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RESUMO 

 

 

Objetivo: O uso terapêutico do ultra-som (US) é freqüente na reabilitação das 

lesões músculo-esquléticas. Seu efeito estimulante na deposição de colágeno 

está demonstrado em lesões de ligamentos e tendões, porém na reabilitação 

muscular ainda possui controvérsias, principalmente nas lesões por laceração. 

Face ao impacto dessa lesão em acidentes automobilísticos e domésticos, esta 

pesquisa avaliou parâmetros histológicos importantes na cicatrização (como a 

deposição de colágeno e a taxa de regeneração de células musculares), em 

modelo de laceração do gastrocnêmio de rato com e sem uso de ultra-som 

pulsado (USp). 

Métodos: Trinta ratos Wistar, s.m. (peso�400g) sofreram secção transversal 

parcial do gastrocnêmio. O grupo tratado (GT) recebeu aplicações diárias (5 

min.) de USp (50%, 1MHz, (i)= 0,57W/cm2), desde o 2º dia pós-lesão. O grupo 

controle (GC) não recebeu USp. A região de reparo foi analisada aos 4, 7 e 14 

dias com HE, imunohistoquímica para desmina (identificação de células da 

linhagem muscular) e picrossírius-polarização (estudo do colágeno fibrilar). A 

área ocupada por miotubos e por fibras colagênicas foi obtida por métodos 

morfométricos. 

Resultados: A reação tecidual revelou padrão estrutural inflamatório 

semelhante em GT e GC. A análise morfométrica mostrou: área ocupada por 

colágeno fibrilar maior no GT em todos os tempos (p<0,05), e área tecidual 

ocupada por miotubos maior no GT aos 14 dias (p<0,05). A orientação das 

fibras colagênicas e das células musculares em regeneração seguiu um padrão 

de distribuição mais parecido ao tecido normal adulto nas lesões submetidas a 

aplicações de USp.  

Conclusões: A aplicação do USp estimulou uma maior deposição de fibras 

colagênicas sem comprometer a seqüência de eventos que determinam o 

processo natural de reparo do músculo estriado lacerado, incluindo a 

diferenciação das células da linhagem muscular, que também foi estimulada 

pelo USp. 



 

1. INTRODUÇÃO 



Introdução 
 

  2 
 

 

 

 

 

As lesões musculares, observadas freqüentemente em diferentes 

esportes tanto recreacionais como profissionais, são derivadas de vários 

mecanismos de trauma. Devido à falta de um regime adequado de tratamento, 

essas lesões tornam-se um grande desafio para os profissionais da medicina 

esportiva e da traumatologia.  

O processo natural de recuperação de um músculo lesado tem sido 

monitorado em diferentes fases após a lesão seja do tipo contusão ou 

laceração; assim, observa-se que o reparo apresenta uma fase rápida de 

regeneração, mas o processo completo pode ser lento e, ocasionalmente, 

resultar em uma recuperação funcional incompleta, pois a regeneração pode 

ser dificultada pelo desenvolvimento de fibrose. 

No entanto, o desenvolvimento de técnicas, tais como a transposição 

muscular e o enxerto muscular vascularizado, tem restaurado o movimento e 

melhorado a qualidade de vida dos pacientes. Por sua vez, a engenharia 

tecidual tem demonstrado que as células-tronco mesenquimais podem induzir a 

diferenciação miogênica e participar da regeneração de fibras lesadas. Além 

disso, há pesquisas da biologia molecular identificando proteínas (como a 

calcineurina, por exemplo) com função na regulação do desenvolvimento e da 

plasticidade do músculo esquelético. Todas estas possibilidades abrem 

caminhos novos para a regeneração muscular (Giannoudis, Pountos, 2005). 

Assim sendo, é necessário avaliar, à luz de métodos atuais de investigação 

histológica e morfométrica, o efeito de métodos terapêuticos complementares 

clássicos, como o ultra-som. 

A literatura contém estudos que visam desenvolver uma abordagem 

terapêutica adequada para as lesões musculares, como por exemplo, a sutura 

do músculo lacerado, o uso de fatores de crescimento para auxiliar a 

regeneração muscular após contusão, a utilização de mecanismos biológicos 

de bloqueio do desenvolvimento da fibrose em músculos lacerados, como a 
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injeção de proteoglicano decorin e a terapia por antiinflamatórios não 

esteroidais. 

Por apresentar uma ampla possibilidade de aplicação, o US é de grande 

aceitação clínica. Entretanto, revisões feitas sobre sua utilização nos diferentes 

tecidos do corpo humano ainda apontam para a necessidade de maior 

embasamento científico. 

O ultra-som (US) é uma modalidade terapêutica cujo mecanismo de 

ação se dá pela passagem pelo organismo de vibrações mecânicas de alta 

freqüência (1 e 3 MHz) de forma contínua ou pulsada gerando efeitos térmicos 

e não-térmicos dependendo de seus parâmetros de aplicação. Os resultados 

positivos com o US parecem ser mais freqüentes em lesões de pele, 

cartilagem, tendões e osso, enquanto que estudos avaliando seus efeitos no 

tecido muscular trazem resultados mais contraditórios e são mais raros. 

Durante a recuperação de uma lesão muscular, dois processos ocorrem 

simultaneamente dando suporte um ao outro e ao mesmo tempo competindo 

um com o outro: a regeneração e a produção de tecido conjuntivo.  

Um vez que um dos efeitos mais conhecido do US é o aumento da 

síntese de matiz extracelular, principalmente de seu componente colágeno, 

existe a hipótese que sua aplicação nas lesões musculares poderia atrapalhar o 

processo de reparação completa em função da formação excessiva de tecido 

cicatricial. Este trabalho baseia-se nesta hipótese e usa um modelo animal de 

lesão do gastrocnêmio de rato para avaliar o efeito da aplicação de US na 

regeneração muscular e na síntese de colágeno fibrilar nas primeiras duas 

semanas pós-lesão. 

1.1  Objetivo 

Avaliar histologicamente o efeito da aplicação de ultra-som pulsado, em 

dose terapêutica, na regeneração do tecido muscular propriamente dito e a 

deposição de colágeno fibrilar em um modelo de laceração e reparo muscular 

em gastrocnêmio de ratos. 
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Para tanto, foram usados métodos de identificação histoquímica e 

imunohistoquímica associados a procedimentos morfométricos em fragmentos 

de tecido obtidos da área lesada (tanto dos animais submetidos a tratamento 

com USp e dos animais controles) aos 4, 7 e 14 dias após a lesão. 

 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 



Revisão da Literatura 
 

  6 
 

2.1  Estrutura do tecido muscular esquelético 

O músculo esquelético é constituído basicamente por dois componentes 

principais, as células musculares (também chamadas fibras musculares ou 

miofibras) e o tecido conjuntivo (considerados também os vasos e nervos). As 

células musculares ao receberem o estímulo dos motoneurônios � são 

responsáveis pelo encurtamento contrátil do músculo, enquanto que o tecido 

conjuntivo promove a união das células musculares individuais entre si e aos 

ossos, possibilitando a geração de trabalho. (Young, Heath, 2000) 

As células musculares esqueléticas são alongadas com o comprimento 

variando de poucos milímetros, como no músculo estapédio, a 50cm no 

músculo sartório nos humanos e com diâmetro variando de 15 a 20µm, nos 

músculos extrínsecos do olho, a mais de 1mm nos músculos treinados de 

atletas (Järvinen et al., 2005). Cada célula possui um arranjo complexo de 

filamentos protéicos contráteis e não contráteis e a habilidade do músculo de 

deformar-se e de recuperar sua forma é dependente dessa malha de filamentos 

e dos elementos da matriz extracelular do tecido conjuntivo. (Malone et al., 

1996) 

O tecido conjuntivo presente no músculo cria um suporte mecânico que 

recebe a força contrátil de cada célula e promove a rigidez estrutural necessária 

à transmissão de tensão resultando em movimento articular e locomoção 

eficientes (Stone, 1990). Para tanto o tecido conjuntivo interage estreitamente 

com as células musculares, agregando-as em conjuntos hierarquicamente 

organizados, em níveis cada vez complexos, através de bainhas conjuntivas, 

denominadas endomísio, perimísio e epimísio.  

O endomísio é a camada de conjuntivo mais delicada que reveste e 

separa cada célula muscular individualmente. Constitui-se de tecido conjuntivo 

rico em fibras finas de colágeno tipo III (correspondentes às fibras reticulares da 

histologia clássica), fibras do sistema elástico, capilares e terminações 

nervosas. O endomísio relaciona-se diretamente com a lâmina basal (rica em 

colágeno tipo IV e proteoglicanos) que reveste cada célula.  
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A interação entre o conjunto de células musculares e o tecido conjuntivo 

na região da lâmina basal deve possuir resistência suficiente para suportar 

cargas de até 1000Kg durante um trabalho de sobrecarga máxima. Para tanto, 

existem cadeias de moléculas específicas como a distrofina e as integrinas que 

conectam os miofilamentos contrátreis, através da membrana plasmática, à 

matriz extracelular (Kääriäinen et al., 2000a; Kääriäinen et al., 2000b; Järvinen 

et al., 2005). 

O perimísio é uma camada de tecido conjuntivo mais compacta que o 

endomísio e envolve grupos de 10 a 20 células musculares, formando um 

fascículo; por fim, envolvendo todo o músculo encontra-se o epimísio, 

considerada a camada mais resistente e grossa de tecido conjuntivo. Tanto o 

perimísio como o epimísio contêm quantidades maiores de fibras de colágeno 

tipo I (fibras colágenas propriamente ditas) que fibras reticulares (formadas por 

colágeno tipo III). 

Além da população de células musculares típicas no músculo 

esquelético maduro, há ainda uma outra população de células, conhecidas 

como células satélites, de aspecto relativamente indiferenciado que se 

localizam ao longo de toda extensão da célula muscular pelo lado interno de 

sua lâmina basal. Demonstrou-se que são estas as células responsáveis pela 

regeneração do músculo esquelético pós-lesão, mantendo a morfostase 

tecidual nos casos de morte celular fisiológica ou injúria (Alameddine et al., 

1989; Allen, Rankin, 1990; Bischoff, 1990).  

2.2  Lesão muscular 

Dentre as patologias tratadas por fisioterapeutas, destacam-se as lesões 

musculares dos esportistas ou por acidentes, que podem ser decorrentes de 

uma grande variedade de mecanismos causais, que vão desde um trauma 

direto, incluindo lacerações e contusões musculares, a traumas indiretos 

relacionados ao estiramento, exercício excêntrico, isquemia e disfunções 

neurológicas (Garrett et al., 1984; Fisher et al., 1990; Garrett, 1990; Crisco et 

al., 1994).  
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Entretanto, ainda não há um regime adequado para o tratamento dessas 

lesões, tornando-as um grande desafio para os profissionais da medicina 

esportiva e da traumatologia (Garret et al.,1984; Crisco et al., 1994; Menetrey et 

al., 1999).  

A laceração muscular ocorre quando o músculo é seccionado por um 

objeto cortante. Este tipo de lesão ocorre freqüentemente na mão e nos 

membros superiores em decorrência de acidentes automobilísticos e 

domésticos (Garret et al.,1984); apesar de ser mais rara nos esportes, quando 

um atleta sofre este tipo de lesão, o retorno às suas atividades físicas e a 

ascensão profissional fica fortemente comprometido (Menetrey et al., 1999).  

Os mecanismos de reparo tecidual sempre receberam grande atenção 

na área de pesquisa biomédica e farmacológica; são inúmeras as contribuições 

recentes, tendo em vista o grande interesse despertado pelo uso de células-

tronco na regeneração tecidual. Para o estudo aprofundado sobre o reparo 

tecidual existem excelentes revisões atualizadas. (Giannoudis, Pountos, 2005; 

Järvinen et al., 2005). 

De modo geral, pode-se dizer que, uma vez estabelecidos durante o 

desenvolvimento embrionário, os tecidos são mantidos em equilíbrio dinâmico 

através de um balanço entre morte celular e regeneração durante toda a vida. 

Porém, quando o tecido é lesado ocorre uma ativação desta maquinaria de 

modo a promover o reparo. Estudos recentes têm revelado a existência de 

paralelos entre o desenvolvimento dos tecidos no embrião e sua se 

reconstrução durante episódios de reparo. 

No início do processo de reparo, as mudanças teciduais se dão na 

presença do processo inflamatório, que compreende a invasão por neutrófilos e, 

posteriormente, macrófagos no local da lesão. Estas células eliminam os 

microrganismos invasores e os restos de células e matriz. Além disso, são a 

fonte de fatores de crescimento e citocinas que possivelmente coordenam 

vários comportamentos celulares, como a migração, proliferação, síntese de 

matriz e assim por diante, até o final do reparo (Werner & Grose, 2003). 
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2.3  Bases fisiopatológicas do reparo na musculatura esquelética 

O processo de cicatrização do músculo esquelético segue um padrão 

relativamente constante independentemente da causa da injúria (Hurme et al., 

1991). 

Menetrey et al. (1999) descreveram três fases distintas após uma 

laceração muscular: a) fase de destruição, caracterizada pela formação de 

hematoma, resposta inflamatória celular e degeneração e necrose do tecido 

muscular; b) fase de reparo, que inclui a fagocitose do tecido danificado, a 

regeneração do músculo estriado, a produção de tecido conjuntivo cicatricial e o 

crescimento capilar, e c) fase de remodelamento, na qual o músculo 

regenerado amadurece, contrai e há reorganização do tecido cicatricial. A figura 

1 ilustra as diferentes etapas do reparo do tecido muscular esquelético ao longo 

do tempo: 

 

Figura 1 - Ilustração esquemática do reparo do músculo esquelético ao longo dos 

dias após lesão traumática. Dia 2: as partes necrosadas das células musculares 

seccionadas são removidas por macrófagos enquanto ocorre a formação de tecido 

conjuntivo cicatricial por fibroblastos na zona central. Dia 3: as células satélites 

tornam-se ativadas na zona de regeneração diferenciando-se em mioblastos. Dia 

5: mioblastos fundem-se dando origem a miotubos na zona de regeneração e o 

tecido conjuntivo na zona central torna-se mais condensado. Dia 7: as células 

musculares em regeneração crescem em direção à zona central e começam a 

penetrar no tecido cicatricial. Dia 14: a cicatriz torna-se mais condensada e 
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reduzida e as células musculares em regeneração mais centralizadas. Dia 21: as 

células musculares estão entrelaçadas e virtualmente unidas com pouco tecido 

cicatricial entre elas (Järvinen et al., 2005).  

Fase de destruição 

Quando o músculo é lesado, ocorre lesão de membrana nos cotos 

musculares rompidos deixando-os expostos (Järvinen et al., 2005). Dentro de 

horas após o trauma, ocorre a condensação do material citoesquelético 

originando uma estrutura chamada “banda de contração”, que de forma ainda 

desconhecida, impede que a necrose da lesão não se estenda por todo o 

comprimento da célula muscular (Thorsson et al.,1998). 

