Olby foi notada, como 

podemos observar no Gráfico 3. Entretanto, um dos animais passou a se arrastar de 

forma diferente, apresentado escaras em lugares onde não haviam anteriormente. 

Os tutores deste cão ainda relataram que o mesmo passou a “avisar” quando havia 

necessidade de urinar.  

 
Gráfico 3. Avaliação do "grupo cirurgia + placebo" 
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6.2.4 Exames de ressonância magnética 

  

Nos exames de ressonância magnética do grupo que já havia sido submetido 

ao procedimento cirúrgico previamente (Figura 11), foi possível obervar áreas hipo e 

hiperintensas por permeio dos tecidos moles dorsais, sugestivos da cicatriz cirúrgica; 

e perda da intensidade de sinais do núcleo pulposo dos discos intervertebrais, 

sugerindo desidratação e degeneração discal. Em algum dos animais, ainda foi 

possível observar perda da definição da coluna ventral do líquor e deslocamento 

dorsal da medula espinhal adjacente, característico de protusão discal, mesmo após 

procedimento descompressivo anterior. Não houve nenhuma alteração nas imagens 

realizadas após o D90 neste grupo. 

 

  

Figura 11. Ressonância magnética evidenciando área de sinal hipointenso e degeneração discal nos 

cortes sagital (A) e transversal (B). 

 

 

 Em todos os animais que foram submetidos ao procedimento descompressivo, foi 

observado artefato de imagem compatível com metal, conforme Figura 12. 

Possivelmente, tal imagem resultou de limalhas derivadas do desgaste da fresa 

cirúrgica em contato com o Descolador Freer, utilizado para afastar e proteger a 

medula durante o desgaste ósseo. Devido a isso, as imagens tornam-se 

inapropriadas para laudo médico.  

A B 
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Figura 12. Ressonância Magnética pós-operatória, evidenciando artefato de imagem. 
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7. DISCUSSÃO  

 

 As células-tronco são muito visadas devido ao seu potencial regenerativo, 

que a torna um possível recurso na terapia regenerativa, inclusive em transplantes 

xenogênicos (SANKAR et al., 2003; MITSUI et al., 2003; ZHI-YUAN et al., 2006; 

MENG et al., 2008; BONNER et al., 2010; YAZDANI et al., 2012; YAMADA et al., 

2014; ZHU et al., 2015; DO-THI et al., 2016; JIN et al., 2016; FEITOSA et al., 2017), 

graças as suas propriedades imunomodularoras, que também são trunfos 

terapêuticos (ORLANDIN et al., 2017). Vem demonstrando resultados promissores 

em diversas espécies e patogenias medulares (SARMENTO et al., 2014; LEE et al., 

2015; HOFFMAN, DOW, 2016; FEITOSA et al., 2017; ESCALHÃO et al., 2017). 

 As células-tronco da membrana amniótica são de fácil obtenção, cultivo, 

expansão e utilização (WENCESLAU et al., 2011; PARK et al., 2012) e envolvem 

pouca preocupação ética – uma vez que trata-se de um material que será 

descartado –, além de ser possível a ampliação desta pesquisa também para a 

espécie humana. Apresentam bons resultados quando utilizadas no tratamento de 

doença renal crônica (VIDANE et al., 2017; GOMES, 2017), infertilidade (FOUAD et 

al., 2016), lesões oftálmicas (KIM et al., 2001; CHEN et al., 2006), queimaduras e 

férias dermatológicas (SALEHI et al., 2015, ELHENEIDY, et al., 2016), osteoartrites 

(VINES et al., 2016), fascites e tendinites (WERBER, 2015), lesões ligamentares 

(WATTS et al., 2011; LANGE-CONSIGLIO et al., 2013) e nervosas (SU et al., 2018). 

Entretanto, este tipo celular ainda é pouco explorado em tratamento de lesões 

medulares em cães (SANKAR et al., 2003; ZHI-YUAN et al., 2006; MENG et al., 

2008), sendo nosso trabalho o primeiro a utilizá-lo em cães com doença de disco 

intervertebral crônica, não iatrogênica. 

Já foi descrito, anteriormente, o potencial tumorigênico destas células (LIMA 

et al., 2009). Entretanto, a linhagem já havia sido caracterizada anteriormente, 

comprovando-se segura para aplicação in vivo (WINCK, 2012; CARDOSO, 2015, 

GOMES, 2017).  Os animais do presente trabalho foram acompanhados, mesmo 

após o período de 90 dias. Até o presente momento, a terapia celular mostrou-se 

factível, sem efeitos adversos. 
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A hemilaminectomia foi o procedimento de eleição, uma vez que preserva a 

integridade mecânica e estrutural da coluna, é menos traumática, reduz chances de 

formação de cicatrizes que recidiva na compressão medular, além do acesso ao 

disco ser melhor e a fenestração realizada de maneira é mais fácil. (SHARP, 

WHEELER,1999; SEIM, 2007).  

