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1. Introdução

O sucesso de uma cirurgia para reconstrução ligamentar ou tendínea está,

entre outros fatores, diretamente relacionado ao tipo de enxerto utilizado.

Enquanto ligamentos artificiais não alcançaram aceitação entre os ortopedistas, o

uso de tecido autógeno – certamente o mais apropriado – não está isento de

complicações à área doadora.

Neste sentido, o aloenxerto torna-se uma opção atrativa. Pode estar

prontamente disponível em vários tipos de tecidos (tendão de Aquiles, tendão

patelar, fáscia lata, tendões dos músculos grácil e semitendinoso), permite

estocagem  e, por ser preparado antes do início da cirurgia, o tempo cirúrgico e o

tempo de isquemia do membro pelo uso do torniquete – quando utilizado – são

reduzidos. Por outro lado, o risco de transmissão de doenças e a possibilidade de

surgimento de uma reação imune, constituem a maior desvantagem ao uso dos

aloenxertos.

Os enxertos podem ser armazenados de diferentes maneiras. O Banco de

Tecidos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, armazena os tecidos

através do congelamento a – 85o C e não utiliza método adicional de esterilização,

uma vez que todo o processo que inclui a captação, processamento e embalagem

dos enxertos é realizado sob condições assépticas.
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Os diferentes métodos empregados para o armazenamento dos  enxertos

podem levar a alterações de suas características biomecânicas. Alguns autores

estudam os efeitos do congelamento sobre as propriedades de tendões e

ligamentos, através de modelos experimentais em animais (VIIDIK; LEWIN, 1966;

MAZUR, 1970; BARAD et al., 1982; MICHELINI, 1984; WOO et al., 1986).

Entretanto, não há descrição na literatura a respeito do comportamento  de

tendões ou ligamentos humanos submetidos a congelamento a – 85o C,

previamente à sua implantação como aloenxertos.

O objetivo deste trabalho é comparar certas propriedades biomecânicas

(força no limite de resistência máxima, rigidez, tensão no limite de resistência

máxima, deformação relativa e módulo de elasticidade) de tendões de Aquiles de

cadáveres humanos submetidos a congelamento a – 85o C com as de tendões de

Aquiles “a fresco”, e analisar a influência do tempo de armazenamento sobre tais

propriedades.

Este trabalho experimental foi realizado no Banco de Tecidos e no

Laboratório de Biomecânica (LIM-41) do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do

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

________________________________
1 A terminologia anatômica utilizada no presente estudo baseou-se na NOMINA ANATOMICA,  5a

edição, aprovada pelo XI Congresso Internacional de Anatomistas na Cidade do México, em 1980,
e traduzida sob a supervisão da Comissão de Nomenclatura da Sociedade Brasileira de Anatomia,
em 1984.

2 A estrutura e apresentação desta dissertação foram feitas de acordo com as normas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo como base o trabalho ESTRUTURA
E APRESENTAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES , elaborado por Annelise Carneiro da Cunha,
1996.

3 As abreviaturas dos nomes e revistas foram baseadas na “LIST OF JOURNALS INDEXED IN
INDEX MEDICUS” (1992) e na “LILACS – LITERATURA LATINO-AMERICANA E DO CARIBE
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE”  (1995).
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2. Revisão da literatura

Optamos pela divisão da revisão da literatura em temas específicos

relacionados aos ensaios experimentais com modelos animais, estudos

envolvendo tecidos de cadáveres e análises sobre a utilização clínica de

aloenxertos nos humanos.

2.1. Ensaios em modelos animais

Em 1966, VIIDIK; LEWIN estudam a influência de quatro diferentes modos

de armazenamento de tecidos sobre as características biomecânicas e

histológicas de ligamentos do joelho de coelhos. Os espécimes do primeiro grupo

são conservados em solução salina por cinco horas a + 20o C; o segundo grupo

de joelhos é estocado em solução salina por 24 horas a + 4o C; os joelhos do

terceiro grupo são mantidos congelados a – 20o C durante uma semana e

descongelados em água a + 37o C; e o quarto grupo é estocado em solução de

formaldeído a 10% durante seis semanas. Os autores analisam os seguintes

parâmetros biomecânicos: a curva força-deformação, a rigidez, a força no limite de

ruptura e a deformação relativa. Os autores concluem que a manutenção dos

ligamentos em solução salina fisiológica a + 20o C por cinco horas não altera a

curva força-deformação, mas leva a um aumento de sua resistência máxima. Os

tendões do terceiro grupo não sofrem alteração de suas propriedades mecânicas.
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Dois anos mais tarde, MATTHEWS; ELLIS (1968) comparam as

características visco-elásticas de tendões extensores de gato adulto

imediatamente  após  sua  retirada  e  depois de duas semanas de congelamento

a – 10o C. Notam que durante as três primeiras horas após a retirada, não

ocorrem diferenças significativas dos parâmetros biomecânicos. Os tendões

congelados apresentam curvas força-deformação similares às dos tendões

frescos, com diminuição, no entanto, do módulo de elasticidade.