Além do comprometimento das células musculares, os vasos sangüíneos 

também são rompidos; logo, células inflamatórias têm acesso direto ao foco da 

lesão. Nas primeiras horas, os polimorfonucleares neutrofílicos são os mais 

abundantes no local da lesão, mas logo nos primeiros dias, são substituídos por 

monócitos que dão origem a macrófagos. Alguns fibroblastos também podem 

ser vistos já nos primeiros dias após a lesão. Nessa fase também se observam 

hematoma e edema nos espaços intra- e extracelulares, dificultando a chegada 

do oxigênio às células, favorecendo o aparecimento de lesões secundárias por 

hipóxia (Garret et al., 1984; Lehto et al., 1985; Fisher et al., 1990; Hurme et al., 

1991; Crisco et al., 1994). 

Fases de reparação e de remodelamento 

O reparo dos tecidos envolve dois processos distintos: a regeneração, 

que se refere a substituição das células lesadas por células do mesmo tipo e 

substituição por tecido conjuntivo, um processo denominado de fibroplasia ou 

fibrose, que deixa uma cicatriz permanente. Tanto a regeneração quanto a 

fibroplasia são determinadas por mecanismos similares, envolvendo a 

migração, proliferação e diferenciação celulares, bem como interações entre 

célula e matriz. 
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Esses dois eventos devem ocorrer, uma vez que a recuperação funcional 

do músculo lesado requer também a restauração da matriz extracelular do 

tecido conjuntivo que envolve as células (Rantanen et al., 1999). Por outro lado, 

observa-se que a regeneração muscular pode ser dificultada pelo 

desenvolvimento de fibrose, a qual parece iniciar-se durante a segunda semana 

após a lesão e aumentar com o passar do tempo (Kasemkijwattana et al., 1998; 

Menetrey et al., 1999).  

a) Regeneração das células musculares 

Em resposta à lesão tecidual, as células satélites quiescentes entram em 

ativação, proliferação e diferenciação em mioblastos, que ao fundirem-se 

formam miotubos multinucleados. Os miotubos neoformados na zona 

regenerativa fundem-se com a região terminal da célula muscular lesada que 

sobreviveu ao trauma inicial. Ao longo do tempo, as partes em regeneração das 

células desenvolvem miofibrilas em seu citoplasma, restaurando o aspecto 

estriado do músculo esquelético, com os núcleos localizados na periferia 

(Hurme et al., 1991). Há evidências que, além destas células satélites, uma 

população de células tronco localizada no endomísio fora da lâmina basal e 

também células tronco derivadas da medula óssea podem ser ativadas para 

proliferação e diferenciação em resposta à lesão. (LaBarge, Blau, 2002; 

Chargé, Rudnick, 2004) 

As células satélites clássicas são já comprometidas com a linhagem 

muscular e podem se diferenciar em mioblastos imediatamente após a lesão 

muscular enquanto que as células satélites tronco, que são proliferativas, antes 

de se diferenciarem, entram em divisão, mantendo uma reserva de células 

satélites (Rantanen et al., 1995). Entre essas células satélites também parece 

haver uma sub-população de células capazes de se desenvolverem em células 

de outras linhagens. (Williams et al., 1999) 
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Os cilindros de lâmina basal remanescente das células musculares 

lesadas são preenchidos por miofibras em regeneração, que por sua vez, 

crescem em direção ao tecido conjuntivo cicatricial em formação entre as 

bordas da lesão. Entretanto, a quantidade de tecido conjuntivo é o fator 

limitante a esse crescimento; as extremidades das células em regeneração 

começam a se aderir ao tecido conjuntivo, formando mini-junções miotendíneas 

com a cicatriz (artigos e1 e m). Com o tempo, o tecido cicatricial diminui em 

tamanho aproximando os cotos musculares, porém ainda não há evidências de 

sua fusão, restando algum septo de tecido conjuntivo entre eles. (Vaittinen et 

al., 2002) 

b) Formação do tecido conjuntivo cicatricial 

Imediatamente após a lesão do músculo esquelético, ocorre formação de 

hematoma no local e logo nas primeiras horas chegam às células inflamatórias. 

Fibronectina e fibrina derivadas do sangue se entrelaçam protegendo o tecido 

lesado e esta matriz extracelular inicial serve como suporte de sustentação para 

a chegada dos miofibroblastos (Hurme et al., 1991).  

As células musculares lesadas, as plaquetas, os macrófagos e os 

leucócitos são fontes de TGF-�1, que entre outras funções, estimula as células 

fibroblásticas vizinhas ao sítio da injúria a se diferenciarem em miofibroblastos, 

com objetivo de reconstruir uma nova matriz extracelular e restaurar suas 

propriedades mecânicas. Todo este processo requer, além de TGF-�1, a ação 

de forças mecânicas geradas pela própria migração e contração dos 

miofibroblastos e a presença de fibronectina celular (variante ED-A) produzida 

por macrófagos e pelos próprios miofibroblastos (Tomasek et al., 2002). 

Os miofibroblastos são caracterizados pela presença simultânea de 

padrões de células fibroblásticas e de células musculares lisas (como a 

presença de filamentos finos de �-actina de músculo liso). Assim sendo, estas 

células possuem capacidade de contração, promovendo a retração tecidual no 
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local da lesão, o que leva à uma rápida e benéfica diminuição da área lesada; 

ao mesmo tempo, o TGF-�1 estimula a síntese de elementos da matriz 

extracelular pelos miofibroblastos, visando o reparo tecidual. Quando este 

processo se completa, os miofibroblastos são eliminados por apoptose. 

No entanto, a persistência de miofibroblastos ativos leva à deposição 

contínua de tecido fibroso, que pode resultar em deformação estrutural com a 

conseqüente disfunção tecidual. Embora, as situações patológicas atraiam a 

atenção dos pesquisadores, a existência de uma população controlada de 

miofibroblastos é essencial para a eficiência de processos fisiológicos de 

adaptação e remodelamento em tecidos que sofrem alterações mecânicas 

funcionais como, por exemplo, nos pulmões (Kapanci et al., 1992), no ligamento 

periodontal (Arora & McCulloch, 1994) ou ainda na cérvix uterina durante o 

parto (Montes et al., 2002). 

Apesar da grande maioria das lesões do músculo esquelético se 

recuperarem sem a formação de fibrose que leve à disfunção muscular, a 

proliferação de miofibroblastos pode ser excessiva em casos de traumas 

musculares maiores ou recidivas de rupturas, resultando na formação de tecido 

cicatricial denso, o qual cria uma barreira mecânica que atrasa 

consideravelmente ou restringe completamente a regeneração das miofibras. 

(Järvinen, 1976) 

A distribuição dos diferentes tipos de colágeno no processo de reparo de 

lesão muscular por contusão não é homogênea durante os dias seguintes à 

lesão, sendo que o colágeno tipo III precede o aparecimento do colágeno tipo I 

no local da lesão; no entanto, a deposição de colágeno I permanece por muito 

mais tempo concentrando-se principalmente na região do perimísio. (Lehto et 

al., 1985) 

2.4 Aspectos histopatológicos do reparo da musculatura esquelética 

De modo geral, pode-se distinguir 4 zonas diferentes que se modificam 

durante o processo de reparo (figura 2): zona central (ZC): corresponde à área 
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onde ocorre a laceração e contém o hematoma nos estágios precoces e mais 

tarde é preenchida pelo tecido de granulação; zona de regeneração (ZR): 

localiza-se perifericamente à zona central, nos estágios mais precoces separa a 

zona central dos cotos de células musculares sobreviventes. Nesta região, 

ocorre o crescimento dos miotubos durante a regeneração, e zona preservada 

(ZP): localizada ainda mais perifericamente, corresponde à região que contém 

os cotos preservados das células musculares.  

 

Figura 2 - Ilustração esquemática das 4 zonas diferentes que se modificam durante 

o processo de reparo: zona central (ZC); zona de regeneração (ZR) e zona 

preservada (ZP).  

A seqüência temporal, descrita classicamente na literatura, dos 

fenômenos envolvidos na regeneração do músculo esquelético encontra-se 

resumida abaixo (Kääriäinen et al., 2000). 

 

 

Tempo pós-lesão Eventos 

0 a 24 horas 

- Retração das células musculares rompidas e preenchimento do 
espaço por hematoma. 

- Necrose das células rompidas a partir do local da ruptura até uma 
distância de 1 a 2mm 

- Cilindros de membrana basal preservados são preenchidos por 
macrófagos. 

- A “banda de contração” é formada permitindo a limitação da extensão 
da necrose. 

- Células satélites tornam-se ativadas e os primeiros mioblastos 
desmina-positivos são vistos após 12 horas. 
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- Células satélites começam a se proliferar após aproximadamente 24 
horas. 

2 a 3 dias 

- As células satélites se diferenciaram em mioblastos e começaram a se 
fundir em miotubos. 

- Macrófagos fagocitam partes necrosadas de miofibras. 

- O hematoma é substituído por tecido conjuntivo cicatricial. 

5 dias 
- Miotubos preenchem a membrana basal preservada. 

- Miofibras em regeneração começam a aderir ao tecido conjuntivo 
através de seus aspectos laterais 

7 dias 
- Miofibras em regeneração estendem-se da membrana basal 

preservada e começam a penetrar a cicatriz. 

- O tecido conjuntivo cicatricial torna-se denso. 

14 dias - Formação de novas junções miotendíneas pequenas nas terminações 
das miofibras em regeneração. 

21 a 56 dias 

- O tecido cicatricial diminui e as miofibras em regeneração tornam-se 
interlaçadas 

- As miofibras em regeneração amadurecem e adquirem aparência 
estriada com mionúcleos localizados perifericamente. 

2.5  Tratamento das lesões musculares 

O planejamento terapêutico deve levar em consideração o grau de lesão 

muscular. Järvinen et al. (2005) definiu 3 categorias com base na disfunção 

clínica apresentada: leve (grau I): representa uma lesão de poucas fibras 

musculares com edema e desconforto mínimos, nenhuma ou pouca perda de 

força e restrição de movimento; moderada (grau II): maior comprometimento do 

músculo com perda acentuada habilidade de contrair, e severa (grau III): a 

lesão se estende por toda área transversal do músculo, resultando em perda 

completa da função. 

No entanto, outros parâmetros também devem ser utilizados na 

classificação das lesões, a saber: lesão aguda, crônica, exacerbação aguda de 

um problema crônico ou alterações sub-clínicas. Além disso, cada lesão 
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muscular deve ser analisada por outros aspectos levando em consideração as 

adaptações funcionais presentes e a sobrecarga tecidual (Kibler,1990). Sendo 

assim, somente através da análise de todas essas variáveis, é possível 

desenvolver um bom plano de reabilitação. (Järvinen et al., 2005) 

Os autores citam modalidades terapêuticas para o tratamento das lesões 

musculares, as quais variam de acordo com seu tipo e severidade. A conduta 

sugerida inclui imobilização nas fases iniciais da regeneração; mobilização 

precoce; o princípio do repouso-gelo-compressão-elevação para o tratamento 

imediato; tratamento progressivo mais ativo após 3 a 5 dias, incluindo 

treinamentos isométrico, isotônico e isocinético; tratamento cirúrgico e 

medicamentoso; terapia hiperbárica e aplicação de modalidades 

fisioterapêuticas, dentre elas o ultra-som (Järvinen et al., 2005). Entretanto, 

vários autores concordam em afirmar que o melhor tratamento para os diversos 

tipos de lesões musculares ainda não está claramente padronizado (Fisher et 

al., 1990; Crisco et al., 1994; Kasemkijwattana et al., 1998; Thorsson et al., 

1998). 

Os trabalhos de Garrett et al. (1984), e Menetrey et al. (1999) descrevem 

os efeitos da sutura sobre a reparação morfológica e funcional após laceração 

muscular. Garrett et al. (1984) concluíram que o músculo lacerado pode 

restaurar uma função satisfatória, mas sua recuperação não é completa. 

Menetrey et al. (1999) atribuem o comprometimento funcional à formação de 

tecido cicatricial. Ao estudarem este tecido cicatricial, Terada et al. (2001) 

mostraram que o arranjo das fibras colágenas é importante pois as fibras 

musculares em regeneração alinham-se às fibras colágenas. Acredita-se, 

portanto que a organização do colágeno contribua para a formação dos 

miotubos, porém, quando um grande volume muscular é desvitalizado por um 

trauma maior, a proliferação fibroblástica pode levar à formação de tecido 

cicatricial excessivo que pode servir como uma barreira mecânica à 

regeneração tecidual (Lehto et al., 1985). 

O uso dos fatores de crescimento como NGF, FGF-ß, IGF–I, pode 

auxiliar a regeneração muscular estimulando o crescimento e a secreção de 

proteínas pelas células músculo-esqueléticas, mas é incapaz de evitar a 
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formação persistente de tecido cicatricial no músculo lesado (Kasemkijwattana 

et al.,1998).  

Uma abordagem interessante visa estudar a possibilidade de utilização 

de mecanismos biológicos de bloqueio do desenvolvimento da fibrose muscular. 

O decorin é um proteoglicano que inativa o efeito estimulante do TGF-β sobre 

os miofibroblastos e, provavelmente por isso, tem uma ação benéfica anti-

fibrose em vários órgãos, tais como, nos pulmões e nos rins (Isaka et al., 1996; 

Giri et al., 1997). No tecido muscular lacerado, a aplicação de decorin também 

tem um efeito anti-fibrose levando a uma melhor regeneração e força muscular. 

(Fukushima et al., 2001) 

A terapia com anti-inflamatórios não esteroidais, seja imediata ou tardia, 

após uma lesão muscular, não influencia significativamente na proliferação de 

células satélites e de fibroblastos, na produção de miotubos e na regeneração 

capilar. (Thorsson et al., 1998) 

A aplicação do ultra-som é freqüentemente realizada na reabilitação 

como uma terapia complementar no tratamento de várias disfunções músculo-

esqueléticas. Ele é indicado com o objetivo de melhorar a taxa de reparo 

tecidual, promover o melhor alinhamento das fibras colágenas, reduzir a dor, 

aumentar a extensibilidade e a reparação do tecido muscular. Apesar de haver 

muitos relatos clínicos e laboratoriais sobre os efeitos e aplicações do ultra-som 

terapêutico, existem ainda conclusões contraditórias. 

Uma vez que este trabalho de pesquisa visa estudar mais 

profundamente os efeitos do ultra-som na regeneração muscular, faz-se 

necessária uma revisão crítica da literatura sobre os conceitos que envolvem 

esta modalidade terapêutica. 

 

2.6  Ultra-som terapêutico 
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Há aproximadamente 80 anos foi sugerido o uso médico das interações 

entre as ondas sonoras de alta freqüência (ondas ultra-sônicas) e o tecido vivo 

(Speed, 2001). Desde então, o US tem sido utilizado na medicina em três áreas 

distintas: a cirúrgica, a diagnóstica e a terapêutica.  

O US é um dos recursos mais freqüentemente utilizado para o 

tratamento de uma variedade de afecções em atletas (Wilkin et al., 2004). 