A fenestração do disco afetado, bem como os anteriores e posteriores à ele 

ainda é uma discussão entre autores e cirurgiões. Enquanto uns consideram a 

prática apropriada, pois permite a retirada de resquícios do material extrudado no 

espaço intervertebral e a prevenção da recidiva do quadro (KNAPP et al. 1990, 

FINGEROTH, 1995, BRISSON, 2004; MAYHEW, 2004; FORTERRE, 2008), outros a 

consideram desnecessária, uma vez que a taxa de recorrência de herniação em 

animais que não foram submetidos à fenestração é rara, de menos de 5% (SEIM, 

2007). Dentre os animais que já haviam sofrido procedimento descompressivo – 

nenhum submetido à fenestração discal – dois apresentaram melhoras significativas. 

Entretanto, foi possível observar nos exames de ressonância magnética que ainda 

havia sinais de compressão, o que pode ter comprometido a melhora destes. 

 Dentre os animais que receberam a solução placebo, nenhum apresentou 

melhora. Entretanto, um dos animais do “grupo CT” apresentou melhora após seis 

meses do término do projeto, portanto, ainda há a possibilidade de observarmos 

melhora nos demais animais. Mesmo alguns trabalhos não apresentando grandes 

melhoras nos exames de imagem (FEITOSA et al., 2017), esperávamos observar 

alguma alteração na ressonância pós-cirúrgica, mas devido à técnica utilizada para 

desgaste ósseo isso não foi possível.  

Infelizmente, muitos profissionais ainda acreditam que a descompressão deve 

ocorrer até no máximo 48 horas após a perda da nocicepção. Tal crença já caiu por 

terra com estudos como os de Scott e McKee (1999), Olby et al. (2003), Kazakos et 

al. (2005) e Arias et al.(2007). Um dos animais que recebeu a solução de células-

tronco após a cirurgia apresentou melhora. Entretanto, não podemos considerar se 

esta melhora foi devido ao procedimento descompressivo, à terapia celular ou a 

combinação de ambos devido ao pequeno valor amostral. 

Animais com lesão crônica, além da cicatriz glial, que é uma barreira 

anatômica para a regeneração nervosa (OLSON, 2002), também apresentam 
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evidentes déficits musculares. Os animais que apresentaram melhora neurológica 

poderiam ter recuperado a movimentação voluntária se houvesse associação de 

fisioterapia e exercícios para ganho de massa muscular (BENNAIM et al., 2017). 

A maior dificuldade encontrada no projeto foi a administração do teste 

multicêntrico. A maioria dos animais morava há mais de 300 km de distância e era 

necessário orquestrar a agenda dos tutores, da equipe de anestesia, do cirurgião e 

da própria agenda do hospital veterinário, além do deslocamento para realização 

das ressonâncias em Botucatu, o qual também envolvia uma série de agendas que 

precisava estar em sincronia. Outrossim, a realização de um teste duplo-cego 

implica em um equipe responsável pela preparação das soluções em sigilo, fazendo-

se necessário muita confiança entre o grupo de trabalho. 

Infelizmente, mesmo após a seleção bastante rigorosa, alguns tutores 

optaram por desistir do projeto, por diversos motivos. Isso nos deixou com uma 

amostra ainda menor. Entretanto, devido aos altos custos dos exames e 

procedimentos envolvidos no projeto, não seria possível atingirmos um n necessário 

para que os resultados fossem estatisticamente significativos. Portanto, há a 

necessidade de mais estudos para que se comprove que a terapia é, de fato, 

funcional. Mesmo em estudos randomizados realizados em estruturas exemplares e 

pesquisadores experientes, conseguimos o não-alcance do n desejado: No estudo 

de Lim et al. (2014), apenas 13 dos 19 cães concluíram o projeto; na pesquisa de 

Tsai et al. (2015), 36 dos 40; e na de Olby et al. (2016), 94 de150 cães.  

Nenhum artigo da literatura consultada mostra alta médica após aplicação. 

Ponto este bastante positivo do nosso experimento, com disponibilidade do 

tratamento pós-operatório domiciliar após a descompressão. Tal condição só foi 

possível graças à um primoroso procedimento cirúrgico e um excepcional controle 

analgésico. Os tutores comprometeram-se a medicar os animais, os quais estavam 

muito mais confortáveis e seguros em suas casas. 

Contudo, havendo esclarecimento aos tutores quanto aos riscos, chances e 

benefícios envolvidos com a terapia, mesmo havendo animais que não 

apresentaram melhoras, vale a pena buscar esse tipo de terapia alternativa na 

tentativa de, ao menos, promover bem-estar a estes animais. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 Obtivemos sucesso ao estabelecer um cultivo de células-tronco derivadas de 

membrana amniótica de cadelas em terço final gestacional, bem como a criação do 

banco de células; 

 O protocolo associando cirurgia descompressiva e transplante destas células em 

cães com DDIV toracolombar crônica se mostrou factível, sendo possível observar 

melhora neurológica em alguns animais após o tratamento, como a capacidade de 

se manter em estação e o retorno da nocicepção. 

 Não foi possível analisar a melhora tecidual através de ressonância magnética, 

uma vez que a cirurgia resultou em artefatos de imagens que não permitiram sua 

avaliação.  

 Apesar de bastante laborioso, a realização do teste duplo cego garantiu 

fidedignidade às avaliações e resultados obtidos que, mesmo com um número 

amostral pequeno, gerou frutos satisfatórios para a equipe e os tutores. 
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