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Resumo 
 

Transecções de nervos periféricos comumente causam perda de sensibilidade e 

motricidade, e raramente apresentam recuperação sem intervenção cirúrgica. Existem diversas 

técnicas possíveis de serem aplicadas na reparação nervosa, dentre estas ressalta-se a 

tubulização. Nesse contexto, o uso de condutos nervosos bioabsorvíveis são cada vez mais 

frequentes, e o poli-(L-ácido láctico co-ácido glicólico) (PLGA) surge como tratamento 

alternativo na recuperação nervosa. O objetivo deste trabalho é comparar o perfil de 

biodegradação in vitro de condutos de PLGA com diferentes espessuras para utilizá-los na 

regeneração de nervo periférico. Os condutos nervosos porosos (GA=300µm, GB=600µm, 

GC=900µm e GD=1200µm) foram confeccionados através da dissolução do PLGA (82:18) 

em clorofórmio com adição de microcristais de NaCl (cloreto de sódio), e tratados com 

solução de NaOH (hidróxido de sódio) para obtenção de nanofuncionalização. Para 

determinar o perfil de biodegradação do PLGA in vitro, após mensuração da massa (P0), os 

condutos nervosos foram submersos em frascos contendo etanol 70% e agitados a 100rpm por 

1 hora; posteriormente, as amostras foram colocadas em frascos contendo PBS pH 7,4 0,2M e 

agitadas a 60rpm e 37ºC. Em períodos determinados (30 e 60 dias), os condutos nervosos 

foram removidos do PBS, secos a vácuo por 24h e sua massa medida (Pt). A biodegradação 

foi calculada através da fórmula: % Perda de massa = (P0 – Pt/P0)x100. O tamanho dos poros 

e as modificações morfológicas ao longo da degradação foram analisados por MEV e a 

distribuição do peso molecular e polidispersão foram mensuradas com GPC. Nos resultados 

parciais pode-se observar, em 30 dias no GA e GB perda de 21,40% e 9,39%, 

respectivamente; em 60 dias, a perda em suas massas foi 32,24% e 10,34%, o que demonstra 
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a proporcionalidade da degradação em relação ao tempo. Entretanto, nos demais grupos a 

perda de massa não apresentou esta relação (GC = 8,92%, 30 dias e 6,53%, 60 dias; GD = 

3,50%, 30 dias e 2,01%, 60 dias). A não linearidade no decréscimo da massa dos condutos 

nervosos de PLGA no início da degradação pode ser devido à cisão hidrolítica da cadeia 

polimérica e liberação de um monômero, o que ocasiona uma vacância e, consequentemente, 

o aprisionamento de água no polímero e intumescimento dos condutos nervosos. 
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