Estima-se que seja utilizado por 94% dos fisioterapeutas canadenses, por 65% 

dos terapeutas dos Estados Unidos da América. No Reino Unido, a terapia 

ultra-sônica é aplicada em aproximadamente 50% de todos os tratamentos em 

pacientes privados e em 20% dos tratamentos realizados nos Serviços de 

Saúde Nacional. (Van der Windt et al., 1999) 

Apesar de seu uso freqüente, a revisão de trabalhos randomizados, 

controlados com placebo utilizando métodos adequados, não confirma a 

existência de importância clínica ou diferenças estatisticamente significativas a 

favor do US no tratamento das desordens músculo-esqueléticas. (Van der 

Windt et al., 1999) 

2.6.1  Características do ultra-som terapêutico 

O US produz vibrações de alta freqüência quando um cristal piezoelétrico 

sofre deformação mecânica ao ser estimulado por energia elétrica. As ondas 

produzidas são transmitidas por propagação através da vibração e colisão 

molecular, com uma perda progressiva da intensidade de energia durante a 

passagem pelo tecido, devido à absorção e dispersão da onda. (ter Haar, 

1987).  

A quantidade total de energia no feixe ultra-sônico é sua potência, 

expressa em watts. A quantidade de energia que efetivamente alcança um local 

específico depende de várias características do US (como freqüência, 

intensidade, amplitude, foco e uniformidade do feixe) e depende também do 

tipo de tecido através do qual se propaga (Speed, 2001). No caso do tecido 
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muscular, a porcentagem de atenuação do feixe ultra-sônico de 1 MHz do é de 

24%/cm. (McDiarmid et al., 1996) 

Para uso terapêutico, o US se caracteriza por uma freqüência que varia 

de 0,75 a 3 MHz, sendo que a maioria dos equipamentos disponíveis oferecem 

freqüências de 1 e 3 MHz. O US de 1MHz atinge tecidos a uma profundidade 

de 3 a 5 cm, enquanto que 3MHz é indicado para lesões mais superficiais a 

profundidades de 1 a 2 cm. (McDiarmid et al., 1996) 

A intensidade do US é a relação entre a energia administrada por 

unidade de área, expressa em unidades de watts por cm² (W/cm²) (Speed, 

2001). A maioria dos equipamentos de fisioterapia disponibiliza intensidades 

que variam de 0,25 a 2,0 W/cm². 

As ondas ultra-sônicas podem ser emitidas de forma contínua (ultra-som 

contínuo – USc) ou pulsada (ultra-som pulsado – USp). No USc a intensidade 

se mantém constante, enquanto que no USp a intensidade é intermitentemente 

interrompida, de modo que durante o tempo total de aplicação, há períodos de 

tempo nos quais o US atinge o tecido (TON) e períodos nos quais está 

desligado (TOFF). Desta forma, o ciclo útil do USp é calculado a partir da 

seguinte equação: 

 TOFF)  (TON  pulso  do  período 
(TON) pulso  do  duração

  (CU) útil ciclo
+

=  

Os ciclos úteis típicos dos equipamentos de US estão entre 0,05 (5%) a 

0,5 (50%), sendo que o ciclo útil mais utilizado é o de 20%. (McDiarmid et al., 

1996) 

Diferentemente da energia eletromagnética, que se propaga através do 

ar, a energia ultra-sônica é extremamente atenuada pelo ar e totalmente 

refletida nas interfaces ar-tecido. Logo é necessário um meio de acoplamento 

para que a energia ultra-sônica seja transmitida do cabeçote para a superfície 

irradiada. Entre esses meios, o mais comumente utilizado é o gel, mas também 
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a água e alguns tipos de óleo podem ser utilizados desde que excluam o ar 

entre o cabeçote e a área tratada (Speed, 2001; Bishop et al., 2004). 

Durante a aplicação, o cabeçote pode ser movimentado 

continuadamente ou ser mantido estacionário, o que aumentará o risco de 

sopreposição de uma onda incidente a uma onda refletida levando à formação 

de uma onda estacionária com amplificação dos efeitos e conseqüente lesão 

tecidual (Dyson, 1982). 

O tempo adequado de aplicação depende da área tratada e do tamanho 

do cabeçote. Para áreas menores que o tamanho do cabeçote usa-se em geral 

de 3 a 5 minutos de tratamento e para áreas maiores, estipula que a duração 

mínima de tratamento seja de 1min/cm², sendo de 15 minutos o tempo máximo 

recomendado para aplicação do US. (Lehmann, 1994). 

2.6.2  Efeitos térmicos e não térmicos do ultra-som 

Tradicionalmente, dividem-se os efeitos biofísicos resultantes da 

interação entre o US e o tecido vivo em dois grupos: 1) Efeitos térmicos: 

produzidos pela sua capacidade de elevar a temperatura tecidual e 2) Efeitos 

não térmicos: atribuídos a outros mecanismos que não a elevação da 

temperatura tecidual. (Dyson, 1987; McDiarmid et al., 1996). 

Apesar de serem apresentados como dois grupos mutuamente 

exclusivos, parece claro que essas duas categorias ocorrem simultaneamente e 

que alguns efeitos podem ser de causa tanto térmica como não térmica (Dyson, 

1982). Não há evidências suficientes sobre a existência de um limiar verdadeiro 

para os efeitos biológicos térmicos e não térmicos do US (Baker et al., 2001). 

De qualquer forma, há uma redução do aquecimento tecidual quando se utiliza 

o USp, proporcional à relação TON:TOFF. (ter Haar, 1987). 
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Efeitos térmicos do ultra-som 

Para que o calor tenha uma ação terapêutica, a temperatura tecidual 

deve ser mantida entre 40 e 45oC por pelo menos 5 minutos. As intensidades 

mais altas disponíveis nos equipamentos de US (próximas a 2,0W/cm²) podem 

produzir um aquecimento fisiológico que leva o tecido a esta faixa de 

temperatura ideal. 

O aquecimento local que se alcança através do US depende de alguns 

fatores: a) tipo de tecido tratado, pois tecidos com alta concentração protéica, 

tais como músculos e tendões, absorvem a energia ultra-sônica mais 

rapidamente, que aqueles com alta concentração lipídica; b) fluxo sanguíneo da 

região pois, o calor produzido no tecido pode ser dissipado pela circulação 

sanguínea e c) freqüência do equipamento sendo que altas freqüências são 

absorvidas mais rapidamente que as baixas (Dyson, 1987). 

A técnica de aplicação também interfere no efeito térmico do US, sendo 

recomendada a utilização de uma interface de gel/bolsa de gel/gel ou gel 

somente para atingir maior aquecimento. (Bishop et al., 2004). 

Intensidades médias de 0,1 a 0,2 W/cm² não são suficientes para 

promover a elevação da temperatura a níveis terapêuticos; logo, nesses casos, 

devem estar envolvidos mecanismos não térmicos. (Dyson, 1982). 

Efeitos não térmicos do ultra-som 

Os efeitos celulares não térmicos do US incluem mudanças associadas 

ao fluxo acústico, à cavitação e às ondas estacionárias. (Dyson, 1982). 

O fluxo acústico é o aumento da circulação constante de fluidos próxima 

às células induzida por forças de radiação. Como esses movimentos têm 

proporções microscópicas são denominados microfluxo (Dyson, 1987), 

enquanto que a cavitação é a formação e a pulsação de bolhas de gás nos 

fluidos teciduais e no sangue como resultado das mudanças de pressão 

provocadas pela passagem da radiação ultra-sônica pelo organismo. A 
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cavitação é considerada estável, quando ocorre apenas a pulsação dessas 

bolhas, ou transiente, quando há colapso dessas bolhas resultando em lesão 

tecidual. (ter Haar, Daniels, 1981; McDiarmid et al., 1996). 

Tanto o microfluxo como a cavitação estável podem alterar a 

permeabilidade da membrana celular e influenciam o transporte de íons e 

metabólitos. Dependendo do tipo celular, a resposta pela mudança iônica pode 

representar maior síntese protéica (fibroblastos), secreção de agentes 

quimiotáxicos (mastócitos) mudanças na motilidade celular (células endoteliais) 

e alívio da dor (células nervosas). (Dyson, 1982). 

As ondas estacionárias amplificam os efeitos não térmicos do US 

provocando o aparecimento de cavitação transiente, com aumento de radicais 

livres que pode resultar em lesão tecidual. (Dyson, 1987). 

2.6.3  Mecanismo de ação do US no reparo tecidual 

Apesar de haver evidências consideráveis que o US terapêutico pode 

estimular o reparo tecidual, ainda especulam-se os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos neste fenômeno que podem envolver a estimulação 

direta dos fibroblastos e da matriz extracelular assim como a estimulação 

mediada pelas células inflamatórias. (Karnes, Burton, 2002) 

Há evidências de aumento significativo na síntese protéica por 

estimulação direta com US contínuo de 3MHz e intensidades de 0,5 a 2,0 

W/cm² em fibroblastos em cultura, portanto sem a mediação de outros tipos 

celulares (Harvey et al., 1975). É interessante observar que há um estímulo 

geral sobre a síntese protéica, inclusive de colágeno. (Webster et al.,1980) 

Estudos em cultura de células mostram que a proliferação dos 

fibroblastos também parece sofrer efeito estimulante pelo US (Ramirez et al., 

1997). Uma vez que se sabe que a aplicação de US por longo tempo pode levar 

a dano tecidual, com morte celular, especula-se que talvez esta proliferação, 

observada após a aplicação de US, se deva também a um mecanismo 
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compensatório para equilibrar a população celular e não somente à aplicação 

do US propriamente dito. (De Deyne, Kirsch-Volders, 1995) 

Tem se demonstrado também que há uma degranulação de mastócitos 

significativamente maior no local da aplicação do US, sugerindo que a liberação 

de histamina pode ser um dos fatores responsáveis pelos efeitos de 

recuperação tecidual atribuídos ao US, por promover um aumento do fluxo 

sanguíneo e da permeabilidade vascular. (Fyfe, Chahl, 1984; Byl et al., 1992) 

Há sugestões de uso de US em parâmetros que provoquem a destruição 

tecidual, através da ação mecânica de microvibração não discriminatória, para 

facilitar a resolução de processos de remodelamento com intensa fibrose e 

inflamações crônicas. (De Deyne,,Kirsch-Volders, 1995) 

Em fibroblastos em cultura, o US aciona a rede complexa de sinalização 

específica envolvendo a ativação de integrinas β1 (proteínas de membrana 

responsáveis pela adesão da célula ao substrato), que agem como 

mecanotransdutores, traduzindo a energia acústica pulsada percebida pela 

membrana em sinais bioquímicos intracelulares, induzindo a proliferação celular 

As proteínas do citoesqueleto interagem (pela face interna da membrana) com 

as estruturas de adesão da célula à matriz, constituindo assim a base física 

para a transdução das forças mecânicas em respostas bioquímicas. (Zhou et 

al., 2004) 

2.6.4  Investigações sobre o uso terapêutico do ultra-som 

Apesar do mecanismo molecular que explica a ação terapêutica do USp 

ainda ser pouco entendido, existem poucas evidências experimentais em 

modelos animais ou trabalhos clínicos que embasam o seu uso como terapia 

complementar para promover a reparação de pele, tendões, cartilagens, ossos 

e de tecido muscular esquelético. 

Principais estudos em pele e tecido subcutâneo 
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O trabalho de Dyson et al. (1968) em reparo de orelhas de coelho, 

utilizando USp com as várias intensidades, mostrou que a intensidade ideal foi 

0,50W/cm² e que a aplicação nos estágios mais precoces do processo 

regenerativo (14 a 28 dias após a lesão) é mais eficiente que nos tempos mais 

tardios. O fato deste trabalho ter encontrado resultado com aplicação de USp 

de baixa intensidade e ciclo útil de 20% (que não provocam aquecimento) 

mostra que o processo de reparo foi afetado principalmente pelo efeito de fluxo 

acústico do US. O mesmo tipo de conclusão foi obtido em estudo com 

granulomas sub-cutâneos, onde o efeito benéfico do US sobre a síntese e 

deposição de colágeno foi alcançado pela sua ação mecânica. (Pospisilová, 

1976) 

A aplicação de USp em feridas experimentais melhora a cicatrização, 

diminuindo o tempo de reparo e dando maior força incisional. (Drastichová et 

al., 1973; Byl et al., 1992) 

Ballard (2001) apresenta uma revisão interessante, considerando o US 

uma opção terapêutica válida para o tratamento de úlceras crônicas da perna, 

desde que administrado por profissionais adequadamente treinados e 

fundamentados em parâmetros de aplicação cientificamente comprovados. 

Principais estudos em lesões tendíneas 

As lesões tendíneas (seja durante a fase inflamatória, proliferativa e de 

remodelamento) têm sido objeto de estudo de muitos autores, os quais tem 

relatado efeitos benéficos do US nesse tecido em experimentos realizados com 

ratos e coelhos. (Enwemeka, 1989; Jackson et al., 1991; Gum et al., 1997; Ng 

et al., 2003) 

Diferentemente da maioria dos tecidos moles, os tendões e outros 

tecidos conjuntivos densos têm taxa de reparo lenta, e precisam de várias 

semanas de recuperação para adquirir a capacidade necessária para 

transmissão da força gerada por seus músculos homônimos. Além da 

proliferação celular, deve ocorrer a síntese de grandes quantidades de colágeno 
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suficientemente polimeralizado e organizado para transmitir as forças de 

suporte de peso e locomoção. (Enwemeka, 1989; Gum et al., 1997) 

Os estudos envolvendo a aplicação precoce do US nas lesões tendíneas 

mostram efeitos benéficos de sua aplicação quando se avaliam os parâmetros 

como eficiência biomecânica e funcional do tendão (Gum et al., 1997; Ng et al., 

2003 ), força máxima de ruptura, taxa de deposição de colágeno (Jackson et 

al., 1991; Gum et al., 1997) e a capacidade de absorção de energia 

(Enwemeka, 1989). 

O uso do US no tratamento de tendinites calcificadas de ombro foi 

investigado por Ebenbichler et al. (1999), através de mensurações objetivas e 

subjetivas incluindo: avaliação radiológica, dor, atividades da vida diária, 

amplitude de movimento ativa, força e qualidade de vida. Tanto na avaliação 

radiológica como na clínica, o grupo tratado com o US obteve resultados 

significativamente melhores, que persistiram por pelo menos 9 meses após o 

experimento. 

Gan et al. (1995), ao examinar os efeitos do USp aplicado em diferentes 

intervalos pós-operatórios, nos tendões flexores cirurgicamente reparados, em 

um modelo experimental utilizando galinhas, relatou resultados histológicos e 

funcionais benéficos dessa modalidade terapêutica. Nos grupos tratados com o 

US houve uma diminuição do infiltrado inflamatório e um padrão mais regular 

da formação cicatricial, principalmente quando a aplicação do US era feita 

precocemente. A amplitude de movimento nos animais tratados com o US 

também foi beneficiada sem qualquer efeito adverso sobre a força tensional dos 

tendões. 

Em resumo, os resultados indicam que a aplicação de US promove 

regeneração eficiente do tendão, uma vez que estimula a deposição de grandes 

quantidades de colágeno, que é o principal componente da matriz extracelular 

destes órgãos. (Ng et al., 2003) 

Aplicação do ultra-som nas lesões cartilagíneas e ósseas 
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O USp de baixa intensidade também tem sido indicado como um recurso 

biofísico para melhorar o reparo de fraturas. A revisão de Hadjiargyrou et al. 

