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RESUMO 

SILVA, R. M. G. da. Estudo morfométrico, ultra-estrutural e imuno-histoquímico 
do ligamento cruzado cranial com ruptura em cães. [Morphometric, ultrastructural 
and immunohistochemical study of ruptured cranial cruciate ligament in dogs]. 2007. 
126 f. Tese (Doutorado em Ciências)- Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
 
A ruptura total ou parcial do ligamento cruzado cranial (LCCr), é considerada uma 

das principais causas de instabilidade no cão e está entre as mais freqüentes 

afecções ortopédicas no cão. A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) 

implica em tratamento cirúrgico por artroscopia ou artrotomia e se faz necessária a 

retirada dos seus resquícios e a sua substituição. Trinta e oito amostras de LCCr 

rompidos de animais submetidos ao tratamento cirúrgico para RLCCr e 13 amostras 

de LCCr íntegro de cadáveres de cães que tenham vindo a óbito por diferentes 

causas e sem histórico de doença articular foram coletadas para a realização de um 

estudo morfométrico, ultra-estrutural e imuno-histoquímico das células e 

componentes da matriz extracelular presentes no LCCr desses cães. Os cortes 

histológicos foram corados pela Hematoxilina-Eosina para análise histopatológica, 

Picrossirius-Hematoxilina para análise do colágeno, Resorcina- Fucsina para estudo 

das fibras do sistema elástico e Alcian-Blue-PAS para proteoglicanas. Os resultados 

sugeriram que houve diferença significativa entre os LCCr rompidos do grupo dos 

Labradores e as amostras íntegras do grupo controle no que diz respeito às 

alterações celulares. Em relação ao estudo de fibras colágenas a área ocupada foi 

significativamente maior no grupo controle. Não houve diferença significativa entre 

os grupos em relação às fibras do sistema elástico, entretanto, houve correlação 

entre a densidade linear destas fibras com a idade dos animais. Também foi possível 

estabelecer uma correlação entre peso e idade e, entre peso e tempo de evolução 

da doença articular. No estudo imuno-histoquímico para α-actina de músculo liso e 

Caspase 3, o grupo cirúrgico apresentou maior número de marcações positivas que 

o grupo controle. 

 
 
Palavras-chave: Ligamento cruzado cranial. Ruptura do ligamento. Cães. 

Histopatologia.  
 



 

 

ABSTRACT 

SILVA, R. M. G. da. Morphometric, ultrastructural and immunohistochemical 
study of ruptured cranial cruciate ligament in dogs. [Estudo morfométrico, ultra-
estrutural e imuno-histoquímico do ligamento cruzado cranial com ruptura em cães]. 
2007. 126 f. Tese (Doutorado em Ciências)- Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Total or partial rupture of the cranial cruciate ligament (CCL) is one of the main 

causes of instability on dogs and is one of the most frequent orthopedic conditions of 

the dog. The rupture of CCL demands surgical procedure by arthroscopy or 

arthrotomy and the extraction and replacement of its remaining fragments is needed. 

Thirty-eight samples of ruptured CCL, collected during the surgical time and thirteen 

samples of intact CCL collected from cadavers of dogs without articular disease 

history were examined in this study. Morphometric, ultrastructural and 

immunohystochemical techniques were realized to study cells and extracellular 

matrix of CCL samples. The tissue sections were stained by Hematoxilyn-Eosin to 

histopathological study, Picrosirius-Hematoxilyn to collagen study, Resorcin-Fucsin to 

elastic fibers study and Alcian Blue-PAS to proteoglicans study. The results suggest 

that there were signifcant differences between the ligaments of the Labrador 

retrievers and the intact ligaments of the control group regarding the cellular 

changes. The control group had a significant larger area occupied by collagen fibers 

than the other groups. There is no statistical difference on elastic fibers among the 

groups. However the linear density of elastic system fibers could be correlationated 

with age of dogs. There was a correlation between weight and age, and betwwen 

weight and time of development of articular disease. Immunohistochemical study 

showed more positive cells to α-smooth muscle actin and caspase-3 in the ruptured 

CCL than the control group. 

 

Key words: Cranial cruciate ligament.  Rupture of ligament. Dogs. Histophatology.                       
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1      INTRODUÇÃO 

 

 

A ruptura total ou parcial do ligamento cruzado cranial (LCCr) é uma das 

afecções mais freqüentes que acomete a articulação do joelho do cão. Para 

diagnóstico e tratamento dessas lesões são realizados procedimentos cirúrgicos 

como: artroscopia e/ou artrotomia. Essa afecção é descrita na literatura como uma 

das principais causas de claudicação e instabilidade articular no cão, levando à 

osteoartrose (OA).  

Muitos trabalhos vêm sendo realizados no sentido de aprimorar as técnicas 

cirúrgicas para o tratamento destas lesões. Entre estes trabalhos estão os estudos 

das características macroscópicas e microscópicas do LCCr. A literatura chama 

atenção para a ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) como conseqüência de 

um processo degenerativo, mas não é conclusiva quanto às causas que levam a 

essa degeneração além de salientar a necessidade de novos estudos para promover 

um diagnóstico precoce.  

Analisando a literatura disponível encontra-se estudos relativos ao LCCr normal 

ou rompido que enfocam separadamente diversos aspectos importantes para a 

compreensão da estrutura do ligamento e das possíveis alterações que levam a sua 

ruptura. Há poucas informações a respeito das fibras do sistema elástico no LCCr do 

cão e com relação à distribuição e identificação das proteoglicanas presentes no 

LCCr do cão. 

De acordo com os dados epidemiológicos obtidos na literatura consultada e 

com o levantamento dos casos atendidos no Serviço de Cirurgia de Pequenos 

Animais do Hospital Veterinário (HOVET) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP), os cães com RLCCr 

pertencem às raças de grande e pequeno porte, e algumas delas são consideradas 

predispostas à ruptura espontânea do LCCr.  

Este trabalho propôs um estudo morfométrico, ultra-estrutural e imuno-

histoquímico das células e componentes da matriz extracelular presentes no LCCr 

com ruptura coletados durante a realização dos procedimentos cirúrgicos realizados 

no referido Serviço, traçando parâmetros comparativos entre os grupos de estudo e 

correlacionando com o histórico desses animais.  
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1.1     OBJETIVOS 

 

 

♦ Caracterizar as populações celulares e os componentes da matriz extracelular 

(fibras e proteoglicanas) do LCCr de cães comparando o LCCr rompido com o 

íntegro. 

 

♦ Relacionar as características encontradas no LCCr com as informações 

referentes à idade, peso, raça, sexo e histórico clínico do animal. 
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6  CONCLUSÕES 
 

 

Ao finalizar este projeto podemos concluir que: 

 

♦ Há uma predisposição racial na ocorrência de RLCCr. 

 

 ♦ O peso é um fator relevante na ocorrência da RLCCr. 

 

♦ O LCCr íntegro apresenta áreas ocupadas por tecido característico do tecido 

conjuntico denso modelado, porém também pode apresentar áreas ocupadas por 

tecido alterado por metaplasia condróide. 

 

♦ Não há relação entre metaplasia condróide e o tempo de evolução da doença 

articular. 

 

♦ O LCCr rompido apresenta diminuição na área ocupada por fibras de colágeno em 

relação ao íntegro e estas fibras mostram-se desorganizadas. 

 

♦ A densidade linear de fibras do sistema elástico aumenta no sentido em que a 

área ocupada por colágeno diminui. 
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