(1998) relata sua capacidade de acelerar e melhorar a reparação de fraturas 

agudas, bem como sugere a eficácia desse tratamento nos casos de retarde de 

consolidação e de pseudoartroses. É interessante observar que variáveis 

individuais, tais como sexo, idade, início da descarga de peso, grau, tipo e 

localização da fratura, não influenciaram os resultados positivos da aplicação de 

US. (Heckman et al., 1994) 

Além do efeito benéfico na consolidação de fraturas, ocorre uma significa 

atividade osteoblástica, formação óssea, fusões maduras e diminuição de 

fibrose em coelhos submetidos a artrodese de coluna que receberam 

tratamento com USp de baixa intensidade. (Aynaci et al., 2002) 

Em modelo de osteoartrite em ratos (estágios I, II e III) demonstrou-se 

que o US estimula o reparo da cartilagem nos estágios precoces e previne a 

deterioração adicional nos casos avançados. (Huang et al., 1997) 

Binder et al. (1985), ao avaliar o efeito do US pulsado na recuperação de 

pacientes com epicondilite lateral com diferentes graus de gravidade, relatou 

resultados positivos em 63% dos pacientes tratados com essa modalidade e em 

29% dos que receberam o US placebo, sendo que a melhora nas variáveis 

estudadas (dor e atividades funcionais) foi sempre significativamente maior no 

grupo tratado em relação ao placebo a partir da quarta semana de tratamento 

acentuando-se na oitava.  

Aplicação de ultra-som em lesão muscular 

A lesão muscular traumática pode se dar por contusão, laceração, 

estiramento ou contrações repetidas. Enquanto que os resultados positivos do 

US nas lesões de pele, tendíneas, cartilagíneas e ósseas parecem ser mais 

consistentes, os benefícios dessa modalidade terapêutica parecem ser mais 

contraditórios nas lesões musculares. A ação do US no tecido muscular tem 

sido estudada por vários autores sob diferentes aspectos, os quais vão desde a 
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resolução de hematomas até o estímulo ao processo de regeneração tecidual 

propriamente dita. 

O US é freqüentemente utilizado na reabilitação como uma terapia 

complementar no tratamento de várias disfunções músculo-esqueléticas, sendo 

indicado com o objetivo de promover analgesia (Esenyel et al., 2000; Almeida et 

al., 2003), reduzir hematomas (Stratton et al., 1984 Giombini et al., 2001); 

aumentar a sua capacidade de extensão (Wessling et al., 1987) e o reparo do 

tecido muscular propriamente dito. (Rantanen et al., 1999; Karnes, Burton, 

2002; Wilkin et al., 2004) 

O estudo experimental dos efeitos do US em lesões musculares tem 

como marco o trabalho de Rantanen et al. (1999), em modelo de músculo 

gastrocnêmio de ratas após uma contusão e posterior tratamento com o USp. A 

avaliação do processo de reparo foi feita através da quantificação da área 

coberta por miotubos e da proliferação dos fibroblastos e das células satélites. 

Embora neste estudo não tenha sido possível verificar o aumento de miotubos 

nos animais tratados, detectou-se um aumento de atividade proliferativa das 

células precursoras miogênicas e dos fibroblastos. Desta forma a proliferação 

dos fibroblastos poderia incrementar a produção de tecido fibroso, 

comprometendo o possível efeito positivo do US sobre a proliferação das 

células satélites e conseqüente regeneração muscular. 

O efeito benéfico da aplicação do US também foi demonstrado do ponto 

de vista biomecânico em um modelo de lesão da musculatura esquelética por 

contrações excêntricas repetidas, no qual uma série de aplicações diárias de 

USc melhorou significantemente o índice funcional de lesão dos músculos do 

grupo tratado que reflete a força tetânica máxima. (Karnes, Burton, 2002) 

Contraditoriamente, os resultados de Wilkin et al. (2004), obtidos em um 

elegante estudo morfométrico que avaliou a área ocupada por miotubos e a 

quantidade de núcleos de células musculares em modelo de contusão em rato, 

sugerem que o US não promove efeito benéfico sobre a regeneração muscular. 

Desta forma, este trabalho propõe um estudo sobre o efeito do ultra-som 

no reparo de lesão muscular utilizando um modelo animal controlado e métodos 
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de identificação e morfometria precisos para avaliação dos miotubos e 

mioblastos. Além disso, contém a avaliação qualitativa e quantitativa das fibras 

colagênicas neo-formadas, uma vez que sabe-se que o US contribui para a 

síntese e deposição do colágeno (como demonstra esta revisão da literatura), o 

que pode prejudicar a regeneração muscular. 

 



 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1  Animais 

O projeto desta pesquisa foi submetido, avaliado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina (UNIFESP – EPM). 

Foram utilizados 30 ratos (Rattus norvegicus albinus), da linhagem EPM 

1 Wistar, com idade variando entre 120 e 180 dias, machos, pesando 

aproximadamente 400 gramas, procedentes do Centro de Desenvolvimento de 

Animais de Experimentação (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

– Escola Paulista de Medicina. 

Cada cinco animais foram mantidos em uma gaiola, com livre acesso à 

água e alimento, temperatura controlada (22ºC) e iluminação artificial (luzes 

acesas das 18:00 às 6:00 horas). 

3.2  Grupos 

Todos os animais foram submetidos à lesão do músculo gastrocnêmio, 

baseada no modelo experimental, descrito abaixo, proposto por Garret et al. 

(1984) e adaptado por Menetrey et al. (1999). Metade deles foi submetida a 

tratamento local com o ultra-som pulsado (USp) a partir do segundo dia pós-

operatório e os animais foram sacrificados aos 4, 7 e 14 dias após a lesão 

(constituindo os grupos tratados, denominados 4US, 7US e 14US, 

respectivamente). As aplicações de USp foram realizadas diariamente, de 

forma que cada grupo de animais recebeu 2, 5 e 12 aplicações, 

respectivamente.  

Os 15 animais restantes também foram sacrificados nos mesmos 

tempos após a lesão muscular, porém não receberam tratamento com ultra-

som, constituindo os grupos controle, denominados 4C, 7C e 14C. 
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3.3  Procedimento cirúrgico 

Os animais foram anestesiados com uma injeção intraperitoneal de 

quetamina e xilazina (1:1) na proporção de 0,75ml/kg de peso corporal. Após a 

indução anestésica, foi feita uma incisão longitudinal de aproximadamente 

2,5cm na pele da pata traseira direita para permitir o acesso ao músculo 

gastrocnêmio, localizado sob o músculo bíceps femoral (figura 3). 

Uma incisão transversal de aproximadamente 1,0cm de comprimento e 

0,3mm de profundidade foi feita no músculo gastrocnêmio utilizando-se lâmina 

de barbear, sendo que essas medidas foram tomadas com o auxílio de um 

paquímetro. A posição da lesão foi padronizada em todos os animais; 

posicionando-se o calcanhar a 90º, realizava-se o corte 2,5cm em direção 

cranial, a partir da borda do calcâneo (figura 4a); tomando-se o feixe vásculo-

nervoso presente na superfície do gastrocnêmio como ponto de partida, a 

incisão seguia lateralmente por 1,0cm (figura 4b). Após hemostasia por 

compressão, o músculo bíceps femoral foi suturado com fio catgut simples 5.0, 

recobrindo a lesão e, em seguida, a pele foi suturada com fio de nylon tech-lon* 

4-0 com aplicação de iodopovidona para evitar infecção (figura 5). Os animais 

foram posteriormente mantidos em gaiolas individuais, sem restrição de 

movimentação até o sacrifício.  
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Figura 3 – Fotografia mostrando o músculo gastrocnêmio (asterisco 
escuro) exposto sob o músculo bíceps femoral (asterisco branco); a seta 
aponta para o feixe vásculo-nervoso que contem a artéria poplítea e o 
nervo tibial.  

* *

3 

4A 4B 
Figura 4 – Fotografias mostrando a posição e dimensão da lesão lacerativa 
no músculo gastrocnêmio. Figura 4A) Secção do músculo gastrocnêmio 
localizada a aproximadamente 2,5 cm do calcanhar posicionado a 90º; 
Figura 4B) Secção transversal do músculo gastrocnêmio medindo 1,0cm 
de largura e 0,3mm de profundidade. 

5B 5A 
Figura 5 – Fotografias mostrando em 5A a sutura do músculo bíceps 
femoral e 5B o fechamento da pele com aplicação de iodopovidona. 
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3.4  Aplicação de ultra-som pulsado 

Para aplicação do USp foi utilizado o modelo US Pro Seven 1MHz 977 

Standard, da marca Quark, emprestado pela Universidade São Judas Tadeu. 

Após o tratamento, o gel foi removido com papel toalha e até o fechamento 

completo da pele, foram feitas aplicações de iodopovidona.  

Foi feito um estudo piloto em 20 animais, no qual vários parâmetros de 

ultra-som foram experimentados antes que se pudesse idealizar o que foi 

adotado nesta pesquisa, levando em consideração principalmente o 

desconforto que o animal apresentava no momento da aplicação e as 

complicações da ferida pós-aplicação. O quadro abaixo resume os parâmetros 

utilizados: 

Freqüência de operação 1MHz 

Modo de operação Pulsado 

Ciclo útil 50%, com TON de 5ms e TOFF de 5ms 

Taxa de repetição dos ciclos 100Hz 

Potência de saída 4W 

Intensidade efetiva 0,57W/cm² 

Área geométrica do cabeçote 8,5cm² 

Área de radiação efetiva (ARE) 3,5cm² mais ou menos 20% 

Taxa de não uniformidade do feixe (TNF) < 6,0 

Tempo de aplicação 5 minutos 

Técnica de aplicação Circular com gel 

Freqüência e início das aplicações Diárias iniciando no segundo dia de pós-operatório, 

sendo considerado zero o dia da cirurgia. 

3.4.1  Justificativa para os parâmetros 

Neste trabalho, procurou-se fundamentar cada um dos parâmetros 

escolhidos para a aplicação do US, levando em consideração o tipo de lesão, o 

tecido tratado e o equipamento utilizado. 
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Nos trabalhos revisados que utilizam a aplicação de US no tecido 

muscular não há um consenso quanto à freqüência utilizada, sendo 

encontrados equipamentos de 1MHz (Karnes, Burton, 2002), 1,5MHz (Bassoli, 

2001), 3MHz (Rantanen et al., 1999) e 3,3MHz (Wilkin et al., 2004). No entanto, 

como a maioria dos trabalhos realizados em regeneração de tendões mostram 

resultados positivos com o uso do US a uma freqüência de 1MHz (Ng et al., 

2003); optamos por utilizar esta freqüência. Além disso, clinicamente, o US de 

mais baixa freqüência é mais comumente utilizado nas afecções musculares. 

O US foi originalmente introduzido na fisioterapia como uma técnica de 

diatermia alternativa ao micro-ondas, ondas-curtas e formas de calor superficial 

porém, ao longo dos anos, tem-se reduzido a intensidade e sugere-se que os 

efeitos mecânicos, incluindo a cavitação e o microfluxo acústico, são mais 

importantes no tratamento das lesões do tecido mole que os efeitos térmicos. 

De acordo com Young (1996), o USp pode ser indicado no reparo tecidual e 

estimulação do fluxo sanguíneo, com efeitos térmicos reduzidos. 

Ainda para minimizar os efeitos térmicos optou-se pelo regime de 

emissão pulsada à 50% para, uma vez que as aplicações iniciaram no segundo 

dia de pós-lesão e o aquecimento poderia exacerbar o processo inflamatório. 

(McDiarmid et al., 1996) 

Em relação ao tempo para início da aplicação do US, há sugestões que 

o tratamento com o US é benéfico quando feito precocemente e de modo 

cumulativo (Jackson et al., 1991; Ramirez et al., 1997; Rantanen et al., 1999; 

Karnes, Burton, 2002). Assim sendo, as aplicações do US foram feitas 

diariamente e iniciadas no segundo dia de pós-lesão. 

Durante a aplicação do US pode ocorrer a formação de ondas 

estacionárias. Os efeitos da exposição do sistema microvascular a um campo 

de ondas estacionárias são a estase das células sanguíneas (com restrição do 

suprimento de oxigênio para os tecidos) e as alterações ultra-estruturais nas 

células endoteliais. Para evitar a formação destas ondas, optou-se pela técnica 

de movimentação circular contínua do cabeçote durante o tratamento, usando o 

gel como veículo condutor.  
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As opiniões diferem amplamente quanto à intensidade a ser utilizada. 

Dyson et al. (1968) avaliaram a ação do US pulsado com TON de 2ms e TOFF 

de 8ms com nove diferentes intensidades no reparo de feridas e demonstraram 

que a mais favorável foi de 0,50W/cm². Dentro das condições do nosso estudo, 

escolhemos padrões que se permitissem que as aplicações fossem feitas com 

intensidade o mais próxima possível deste valor proposto. Desta forma, utilizou-

se USp a 50%, com uma taxa de repetição desse ciclo de 100Hz, ou seja, um 

TON de 5 ms e um TOFF de 5 ms, com potência de pico de 4W e ARE de 

3,8cm², gerando uma intensidade efetiva de 0,57W/cm². 

O tempo de aplicação é outro parâmetro a ser considerado ao usar o US. 

Na literatura os tempos variam de 30 segundos até 10 minutos de aplicação (De 

Deyne et al., 1995; Bassoli, 2001), sendo que a maior parte dos trabalhos 

utilizam 4 a 6 minutos (Rantanen et al., 1999; Karnes, Burton, 2002; Ng et al., 

2003; Wilkin et al., 2004). Levando-se em consideração também a indicação de 

aplicações de 3 a 5 minutos quando a área a ser tratada é menor que o 

tamanho do cabeçote (o que é o caso das lesões experimentais deste trabalho), 

optou-se por 5 minutos de aplicação. 

3.5  Eutanásia 

No 4º, 7º e 14º dias após a lesão, os animais foram sacrificados com éter 

etílico. Estes dias foram escolhidos por corresponderem a diferentes fases do 

processo cicatricial.  
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3.6  Estudo histológico 

3.6.1  Processamento do material  

O músculo gastrocnêmio foi dissecado em suas origem e inserção e 

fixado em formol 10% tamponado. Após rápida fixação, por 15 minutos, o 

material foi recortado e apenas os fragmentos que continham a lesão 

completaram o período de 24 horas de fixação. 

A seguir os fragmentos foram lavados e desidratados em série alcoólica 

crescente, diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Cortes de 5µm de 

espessura, transversais à lesão, foram obtidos e distendidos em lâminas de 

vidro. 

3.6.2  Métodos de Identificação 

Após hidratação, as lâminas foram coradas pelos seguintes métodos de 

identificação histológica: 

3.6.2.1  Hematoxilina-eosina 

Os cortes de tecido foram corados pela hematoxilina-eosina para estudo 

histológico geral, por ser esta uma coloração clássica para identificação celular 

e tecidual.  

3.6.2.2  Picrossírius-polarização 

Os cortes histológicos foram desparafinados, hidratados e corados 

durante uma hora em Sirius Red 0,1% (Sirius Red F 3 B 200, Mobay Chemical 

Co. Union, New Jersey, EUA) dissolvido em solução aquosa saturada de ácido 
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pícrico sendo, em seguida, rapidamente lavados em água corrente e contra-

corados com hematoxilina de Harris, por 5 minutos. 

Com a coloração pelo Picrossírius-hematoxilina, além da possibilidade 

de identificar o colágeno (que adquire uma intensa coloração vermelha quando 

o material é analisado sob luz convencional) também foi possível realizar a 

avaliação qualitativa do grau de agregação do colágeno quando as lâminas 

foram analisadas sob luz polarizada, conforme o método descrito por Junqueira 

et al. (1978): além de se mostrarem birrefringentes, as fibras que contêm 

colágeno, assumem intensidades de birrefringências variadas, resultantes dos 

diferentes graus de agregação física do colágeno; dessa forma, fibras finas, 

como as presentes no tecido de granulação jovem, são reveladas como 

estruturas fracamente birrefringentes, enquanto as fibras grossas, que 

caracterizam lesões fibróticas maduras, definem-se por sua forte 

birrefringência. 

3.6.2.3  Imunohistoquímica para desmina 

Desparafinização: conjuntos de lâminas silanizadas contendo os cortes 

histológicos foram montados em suporte adequado e colocados em xilol à 

quente, em estufa a 60 – 65ºC, durante 20 minutos. Em seguida as lâminas 

foram submetidas a 3 banhos de xilol frio, por 1 minuto em cada banho. 

Hidratação: foram dados 2 banhos de álcool absoluto nas lâminas, por 

aproximadamente um minuto por banho, seguido por mais um minuto no álcool 

95º e mais um minuto no álcool 70º. Por fim, as lâminas foram bem lavadas em 

água corrente e água deionizada. 

Bloqueio da peroxidase endógena: o conjunto de lâminas foi colocado 

em água oxigenada 10 volumes, durante 5 minutos. Esse procedimento foi 

repetido por 5 vezes e depois as lâminas foram lavadas em água corrente, água 

deionizada e tampão PBS. 
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Incubação com os anticorpos: o anticorpo monoclonal contra desmina 

(Sigma, St Louis, MO, USA) previamente titulado em albumina bovina 5%, foi 

diluído (1:100) e pipetado com uma micropipeta sobre os cortes em câmara 

úmida. As lâminas foram incubadas em câmara úmida, em geladeira por 18 

horas. Em seguida, foram lavadas 3 vezes com PBS, por 5 minutos e 

incubadas com anticorpo secundário biotinilado (Vector IgG-rabbit) durante uma 

hora à 37ºC. Após serem lavadas 3 vezes com PBS, por 5 minutos, as lâminas 

foram incubadas com o Complexo conjungado com peroxidase Vector, por 30 

minutos à 37ºC. Após lavagem com PBS, por 5 minutos, foram colocadas em 

solução de cromógeno (70mg de DAB para cada 70ml + 3ml de água 

oxigenada). Após o tempo de revelação (5 minutos), as lâminas foram lavadas 

em água corrente. 

Contra-coloração e montagem: as lâminas foram contra-coradas com 

Hematoxilina de Harris por 30 segundos, lavadas em água corrente por 5 

minutos, desidratadas em banhos de álcool 70º, 95º e 100º, diafanizadas em 3 

banhos de xilol, de um minuto cada, e montadas com lamínula e resina 

sintética. 

3.6.3  Morfometria  

3.6.3.1  Morfometria do colágeno fibrilar 

Para o estudo quantitativo da fração volumétrica (FV) de tecido ocupado 

por fibras que contém colágeno, foram analisadas as lâminas coradas com 

Picrossírius-hematoxilina; por esta técnica o colágeno fibrilar aparece corado 

em vermelho intenso quando observadas sob luz convencional (não polarizada). 

Foram obtidas imagens digitais de cada corte histológico, utilizando-se 

objetiva de 4 vezes, de modo a cobrir toda a extensão de tecido neoformado no 

processo de reparo. Para captação da imagem utilizou-se um sistema 

composto por um microscópio Nikon Eclipse E600® acoplado a uma câmara de 
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vídeo digital Nikon DXM1200F®. As imagens digitais de alta resolução foram 

captadas pelo programa Nikon (ACT-1 versão 2.62 2000®) em um 

microcomputador acoplado ao sistema.  

A seguir, as imagens obtidas dos cortes corados com Picrossírius-

hematoxilina foram processadas, com o auxílio do programa Adobe Photoshop 

7.0®, de modo a selecionar, por escala de cores, apenas as fibras que contém 

colágeno, visualizadas por sua intensa coloração em vermelho (figura 6). As 

imagens foram transferidas para o programa Image J®, do National Institute of 

Health, que permitiu o cálculo das áreas: a) do compartimento de referência, 

que correspondeu somente a regiões identificadas como tecido resultante de 

processo de reparo da lesão, e b) a área ocupada pelo colágeno fibrilar dentro 

desse compartimento.  

Sabendo-se que a fração de área ocupada por uma estrutura num dado 

compartimento de referência num corte bidimensional (ex.: fração de área 

ocupada por colágeno fibrilar no processo de reparo medida em cortes 

histológicos) corresponde à fração de volume dessa mesma estrutura no 

espaço tridimensional do tecido onde ela se encontra, pode-se calcular: 

 

 

onde, FV fc = fração de volume de fibras colagênicas 

fc = fibras colagênicas 

cr = compartimento de referência 
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3.6.3.2  Morfometria de miotubos 

As células desmina-positivas que apresentaram características 

morfológicas de miotubos foram avaliadas quantitativamente. As contagens 

foram realizadas ao microscópio de luz com aumento de 200 vezes (objetiva 

20x / ocular 10x), contendo um retículo de pontos acoplado à ocular 

microscópica para contagem. O retículo consistia de 5 linhas horizontais e 5 

linhas verticais, distando 100�m entre si, correspondendo a 25 pontos formados 

pelas intersecções das linhas (figura 7). Em cada corte histológico foi analisada 

toda a extensão do tecido reacional à lesão.  
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Fig 6 – Fotomicrografias mostrando imagens obtidas no estudo da fração de volume de 
fibras colagênicas de um fragmento de tecido muscular em cicatrização, 7 dias após a 
lesão, pertencente a um animal que recebeu tratamento com USp. Em A, observa-se corte 
de tecido em lâmina corada pelo Picrossírius-hematoxilina, observado sob luz 
convencional. A linha verde demarca o compartimento de referência, constituído pelo tecido 
neoformado reacional à lesão. O asterisco corresponde ao tecido muscular preservado. Em 
B, observa-se o aspecto obtido do mesmo campo após a seleção das fibras colagênicas; 
mais uma vez, a linha verde indica o compartimento de referência.  

6A 6B 
*

Figura 7 - Fotomicrografia de um corte histológico de um fragmento de tecido obtido da 
região de reparo da lesão muscular; o preparado foi submetido à reação imunohistoquímica 
para identificação de desmina. A figura ilustra o retículo de pontos e linhas sobreposto à 
imagem microscópica. Foram contados separadamente os pontos que incidiam sobre os 
miotubos e pontos que incidiam em qualquer outra estrutura dentro do tecido reacional à 
lesão. Em A, o ponto incide sobre um miotubo desmina-positivo. Aqueles pontos que 
incidiam sobre espaços sem tecido ou sobre tecido muscular preservado não foram 
contados.  

7 

A 
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Para cada corte histológico, determinou-se a fração de volume 

correspondente aos miotubos, pela simples divisão dos pontos incidentes sobre 

estas células pelos pontos incidentes no tecido reacional conforme 

demonstrado na equação: 

 

onde, FV cmr = fração de volume de células mioregenerativas 

cmr = células mioregenerativas (miotubos) 

cr= compartimento de referência 

3.7  Análise estatística 

Foi aplicado o teste T de Student, no programa Excel do Windows para 

análise dos dados morfométricos relativos ao volume ocupado pelas fibras de 

colágeno e por miotubos.  

Para todos os testes realizados foi utilizado um nível de significância de 

5% (� = 0,05). Desta forma foram considerados estatisticamente significantes 

os testes com nível descritivo menor que 5% (p < 0,05). Tendência à diferença 

estatística foi definida quando o valor de p esteve entre 0,05 e 0,1 (Soares & 

Siqueira, 2002). 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS 
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4.1  Complicações cirúrgicas e perdas 

Não houve perdas de animais e nem complicações cirúrgicas durante o 

experimento. Uma vez que, o início da aplicação de USp se deu logo no dia 2 

do pós-cirúrgico, observou-se que na terceira aplicação (5 dias após a lesão) 

houve a abertura de um ou dois pontos do total de 10 pontos que suturavam a 

pele em 03 ratos (02 pertencentes ao grupo 7US e 01 do grupo 14US). Estes 

animais foram levemente anestesiados e o local dos pontos perdidos foi 

resuturado. 

4.2  Estudo histológico 

Todo material coletado pode ser representado nos cortes histológicos. 

4.2.1  Aspectos qualitativos da estrutura tecidual  

As lâminas foram avaliadas para descrição dos achados anátomo-

patológicos. 

A reação tecidual à lesão seguiu um padrão estrutural semelhante em 

todos os animais, tanto naqueles que receberam a aplicação do USp como 

naqueles pertencentes aos grupos controles: o tecido inflamatório se infiltrou no 

local da lesão e houve a promoção do reparo tecidual. 

De forma geral, pôde-se identificar, em todos os grupos, em todos os 

tempos as 3 zonas clássicas que caracterizam o tecido de reparo nos músculos 

traumatizados, sendo elas: a zona central (ZC), a zona de regeneração (ZR) e a 

zona de células musculares preservadas (ZP). A Figura 8, tomada de um 

animal do grupo 7C, ilustra estes aspectos.  
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4.2.1.1  Processo de reparo aos 4 dias 

Quatro dias após a lesão, a área de reparo, de maneira geral, se 

constituía por grande quantidade de vasos e de células inflamatórias, ao lado 

de alguns perfis de células musculares em degeneração. Especificamente, na 

zona de regeneração observaram-se células alongadas uninucleadas, com 

perfil estrutural de mioblastos (figura 9).  

Em relação aos elementos responsáveis pela regeneração muscular, aos 

4 dias, o aspecto da lesão pareceu semelhante no grupo controle e no grupo 

tratado com ultra-som: além de células da reação inflamatória, podem-se notar 

alguns miotubos (resultantes da fusão dos mioblastos neoformados) restritos à 

zona de regeneração vizinha às células musculares preservadas (figuras 10 e 

11).  

Nesta fase, os miotubos se apresentaram com aspecto jovem: células 

longas e delgadas, com grande quantidade de núcleos. É interessante notar 

que a distribuição espacial das fibras colagênicas da matriz extracelular 

acompanha a distribuição espacial das células em regeneração (figura 12).  

Em todos os preparados dos animais sacrificados 4 dias após a lesão foi 

marcante a presença de inúmeras figuras de mitose (figura 13). 

As lâminas coradas pelo Picrossírius-hematoxilina foram examinadas 

sob luz polarizada para identificação do grau de agregação e a disposição das 

fibras colagênicas. Os dados mostram que: a) na zona central, tanto no grupo 

controle como no grupo que recebeu aplicações de USp, não foi possível 

identificar fibras colagênicas; b) a zona de regeneração da lesão dos animais do 

grupo 4C apresentou escassas fibras de colágeno, de aspecto delgado, 

formando uma delicada trama tridimensional contínua com o endomísio das 

células musculares da zona preservada enquanto que nos animais do grupo 

4US, além das fibras finas e fracamente birrefringentes, esta região 

apresentava fibras colagênicas grossas, fortemente birrefringentes, inclusive no 

endomísio da zona muscular preservada na periferia da lesão (figuras 14 e 15).



 

 

Figura 8 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) obtido de músculo de um 
animal do grupo 7C. Esta fase foi escolhida para ilustrar o aspecto histológico do reparo uma 
vez que, devido à retração inicial da ferida, é possível obter uma imagem de toda a extensão da 
lesão em corte transversal. Vêem-se as três regiões características do processo de reparo 
muscular: zona central (ZC); zona de regeneração (ZR), onde se notam as porções terminais 
das células musculares em regeneração que se apresentam sob a forma de estruturas celulares 
alongadas (seta) dispostas em direção ao centro da lesão. Na região mais periférica, podem ser 
observadas as células musculares preservadas, caracterizando a zona preservada (ZP). 
 
 
Figura 9 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com PSH) obtido de músculo de um 
animal do grupo 4US. Reparar no intenso processo inflamatório que domina inicialmente a 
lesão. O asterisco indica restos de fragmentos de células musculares em degeneração. A 
cabeça de seta aponta para um dos plasmócitos presentes na imagem, enquanto que a seta 
escura mostra um neutrófilo (no rato, estas células apresentam o núcleo com forma anelada). É 
possível observar a presença de mioblastos, que se mostram como células alongadas com um 
único núcleo e citoplasma basófilo (setas claras). Em V: vaso sangüíneo. 
 
 
Figura 10 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) do músculo gastrocnêmio 
de um animal do grupo 4C. Notar que devido ao tempo precoce de reparo, a lesão ainda é 
bastante extensa e, por isso, está representada apenas por uma de suas metades nesta 
imagem (ao contrário do que sucede na Figura 8, de uma lesão em fase mais adiantada). Na 
zona central (ZC) aparece ainda a trama protéica formada pela fibrina. Observar que em meio 
ao infiltrado inflamatório é possível distinguir claramente feixes de miotubos (apontados pelas 
setas) na zona de regeneração (ZR) da lesão. ZC: zona central da lesão; ZP: zona preservada. 
 
 
Figura 11 – Fotomicrografia de um corte histológico (também corado com HE) mostrando a 
lesão do músculo gastrocnêmio de um animal do grupo 4US. Notar que os aspectos mostrados 
na Figura 10 se repetem de modo bastante semelhante nesta imagem. 
 
 
Figura 12 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com PSH) obtido de músculo de 
rato do grupo 4C. Esta imagem representa a zona de regeneração, onde podem ser observadas 
numerosas células musculares em desenvolvimento (setas escuras), denominadas miotubos: 
são células multinucleadas, longas e de pequeno diâmetro, quando comparadas com a célula 
muscular madura (apontada na micrografia com um asterisco). Esta fase do processo de reparo 
se caracterizou pela presença de grande infiltrado inflamatório e numerosos vasos (setas 
claras), típicos do tecido de granulação. Estes aspectos foram observados tanto nos animais 
controles como naqueles tratados com ultra-som. Observar que as fibras que contem colágeno 
(coradas em vermelho intenso pelo Picrossírius) se distribuem paralelamente ao maior eixo dos 
miotubos. 
 
 
Figura 13 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com PSH) obtido de músculo de 
rato do grupo 4US. Na região de reparo foi possível observar numerosas figuras de mitose 
(seta). O asterisco aponta uma fibra muscular preservada. 
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Figura 14 – Fotomicrografia de um corte histológico corado com Picrossírius-hematoxilina e 
observado sob luz polarizada, obtido de um animal do grupo 4C. Nestas condições as fibras que 
contém colágeno mostraram-se birrefringentes, brilhando contra o fundo escuro. É possível 
identificar os perfis das estruturas teciduais ao fundo: células da zona central da lesão (ZC) e 
células musculares da zona preservada (ZP). Notar que as células musculares (cm) 
apresentam-se também ligeiramente birrefringentes, devido à organização paracristalina de 
suas miofibrilas. Na região intermediária encontra-se a zona regenerativa (ZR), rica em fibras 
colagênicas finas, pouco birrefringentes que formam uma trama frouxa envolvendo as estruturas 
em processo regenerativo. A seta aponta para a delicada estrutura colagênica do endomísio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Fotomicrografia de um corte histológico corado com Picrossírius-hematoxilina e 
observado sob luz polarizada, obtido de um animal do grupo 4US. Notar que as fibras que 
contém colágeno presentes tanto na zona regenerativa (ZR) como na região preservada a 
adjacente a esta (ZP) se apresentam mais espessas e com uma birrefringência mais intensa 
(comparar com a figura 14). A cabeça de seta aponta para estas fibras grossas. É interessante 
notar que as células musculares (cm) periféricas apresentam um espessamento das fibras 
colagênicas do endomísio (seta). 
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4.2.1.2  Processo de reparo aos 7 dias 

Sete dias após a lesão, todos os animais apresentaram uma diminuição 

da abertura da ferida, devido a uma redução da zona central, havendo, em 

alguns casos, o crescimento de miotubos através de toda a extensão da zona 

central (este aspecto pode ser observado na figura 16).  

A região de reparo da lesão, tanto nos animais do grupo controle como 

naqueles submetidos ao ultra-som, apresentou-se mais desenvolvida com uma 

grande concentração celular na zona de regeneração adjacente à zona central 

(figuras 17 e 18). Nesta localização, foram identificados numerosos mioblastos 

e miotubos, constituindo um tecido conjuntivo muito celularizado (figuras 19 e 

20). 

Em relação à distribuição das fibras colagênicas, a análise dos 

preparados corados com Picrossírius-hematoxilina mostrou que: 1) nos animais 

do grupo controle, as fibras que contém colágeno se apresentavam finas e 

distribuídas como uma trama delicada entre os elementos celulares da zona de 

regeneração (figura 21); 2) em contraste, nos animais tratados com ultra-som, 

as fibras colagênicas apresentavam-se bem mais grossas, principalmente na 

região da zona de regeneração adjacente à zona preservada, mostrando-se 

mais delicadas em direção à zona central (figura 22). 



 
 
 
 
Figura 16 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com PSH) obtido de músculo de 
rato do grupo 7US. Esta imagem de pequeno aumento mostra um corte coronal à lesão. Pode 
se observar a região central (ZC), ainda rica em tecido inflamatório, e as bordas da lesão, 
constituídas pela zona regenerativa. Nesta zona regenerativa vêem-se os miotubos (com 
citoplasma pouco corado e núcleos em posição central) em processo de fusão com as células 
musculares remanescentes. As setas apontam para as extremidades de um miotubo que se 
desenvolveu de modo a reunir novamente os cotos de células musculares remanescentes, 
restabelecendo a continuidade do tecido muscular propriamente dito após a lesão. É 
interessante observar que é possível distinguir os pontos de fusão (apontados pelas setas), uma 
vez que o citoplasma da célula muscular madura é muito mais acidófilo que dos miotubos.  
 
 
 
 
Figura 17 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) obtido de músculo de um 
animal do grupo 7C. Nota-se que a zona regenerativa (ZR) está repleta de miotubos, mais 
espessos que aqueles presentes nos animais dos grupos sacrificados 4 dias após a lesão 
(comparar com as figuras 10 e 11). Observa-se ainda que na região da zona regenerativa mais 
próxima à zona central (ZC) se encontra uma faixa de alta concentração de células, 
caracterizando um tecido conjuntivo extremamente frouxo (asterisco). Este arranjo tecidual se 
assemelha à estrutura do tecido muscular em formação durante o desenvolvimento embrionário.  
 
 
 
 
Figura 18 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) obtido de músculo de um 
animal do grupo 7US. O asterisco mostra a faixa de concentração celular na interface entre a 
zona regenerativa (ZR) e a zona central (ZC). A seta aponta para um dos miotubos. No inset, 
colocado do lado direito embaixo, se observa um maior aumento desta célula mostrando a 
organização de seus núcleos em fileiras. 
 
 
 
 
Figura 19 – Fotomicrografia de um corte histológico (também corado com HE) de lesão do 
músculo gastrocnêmio de um animal do grupo 7C. Esta imagem corresponde a um maior 
aumento da faixa de células apontadas com um asterisco nas figuras 17 e 18. Pode-se observar 
que o tecido é rico em mioblastos isolados e em processo de fusão (setas), demonstrando a 
grande atividade regenerativa nesta fase. 
 
 
 
 
Figura 20 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) do músculo gastrocnêmio 
de um animal do grupo 7US. Notar a riqueza de miotubos na zona regenerativa (ZR) da lesão. 
Observar que estes miotubos se continuam com as porções de células musculares já 
regeneradas mais periféricas.  
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Figura 21 – Fotomicrografia de um corte histológico corado com Picrossírius-hematoxilina e 
observado sob luz polarizada, obtido de um animal do grupo 7C. O colágeno aparece 
representado em toda a zona regenerativa (ZR) sob a forma de uma trama delicada formada 
por fibras finas pouco birrefringentes entremeada às células em processo de regeneração; ZC: 
zona central; ZP: zona preservada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Fotomicrografia de um corte histológico corado com Picrossírius-hematoxilina e 
observado sob luz polarizada, obtido de um animal do grupo 7US. Pode-se observar a grande 
concentração de colágeno na zona regenerativa (ZR), sob a forma de fibras relativamente mais 
grossas, fortemente birrefringentes, dispostas de forma organizada, formando feixes paralelos 
aos miotubos em regeneração. Notar que a maior concentração destas fibras grossas ocorre na 
vizinha da zona muscular preservada (ZP), enquanto que em direção à zona central (ZC), as 
fibras colagênicas apresentam-se mais finas e menos birrefringentes.  
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4.2.1.3  Processo de reparo aos 14 dias 

Nesta fase observou-se uma diminuição ainda maior da área de lesão, 

principalmente às custas da diminuição da zona central, com aproximação das 

bordas de regeneração (figura 23). 

Aos 14 dias após a lesão havia ainda a presença de um tecido conjuntivo 

muito celularizado na zona central em todos os animais. No entanto, os animais 

que receberam tratamento com ultra-som mostraram padrões de organização 

espacial do tecido neoformado mais semelhantes ao tecido muscular original. 

As figuras 24 e 25 ilustram estes aspectos. 

Embora todos os animais tenham alcançado o fechamento total ou 

quase total da lesão em termos macroscópicos, a análise histológica mostrou 

que o processo de formação de miotubos estava ainda em atividade (figuras 26 

e 27). 

Com relação às fibras colagênicas, os padrões de distribuição foram 

diferentes entre os grupos principalmente no que diz respeito à zona mais 

periférica da área de reparo. Nesta localização, nos animais do grupo tratado 

com ultra-som foram observadas fibras de colágeno grossas direcionadas à 

região central da lesão, enquanto que nos animais do grupo controle, as fibras 

tinham um aspecto mais fino e delicado. No entanto, na zona mais central 

ocupada ainda por tecido em regeneração, a lesão apresentou fibras 

colagênicas finas, formando um delicado arcabouço de sustentação, tanto nos 

animais do grupo controle como naqueles que receberam tratamento com ultra-

som (figuras 28 e 29). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Fotomicrografia de um preparado histológico (corado com HE) obtido de músculo de 
um animal do grupo 14US. A lesão aparece em corte coronal. Notar que a zona central (ZC) 
encontra-se já ocupada por tecido conjuntivo muito celularizado, confundindo-se com a zona 
regenerativa (ZR); em algumas localizações os miotubos atravessam a espessura da lesão 
(seta). 
     
 
 
 
 
Figura 24 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) obtido de músculo de um 
animal do grupo 14C. O tecido inflamatório da zona central (ZC) praticamente desapareceu. Na 
zona regenerativa (ZR) continuou ativa com a presença de miotubos; a seta aponta para um 
conjunto de miotubos que se direcionam para o centro da lesão. A região central apareceu 
como uma trama desordenada de miotubos e tecido conjuntivo muito celularizado, que contrasta 
com a organização sistemática do tecido na zona preservada (ZP).  
 
 
 
 
 
Figura 25 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com HE) do músculo gastrocnêmio 
de um animal do grupo 14US. Do mesmo modo que na figura anterior, pode-se notar que o 
infiltrado inflamatório está muito reduzido ocupando uma pequena área na porção mais 
superficial da lesão. A zona central (ZC) está ocupada por tecido conjuntivo rico em células e 
por alguns perfis de miotubos (seta) provenientes da zona de regeneração (ZR) da lesão. ZP: 
zona preservada. 
 
 
 
 
 
Figura 26 – Fotomicrografia de um corte histológico (corado com PSH) obtido de músculo de 
rato do grupo 14C. Esta imagem mostra um conjunto de miotubos envolvidos pela matriz 
extracelular rica em fibras colagênicas finas (coradas de vermelho). 
 
 
 
 
 
Figura 27 – Fotomicrografia de um corte histológico (também corado com HE) mostrando a 
lesão do músculo gastrocnêmio de um animal do grupo 14US. Nesta imagem vê-se que, mesmo 
na superfície da lesão, aos 14 dias, existem ainda miotubos jovens (seta). O inset mostra, em 
maior aumento, o detalhe da distribuição nuclear característica desta célula. 
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Figura 28 – A Fotomicrografia 28A corresponde a um corte histológico corado com Picrossírius-
hematoxilina e observado sob luz convencional, obtido de um animal do grupo 14C. As fibras de 
colágeno aparecem coradas de vermelho intenso, enquanto que as células musculares 
apresentam citoplasma claro. É possível notar que na zona central (ZC) o tecido tem aspecto 
desorganizado, o que contrasta com a disposição das células musculares periféricas. Quando o 
mesmo corte é observado sob luz polarizada (Figura 28B), as fibras colagênicas na área 
cicatricial mostram-se muito finas, dispostas como uma delicada trama tridimensional que 
acompanha a disposição das células. ZR: zona regenerativa. 
 
 
 
 
 
 
Figura 29 – A Fotomicrografia 29A corresponde a um corte histológico corado com Picrossírius-
hematoxilina e observado com luz convencional, obtido de um animal do grupo 14US. Nesta 
imagem observa-se que, embora a quantidade de fibras colagênicas seja maior, o tecido da 
zona de cicatrização mostra-se mais organizado que aquela da figura anterior. Quando o 
mesmo corte histológico é analisado com luz polarizada (29B), nota-se que, apesar da presença 
de fibras de colágeno grossas (cabeças de seta) na zona de regeneração, o tecido mostra maior 
organização estrutural, de modo geral. Observar que na zona central (ZC), as fibras colagênicas 
se apresentam finas e fracamente birrefringentes, acompanhando o maior eixo das células em 
regeneração. 
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4.2.2  Aspectos qualitativos da reação imunohistoquímica para desmina 

Aos 4 dias, não foi possível identificar células positivas para desmina na 

região central da lesão; apenas foram identificadas células positivas na zona 

regenerativa (figura 30). Estas células positivas possuíam perfil estrutural de 

mioblastos, correspondendo a células fusiformes que se organizavam em feixes 

à semelhança do que ocorre durante o desenvolvimento embrionário do tecido 

muscular (figura 31). Ao lado dos mioblastos foi possível identificar alguns 

miotubos jovens, localizados mais próximos ao tecido preservado (figura 32).  

Aos 07 dias, pôde-se notar que os miotubos apresentavam-se mais 

desenvolvidos, de maior tamanho (figura 33). Neste período foi possível 

identificar miotubos ocupando grande parte da zona regenerativa e algumas de 

suas extremidades já atingiam a zona central (figuras 34 e 35). 

Aos 14 dias pós-lesão, o aspecto tecidual diferiu nos animais controles e 

naqueles tratados com ultra-som; na lesão dos animais controles (figuras 36 e 

37) os miotubos se dispunham em várias direções, dando um aspecto 

desorganizado ao tecido e apenas pela análise qualitativa foi possível perceber 

que a região central ocupada por tecido conjuntivo muito celularizado era maior 

que aquela encontrada nas lesões dos animais tratados com ultra-som; além 

disso, nestes últimos, os miotubos apareceram mais organizados 

espacialmente, colocando-se paralelos entre si, formando grandes feixes em 

direção à reduzida região central da lesão (figuras 38 e 39).  

4.3  Análise morfométrica 

Fragmentos de tecido muscular em regeneração nos dias 4, 7 e 14 pós-

lesão dos grupos controle e tratados com o USp foram estudados 

morfometricamente para a determinação da fração de volume de fibras de 

colágeno em lâminas coradas pela técnica do Picrossírius-hematoxilina e 

fragmentos de tecido representativos do 14o dia pós-lesão, dos dois grupos, 

foram analisados para a determinação da fração de volume de miotubos 
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desmina-positivos. Vale ressaltar que as medidas foram feitas no mesmo 

compartimento de referência. 

4.3.1  Morfometria do colágeno fibrilar 

As médias das frações de volume, ocupadas por fibras colagênicas no 

tecido reacional à lesão, nos animais controles e tratados com ultra-som, 

sacrificados nos diferentes momentos do estudo, encontram-se dispostas na 

Tabela 1, juntamente com o resultado da análise estatística desses dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados da análise estatística da fração de volume de fibras 
colagênicas em diferentes momentos após lesão muscular em ratos controles e 
tratados com ultra-som. Os números representam os valores da média, desvio-
padrão e p. As diferenças são significativas, do ponto de vista estatístico, quando o 
valor de p é menor que 0,05 (asterisco). 

Média  
(desvio-padrão) 

 
TEMPO PÓS-LESÃO 

Controle Ultra-som 

 
p 

4 dias 0,0679 
(0,013) 

0,1753 
(0,062) 0,04907* 

7 dias 0,1257 
(0,036) 

0,3107 
(0,0745) 0,002146* 

14 dias 0,1913 
(0,0351) 

0,3039 
(0,073) 0,011896* 
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O Gráfico 1 ilustra a distribuição destes valores. 

             

F
R

A
Ç

Ã
O

 D
E

 V
O

LU
M

E
 D

E
 

F
IB

R
A

S
 C

O
LÁ

G
Ê

N
IC

A
S

 (%
)

 

 

Gráfico 1 – Valores médios da fração de volume de colágeno fibrilar (em 
porcentagem) no tecido reacional à lesão em animais controles e tratados com 
ultra-som nos diferentes tempos estudados. 

 

Foi encontrado um aumento estatisticamente significativo na fração de 

volume ocupada pelas fibras colagênicas na área de reparo nos grupos tratados 

com ultra-som em todas os tempos experimentais.  

4.3.2  Morfometria dos miotubos desmina-positivos 

Foram analisados preparados histológicos submetidos à reação 

imunohistoquímica para detecção de desmina como marcador de diferenciação 

de células da linhagem muscular. A identificação foi feita levando-se em 

consideração o aspecto estrutural da célula, além da positividade da marcação, 

uma vez que as células da parede de vasos sangüíneos também apareceram 

positivas para desmina. As figuras 30 a 39 representam aspectos da evolução 

cicatricial observada através da reação imunohistoquímica para desmina; 

mostrando a presença de mioblastos e miotubos jovens aos 4 dias iniciais e de 

miotubos em vários graus de desenvolvimento aos 7 e 14 dias pós-lesão. 
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Figura 30 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 4C. Observa-se que as 
células musculares da zona preservada (ZP) estão marcadas e que uma leve marcação 
aparece também na zona regenerativa (ZR), enquanto que a região central aparece menos 
marcada. A região delimitada no centro da figura aparece em maior aumento na Figura 31. 
  
 
Figura 31 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 4C. Reparar na marcação 
positiva para desmina neste conjunto de células alongadas, uninucleadas, com citoplasma 
fusiforme, permitindo sua caracterização como mioblastos (setas). 
 
 
Figura 32 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 4US. Podem ser observados 
vários miotubos jovens, resultados da fusão de mioblastos. O asterisco indica uma célula 
muscular madura preservada. Notar que sua marcação é menos intensa, uma vez que a célula 
madura contém quantidades maiores de actina e miosina no seu citoplasma. 
 
 
Figura 33 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 7C. A imagem ilustra os 
miotubos intensamente marcados. Observar que a parede dos vasos também é positiva para 
desmina (seta). 
 
 
Figura 34 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 7US. A marcação mais 
intensa pode ser observada na zona regenerativa (ZR); a zona central (ZC) apresenta marcação 
em células esparsas, enquanto que a zona preservada exibe a marcação típica de células 
musculares maduras. 
  
 
Figura 35 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 7US. Trata-se de um maior 
aumento da zona regenerativa ZR mostrada na figura anterior, onde podem ser observados 
miotubos em vários graus de desenvolvimento (setas) e células musculares preservadas em 
processo de regeneração (asteriscos). 
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Figura 36 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 14C. Observa-se que 
aparecem muitos perfis de miotubos cortados transversalmente, obliquamente e outros 
longitudinalmente, o que sugere a desorganização do tecido muscular em regeneração. ZC: 
zona central; ZR: zona regenerativa; ZP: zona preservada.  
  
 
 
Figura 37 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 14C. Trata-se de um detalhe 
da figura anterior com maior aumento. Nesta imagem é possível observar, na zona regenerativa 
(ZN), a fusão de um miotubo à uma célula muscular sobrevivente (seta).  
 
 
Figura 38 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 14US. A zona central (ZC) 
apresenta-se mais reduzida do que no grupo sem tratamento com ultra-som (comparar com a 
figura 36). Vários miotubos atravessam a zona central a partir da zona regenerativa (ZR) 
 
 
Figura 39 – Fotomicrografia de um corte histológico submetido à reação imunohistoquímica para 
detecção de desmina. O material foi obtido de um animal do grupo 14US. A imagem ilustra os 
miotubos intensamente marcados, com características jovens, indicando que o processo de 
ativação da diferenciação celular ainda está presente aos 14 dias após a lesão.  
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O estudo morfométrico foi realizado por contagem de pontos incidentes 

sobre as células de interesse no compartimento de referência que 

compreendeu a reação cicatricial como um todo. 

Foram analisados os preparados histológicos correspondentes à 

resposta tecidual 14 dias após a lesão, uma vez que interessava a este trabalho 

o resultado final do processo cicatricial no músculo. Os dados encontrados e o 

resultado da análise estatística, tanto nos animais do grupo controle e como do 

grupo tratado com ultra-som, estão dispostos na Tabela 2. A análise estatística 

mostrou que a diferença entre os grupos é estatisticamente significativa (p igual 

a 0,025). 

 
Tabela 2 – Resultados da análise estatística da fração de volume de células 

miogênicas desmina-positivas no 14º dia pós-lesão em ratos controles e tratados 
com ultra-som. Os números representam os valores da média, desvio-padrão e p. 
As diferenças são significativas, do ponto de vista estatístico, quando o valor de p é 
menor que 0,05 (asterisco). 

 
 
 

O Gráfico 2 ilustra estes valores: 
 
 

 

 

Gráfico 2 – Valores médios da fração de volume ocupada por células miogênicas 
desmina-positivas (em porcentagem) no tecido reacional à lesão em animais 
controles e tratados com ultra-som no 14º dia pós-lesão. 
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A proposta do presente estudo é corolário da recente necessidade de se 

utilizar modalidades terapêuticas alternativas aplicadas à lesão muscular que 

possam ao mesmo tempo estimular a regeneração muscular e proporcionar a 

adequada resistência à tensão por modulação do colágeno fibrilar. 

Os trabalhos experimentais com utilização de US são de extremo 

interesse para profissionais de reabilitação, uma vez que seu uso é 

disseminado e, em muitos casos, faltam evidências científicas definitivas para 

seu uso clínico. Por exemplo, Baker et al. (2001) revisaram as publicações 

sobre a efetividade do US terapêutico e concluíram que há pouca evidência de 

que o US é mais efetivo que o tratamento placebo para o controle da dor ou 

para promover a reparação do tecido mole. 

Os resultados conflitantes podem estar relacionados com uma série de 

variáveis, tais como, problemas na calibração dos aparelhos, no desenho dos 

estudos clínicos, na negligência dos fatores causais das afecções estudadas, 

na complexidade das lesões do tecido mole e nos diferentes parâmetros de 

aplicação do US. (Speed, 2001) 

A nossa escolha por estudar especificamente a lesão por laceração e 

não por contusão ou exercício repetitivo deve-se ao fato de que estas lesões 

são muito importantes em membros superiores; apesar disso, a literatura é 

pobre em dados sobre a regeneração deste tipo de lesão, estando focada 

principalmente em reparo de lesões por contusão, uma vez que predominam 

nos atletas. Além disso, a lesão por laceração implica em perda de continuidade 

da pele, o que se constitui em um fator complicante a mais para a aplicação do 

US. 

Para realizar esta pesquisa foi escolhido o rato como animal de 

experimentação. Algumas características desse animal são vantajosas no 

âmbito experimental como a pronta, rápida e farta obtenção dos animais 

associada à facilidade de controle e manutenção em gaiolas, além da ótima 

aceitação de dieta e elevada resistência à infecção. Além disso, em virtude das 

similaridades anatômicas e dinâmicas entre o rato e os humanos, é provável 
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que os resultados obtidos nos estudos experimentais de cicatrização, utilizando 

esse animal, possam ser extrapolados para o homem. 

Neste modelo pudemos detectar com clareza o mesmo processo 

temporal e as mesmas etapas estabelecidas para a cicatrização de lesão 

muscular apontadas por Järvinen et al. (2005). Além disso, o fato de termos 

realizado a nossa análise qualitativa e quantitativa nos mesmos compartimentos 

teciduais bem estabelecidos por estes autores (zona central, de regeneração e 

preservada) faz com que os nossos dados possam ser facilmente incorporados 

na literatura sobre este assunto. 

Uma questão importante para a consolidação do um modelo 

experimental que foi estabelecida durante o projeto piloto para este experimento 

é que o uso do ultra-som pulsado, em vez de contínuo, é eficiente e muito bem 

suportado pelos animais; o desconforto que os animais apresentaram com o 

uso do modo contínuo, durante o projeto piloto, pode ser atribuído a um 

aquecimento local. (Dyson, 1987; Bishop et al., 2004) 

A extrapolação direta para seres humanos dos resultados deste trabalho 

deve ser cautelosa, principalmente pelo fato de que a aplicação de ultra-som 

em feridas cirúrgicas recentes pode aumentar os riscos de infecções pelo uso 

do gel e manipulação. Existe a recomendação do uso de parafina estéril e 

outros protetores como possíveis meios de acoplamento que apresentariam 

menos riscos nas lesões precoces. (Drastichová et al., 1973) 

Outro fator que contribuiu para a eficiência da aplicação do ultra-som e a 

ausência de complicações no pós-operatório foi o fato de ter sido utilizado o 

cabeçote em movimento, evitando a formação de ondas estacionárias no 

interior dos tecidos, que poderiam provocar maior lesão tecidual e inflamação, 

pela formação de radicais livres. (Dyson, 1982; 1987) 

Também foi interessante estabelecer que a freqüência de 1MHz, já 

usada com sucesso para reparo de tendões (Ng et al., 2003), pode ser utilizada 

com eficiência para a regeneração muscular. 
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Do mesmo modo, a escolha da intensidade de 0,57W/cm2, para evitar o 

aquecimento da lesão e, ao mesmo tempo, reproduzir as condições propostas 

por Dyson et al. (1968) mostrou-se adequada e agrega mais um resultado 

positivo do uso do ultra-som a esta intensidade para regeneração de lesões 

musculares na literatura científica, o que parece extremamente desejável em 

um campo onde há tantas controvérsias. 

O primeiro parâmetro utilizado para avaliação comparativa entre os 

grupos do presente estudo foi o critério histológico. Para tanto, foi pesquisada a 

reação tecidual à lesão, levando em consideração a quantidade de células 

neoformadas em processo de diferenciação da linhagem miogênica e a 

quantidade e organização do colágeno depositado no local. A idéia de 

incluirmos a reação imunohistoquímica para identificação de células da 

linhagem miogênica baseou-se em trabalho clássico da literatura (Hurme et al., 

1991) e mostrou-se eficiente para a identificação precisa das células a serem 

quantificadas.  

Embora a composição e a dinâmica das populações de células 

inflamatórias envolvidas no processo de cicatrização das feridas simples sejam 

bastante conhecidas e não tenham sido objeto deste estudo, observamos não 

haver diferenças qualitativas no infiltrado inflamatório presente 4 dias após a 

lesão. Esta nossa observação contrasta com aquela de Gan et al. (1995) que 

descreve diminuição do infiltrado inflamatório em lesões precoces de tendões 

tratados com US. 

Diferentemente de Rantanen et al. (1999) que optou pela avaliação 

morfométrica da quantidade de fibroblastos no tecido reacional à lesão (como 

indicativo da pontencialidade para a fibrose), nós preferimos quantificar 

diretamente o colágeno fibrilar por ser uma evidência mais precisa do grau de 

fibrose a comprometer o processo regenerativo. 

O papel do colágeno na cicatrização das feridas e especificamente sua 

participação no ganho de resistência, que ocorre com o passar do tempo, têm 

sido pesquisados há muito tempo. A metodologia utilizada neste trabalho para 

estudo do colágeno envolveu a análise quantitativa das fibras e análise 

qualititativa do grau de agregação destas fibras do sistema colágeno, pela 
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intensidade e cor de sua birrefringência observada ao microscópio de 

polarização. 

Na análise quantitativa do colágeno pelo método morfométrico pode ser 

feita uma importante observação: nas lesões tratadas com US a densidade de 

colágeno é quase o dobro (em todos os tempos analisados) que aquela das 

lesões dos animais controle. Esta observação era totalmente esperada, uma 

vez que vai ao encontro dom dados da literatura consagrando a indicação do 

uso de US em lesões nas quais interessa a síntese e deposição de colágeno, 

como nas lesões de tendão (Gum et al., 1997; Ng et al., 2003) e osso 

(Hadjiargyrou et al., 1998). 

Os resultados mostraram que, já no quarto dia após a lesão, ocorre um 

aumento no volume ocupado pelo colágeno fibrilar localizado na interface entre 

o tecido preservado e o tecido em reparo. Levando-se em consideração a 

grande fragilidade tecidual, parece ser biologicamente interessante que a 

continuidade entre a lesão e o tecido preservado (garantindo assim o aporte de 

células, vasos e nervos) seja mantida por fibras colagênicas mais resistentes, 

desde que não haja prejuízo do processo regenerativo propriamente dito; este 

fato deve revestir-se de importância ainda maior quando se trata de lesões em 

grandes áreas. Este aumento de colágeno detectado logo no início do processo 

de reparo também é mais um indicativo que a aplicação do US deve começar o 

mais precocemente possível. 

No entanto, enquanto que a densidade de fibras do sistema colágeno 

aumentou progressivamente nas lesões do grupo controle ao longo dos 14 dias, 

nos animais tratados, a densidade de colágeno cresce muito inicialmente e 

atinge seu patamar por volta do 7º. dia , uma vez que não há diferença 

significativa entre o 7º. e o 14º. dia. Ainda que seja uma especulação, é 

interessante imaginar a hipótese que uma vez seja atingida uma quantidade de 

colágeno (de modo a acomodar uma nova situação biomecânica no tecido), o 

uso do US não é mais capaz de estimular a sua deposição. Isto talvez explique 

o fato que, embora a literatura médica tenha consagrado o sucesso do US para 

ativar a síntese de colágeno em lesões de ossos e tendões, não existe 

nenhuma evidência de que o US seja responsável por uma super-deposição 
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fibrótica em lesões de tendão e osso, ou seja, os mecanismos regulatórios da 

morfostase prevalecem no organismo. 

Uma outra linha de raciocínio para explicar a deposição de colágeno 

acentuada na fase aguda e sua posterior estabilização com o suo do US, 

encontra-se no trabalho de Karnes, Burton (2002) que sugere que as ondas 

ultra-sônicas possam provocar mudança de permeabilidade da membrana 

celular aos fatores reguladores do crescimento, tais como, o fator de 

crescimento dos fibroblastos (FGF), o fator de crescimento semelhante à 

insulina I (IGF-I) e o fator transformador do crescimento β (TGF-β). Se esta 

hipótese for válida, é compreensível que a deposição de colágeno seja maior na 

fase aguda (até 7 dias após lesão), quando estas citocinas estão presentes em 

maior quantidade. 

Porém, estudos de maior duração mostram que há alguma deposição de 

colágeno até 30 a 40 dias após a lesão (Kasemkijwattana et al., 1998). 

Portanto, devem ser feitos estudos morfométricos do colágeno fibrilar em 

tempos mais adiantados de lesão com aplicação de US, principalmente 

levando-se em conta que seus efeitos micromecânicos podem ser transduzidos 

às células e estimularem o remodelamento posterior da cicatriz. (Rantanen et 

al., 1999) 

Os resultados obtidos neste trabalho não podem ser extrapolados para 

qualquer tipo de leão muscular; por exemplo, na lesão induzida pelo exercício 

não há ruptura do endomísio ou perimísio e, portanto, não há extravasamento 

de sangue, necrose de célula muscular, etc.; no caso de lesão por exercício há 

descontinuidade dos miofilamentos citoplasmáticos e o reparo se faz por 

aumento da síntese e reorganização do citesqueleto sem que haja morte celular 

ou envolvimento da célula satélite (Thorsson et al., 1998); já no caso de lesões 

contusivas ou lacerativas, a reação inflamatória subseqüente (com a liberação 

das citocinas) é o principal fator diferencial, uma vez que pode levar à produção 

de uma cicatriz fibrosa.  

O trabalho basilar da literatura no qual o nosso se apoiou foi realizado 

por Rantanen et al. (1999), por tratar-se da primeira tentativa de avaliação 

objetiva, do ponto de vista histológico, dos efeitos do US na regeneração do 
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músculo esquelético após lesão experimental em ratos. Os autores chegaram à 

conclusão que o USp promove a proliferação celular de células satélites e de 

fibroblastos. Vale a pena discutir aqui os métodos empregados pelos autores 

para distinguir os dois tipos celulares entre si. A avaliação da taxa proliferativa 

foi feita pela técnica imunohistoquímica de marcação de BrDU incorporado pela 

célula em divisão; os autores identificaram as células satélites em divisão com 

sendo aquelas BrDU-positivas localizadas entre a lâmina basal e a membrana 

plasmática da célula muscular (localização típica das células satélites) e 

identificaram como fibroblastos (e ocasionalmente células endoteliais) em 

divisão aquelas células marcadas pelo BrDU, mas que estavam do lado de fora 

da lâmina basal. 

 No que diz respeito ao aumento de proliferação das células satélites, os 

autores podem estar certos; porém, com relação aos fibroblastos suas 

conclusões podem não estar corretas, uma vez que os novos conhecimentos 

sobre distribuição de células-tronco adultas no organismo mostram que há 

células tronco mesenquimais (já comprometidas com a linhagem miogênica) 

localizadas no tecido conjuntivo muscular no compartimento extra-laminar e que 

são ativadas localmente entrando em divisão; além destas, há ainda células 

tronco derivadas de regiões como a medula óssea, a parede vascular, e outras 

que podem migrar e se diferenciar em linhagem miogênica. Desta forma, nem 

todas as células que Rantanen et al. (1999) identificaram como fibroblastos em 

divisão o eram de fato. Esta superestimativa da proliferação de fibroblastos e, 

em conseqüência, do aumento da síntese de matriz extracelular na lesão levou 

os autores a proporem que o US provocaria uma deposição maior de tecido 

fibroso, o que, em tese, ultrapassaria seu efeito benéfico sobre a regeneração 

das células musculares. Estas idéias permaneceram no campo das hipóteses 

até que o nosso trabalho foi realizado, pois nem estes autores (e nenhum outro 

que seja do nosso conhecimento) avaliaram quantitativamente a distribuição do 

colágeno durante a regeneração muscular. 

Quanto à análise qualitativa do grau de agregação do colágeno, 

observou-se, desde o 4° dia pós-lesão, que nos animais tratados com US 

aparecem fibras grossas de colágeno. Estes dados são importantes porque 

sabe-se que há correlação entre o arranjo do colágeno no tecido (não apenas 



Discussão 
 

  67 
 

sua quantidade) e os dados biomecânicos de função tecidual (Gan et al., 1995; 

Dyson, 1968). Assim sendo, nosso trabalho abre a possibilidade da utilização 

do método da Picrossírius-polarização (de baixo custo e fácil interpretação) pelo 

seu papel preditor em relação ao comportamento biomecânico tecidual de 

forma mais eficiente que a simples quantificação do colágeno presente no 

tecido. 

Ainda que se saiba muito a respeito do arranjo das moléculas de 

colágeno para a formação das fibrilas, pouco se sabe sobre como estas fibrilas 

associam-se originando diversos arranjos supramoleculares de colágeno, como 

fibras grossas e finas. Um dos principais fatores para a deposição e 

organização de diferentes tipos de colágeno nos tecidos é a combinação das 

forças exercidas sobre as células produtoras de colágeno e as fibras em 

formação. Por exemplo, arranjos de tecido conjuntivo denso como aquele 

presente nos tendões e ligamentos originam-se como resposta às forças de 

tensão aplicadas em uma única direção (Harris et al., 1981; Stopak et al., 

1985). 

Dados de mecanobiologia demonstraram que alterações das forças 

externas são percebidas pelas células musculares ao nível das suas junções 

com a matriz (através das proteínas de membrana da família das integrinas e 

da distrofina) e que, por sua vez, as células respondem a estes estímulos 

através do rearranjo do seu citoesqueleto, mudanças na sua concentração 

iônica (principalmente com aumento do cálcio intracelular) e alteração da 

expressão gênica; assim sendo, as proteínas do citoesqueleto serviriam como 

transdutores dos sinais mecânicos originados no local da lesão. 

A organização estrutural e a conectividade do citoesqueleto fornecem a 

base física para a transdução de forças mecânicas em respostas bioquímicas. 

A integração entre as proteínas de adesão (localizadas na membrana) e o 

citoesqueleto citoplasmático e nuclear (no interior da célula) fornece a estrutura 

que permite à célula responder aos estímulos que recebe através das junções 

de ancoragem e de adesão. 

Assim sendo, a ativação celular que leva à fibrogênese ocorre não 

apenas em resposta ao estímulo inflamatório presente na lesão muscular, mas 
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também aos estímulos puramente mecânicos (como aqueles do ultra-som, por 

exemplo) ao qual as células respondem com alterações adaptativas. Por outro 

lado, há a possibilidade de que a proliferação das células satélites (necessária 

para a regeneração muscular) também possa ser estimulada pela ação 

mecânica do US, uma vez que há demonstrações concretas que o US induz a 

proliferação celular em fibroblastos promovendo reparo da pele e, neste caso, 

conhece-se inclusive a rede complexa de sinalização envolvendo integrinas, 

RhoA/ROCK- e Src-ERK.induzida pelo US (Zhou et al., 2004); neste modelo as 

integrinas parecem agir como mecanotransdutores, traduzindo a energia 

mecânica do USp em sinais bioquímicos intracelulares. 

É, portanto, neste cenário que deve ser compreendida a ação do US na 

lesão muscular, uma vez que, as células além de serem submetidas 

continuamente a uma série de estímulos pró-inflamatórios, apoptóticos e 

necróticos que influenciam sua estrutura e função (biotrauma), também estão 

sofrendo a ação de estresse mecânico que pode desencadear o 

remodelamento tecidual. 

No caso da lesão muscular, o quadro é ainda mais interessante uma vez 

que (como pode ser observado nas figuras apresentadas) as fibras musculares 

em regeneração invadem a zona de lesão e, pelo fato de estarem aderidas aos 

elementos da matriz extracelular e serem contráteis, elas próprias promovem 

uma ação mecânica nesta localização. 

Nas lesões musculares por laceração, não somente as miofibras, mas 

também a lâmina basal e as camadas de tecido conjuntivo são seccionadas, o 

que causa a ruptura da continuidade funcional do complexo músculo-tendão. A 

reparação ideal requer uma interação equilibrada entre as células musculares 

em regeneração e a matriz extracelular. As terminações proximal e distal das 

miofibras seccionadas precisam de uma aderência firme à matriz para progredir 

no crescimento. 

Sabe-se que a célula muscular cresce apenas se estiver aderida aos 

elementos da lâmina basal por ela mesma sintetizados (complexos de 

associação da integrina α7β1 e da distrofina); no nosso trabalho há indícios 

que, com o tratamento pelo US, as fibras musculares crescem de modo mais 
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orientado em direção à zona central. Desta forma, é possível que o US tenha 

provocado uma organização da matriz recém depositada na vizinhança da 

célula, o que promoveu o crescimento celular em uma direção preferencial. 

Esta hipótese encontra respaldo no trabalho de Gan et al. (1995), no qual 

descreve que o US promove um padrão cicatricial mais regular em tendões 

lesados. 

No entanto, a proposta do nosso trabalho foi verificar também, de modo 

individualizado, a regeneração das fibras musculares, com o objetivo de estudar 

o efeito do US não somente na deposição fibrótica. Assim sendo, associando a 

identificação dos miotubos pela desmina a técnicas morfométricas, foi possível 

demonstrar, de modo inédito, que nas regiões cicatriciais tratadas com US 

houve uma maior densidade de miotubos, aos 14 dias após a lesão.  

Cabe aqui ressaltar que, os procedimentos morfométricos foram 

realizados somente nas amostras de 14 dias devido ao fato que, nos interessa 

diretamente os resultados obtidos no tempo experimental mais avançado, uma 

vez que o desempenho funcional resulta do arranjo estrutural final. 

Uma vez que a desmina é expressa de maneira uniforme nas células 

musculares em regeneração, neste trabalho lançamos mão de uma ferramenta 

imunohistoquímica para podermos avaliar a fração de volume cicatricial 

ocupada por estas células assim identificadas. O método aplicado mostrou-se 

eficaz porque, embora a desmina também esteja presente nas células 

musculares maduras, remanescentes no tecido, sua morfologia (células 

alongadas grossas, com núcleos achatados na sua periferia) difere 

grandemente daquela dos miotubos presentes na zona regenerativa e central 

(células delgadas, com grande quantidade de núcleos centralizados na linha 

média). 

Menetrey et al. (1999) sugerem que o tecido conjuntivo que se forma 

entre as bordas da lesão impedem o crescimento normal das células 

musculares em prejudicando a eficiência da regeneração. De fato, nas lesões 

dos animais do grupo controle a disposição desorganizada dos miotubos em 

crescimento fala a favor de um ambiente desfavorável para a restauração do 

padrão normal de organização muscular. No entanto, a aplicação do US parece 
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ter sido capaz de impedir esta desorganização tecidual, mesmo na presença de 

um tecido conjuntivo que possui maior densidade de fibras colagênicas, uma 

vez que a aplicação do US induziu uma deposição maior deste componente.  

Assim sendo, podemos supor (do mesmo modo que fizeram Terada et 

al. 2001) que não é somente a quantidade de fibras colagênicas que 

determinam a qualidade do reparo muscular, mas também a sua orientação, 

uma vez que as fibras musculares em regeneração se alinham com o colágeno 

vizinho. 

A orientação espacial das fibras colágenas da matriz extracelular em 

tecidos normais (como tendões, ossos e ligamentos, por exemplo) e também 

em tecidos em reparo (como fraturas ósseas, rupturas de ligamento, etc.) 

depende diretamente da ação das forças mecânicas as quais o órgão é 

submetido. Assim sendo, é lícito supor que a micromassagem promovida pelas 

ondas ultra-sônicas pode ter provocado alterações locais das forças 

biomecânicas, possibilitando um melhor arranjo adaptativo. 

Os mecanismos de resposta inflamatória no local da lesão evoluíram no 

sentido de prevenir a invasão microbiana quando a barreira tecidual se rompe. 

Uma vez que os embriões promovem a reparação de feridas perfeitamente na 

ausência da resposta inflamatória, pode-se considerar que talvez a inflamação 

seja a causa de muitos efeitos não desejados durante a cicatrização em 

adultos, como por exemplo, a fibrose, que resulta na deposição de grossos 

feixes de fibras colágenas no interior da área de reparo. Por outro lado, pode-se 

pensar que alguns aspectos morfogenéticos estariam ausentes durante o 

processo de reparo em adultos, por serem ativos ou necessários somente no 

ambiente embrionário. No caso do reparo da lesão muscular, estão presentes 

tanto a resposta inflamatória como aspectos morfogenéticos embrionários, uma 

vez que a regeneração das células, a partir das células satélites ou células 

tronco mesenquimais, repete os passos do desenvolvimento ontogenético do 

tecido muscular estriado. 

Levando em conta estas considerações, não é de surpreender que 

muitos dos processos usados no reparo e reconstrução dos tecidos se revelam 

os mesmos utilizados pelo embrião para construir o tecido originalmente. Para o 
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futuro, nós precisamos nos esforçar para a compreensão detalhada de como o 

embrião se desenvolve, o que será útil para nos levar a um melhor controle do 

comportamento celular na regeneração tecidual no cenário clínico. 

Embora os parâmetros por nós avaliados tenham mostrado um efeito 

positivo de US, vale ressaltar que os nossos dados não são suficientes para 

permitir referendar sua aplicação nas lesões musculares, uma vez que o 

processo de reparo do tecido muscular esquelético além de envolver a 

regeneração das fibras musculares e a formação do tecido conjuntivo cicatricial, 

envolve também a neovascularização, a aderência das células musculares à 

matriz, bem como a promoção da analgesia e a restauração funcional muscular. 

Para que se possa determinar definitivamente os efeitos do US sobre a lesão 

muscular de modo global esses parâmetros deveriam ser analisados. 
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1) A aplicação do USp não comprometeu a seqüência de eventos que 

determinam o processo natural de reparo do músculo estriado lacerado. 

2) A regeneração das miofibras propriamente ditas é estimulada pela 

aplicação do USp, resultando em uma área maior ocupada por tecido muscular 

no local da lesão. 

3) A deposição de fibras colagênicas é estimulada pela aplicação de USp 

em lesão muscular por laceração desde as fases iniciais do reparo, resultando 

em maior área ocupada pelo colágeno no local da lesão. 

4) A orientação das fibras colagênicas e das células musculares em 

regeneração segue um padrão de distribuição mais parecido ao tecido normal 

adulto nas lesões submetidas a aplicações de USp.  

5) A deposição de maior quantidade de fibras colagênicas provocada 

pela aplicação do USp não compromete a regeneração das células musculares 

propriamente ditas. 

6) A aplicação dos métodos de identificação associada a métodos 

morfométricos permite a descrição quantitativa de processos complexos como o 

reparo tecidual. 
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ABSTRACT 
 

 

The effect of the pulsed ultrasound therapy (PUT) in stimulating collagen 

deposition was demonstrated in lesions of ligaments and tendons. However, it 

has also been employed during repair of muscular injuries. This study assesses 

the myoblastic differentiation and the connective tissue formation in a controlled 

prospective experimental model of lacerative muscular lesion in male Wistar 

rats (� 400g) submitted to partial transversal section of the gastrocnemius 

muscle. One group (n=15) received daily applications of PUT (50%, 1 MHz, (i) = 

0.57 W/cm2) from the second post-operative day on (TG); the control group 

(CG; n=15) did not receive ultrasound treatment. The muscle was analyzed 4, 7 

and 14 days after surgery trough H&E, immunohistochemical marking for 

desmin (identification of muscle cell lineage) and the Picrosirius-polarization 

method (fibrillar collagen study). Morphometrical analysis determined the 

percentage area occupied by myoblasts and myotubes and of collagenous 

fibers. The lesions presented similar inflammatory responses in both treated and 

control groups. The area density of fibrillar collagen was larger in the TG at 4 

days post-surgery (mean 17.53±6.2 X 6.79±1.3; p=0.0491), 7 (31.07±7.45 X 

12.57±3.6; p=0.0021) and 14 days (30.39±7.3 X 19.13±3.51; p=0.0118); the 

area density of myotubes was larger in the TG only at 14 days after surgery 

(41.66±2.97 X 34.83±3.08; p=0.025). Our data suggest that the therapy with 

pulsed ultrasound increases and/or accelerates the differentiation of cells of the 

muscular lineage, what would favor tissue regeneration. On the other hand, it is 

also suggested that there is a larger deposition of collagenous fibers, what could 

mean worse functional performance. However, the percentage of fibers seems 

to have stabilized at day 7 in TG and kept increasing in CG. Additional animals 

with a longer post-operative period will be analyzed in order to clarify this issues. 

 



 

 

 