BARAD et al. (1982) estudam os efeitos do congelamento a – 80o C sobre

as propriedades biomecânicas do LCA (ligamento cruzado anterior) de joelhos de

macacos Rhesus. Os ligamentos dos membros do lado direito são mantidos,

durante a noite, em refrigerador comum a + 4o C e servem como grupo controle.

Os ligamentos do lado esquerdo são armazenados a – 80o C durante um período

de três a cinco semanas. As características mecânicas e estruturais dos

ligamentos após congelamento mostram-se discretamente inferiores – não

significativamente – quando comparadas às do grupo controle.

MICHELINI, em 1984, em trabalho experimental em cães, estuda as

características mecânicas, bioquímicas e histológicas do ligamento cruzado

anterior (LCA) e do tendão patelar (TP), submetidos a congelamento a – 20o C e a

–192o C (através de nitrogênio líquido), comparados a espécimes frescos. Mostra

que o congelamento através do nitrogênio líquido altera significativamente a carga

suportada, o alongamento e a rigidez do LCA e do TP. O autor conclui que o
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armazenamento a – 20o C é o método mais apropriado, sendo o nitrogênio líquido

inadequado para a conservação e estocagem de materiais biológicos que tenham

o colágeno como seu componente maior, já que leva a uma grande alteração das

propriedades mecânicas destes tecidos.

NIKOLAOU et al. (1986), em trabalhado vencedor do “Prêmio

O’Donoghue”, desenvolvem um modelo experimental para testar a viabilidade da

utilização de aloenxertos  de LCA de joelhos para cirurgias de reconstrução do

próprio LCA. São utilizados grupos de cães para se avaliar o efeito do

congelamento a – 80o C sobre a resistência dos ligamentos e comparar o

desempenho entre os autoenxertos e aloenxertos. Na primeira etapa do trabalho,

os autores comparam as propriedades biomecânicas de 20 ligamentos congelados

a - 80o C por um período de duas a 12 semanas, com o grupo controle de

ligamentos estudados a fresco. Os resultados histológicos mostram uma

diminuição da celularidade, mas manutenção da matriz colágena, nos ligamentos

congelados. Suas características biomecânicas mantêm-se inalteradas em

comparação ao grupo controle.

Na segunda etapa do trabalho, os autores realizam o autoenxerto do LCA

em oito cães e o aloenxerto de LCA congelado a – 80o C em 28 cães. Após 18

meses da implantação, os ligamentos são avaliados através de estudos

mecânicos, histológicos e microangiográficos. Os autores concluem que o

processo de congelamento e a duração do armazenamento não têm efeitos sobre

as propriedades mecânicas e estruturais dos ligamentos. A integridade mecânica
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dos aloenxertos é similar ao dos autoenxertos, com ambos alcançando

aproximadamente 90% da resistência do grupo controle ao redor de 36 semanas.

No mesmo ano, WOO et al. (1986) avaliam os efeitos do armazenamento

por congelamento a – 20o C, durante seis a 12 semanas,  sobre as propriedades

estruturais do complexo osso - ligamento colateral medial (LCM) e da substância

do LCM do joelho de coelhos. Os testes de tração envolvendo o complexo osso –

ligamentar não apresentam alterações significativas em relação ao grupo controle

quanto às características da curva força-deformação. Da mesma forma, as

propriedades mecânicas da substância do LCM, representada pelas curvas de

tensão-deformação, não são alteradas após o congelamento. Os autores

concluem que a estocagem apropriada e cuidadosa, através do congelamento,

não apresenta efeito sobre as propriedades biomecânicas dos ligamentos.

PEREIRA, em 1991, em dissertação de Mestrado realizado em nosso

Instituto, analisa a influência de três diferentes métodos de descongelamento

sobre as propriedades mecânicas de unidades músculo-tendíneas de coelhos

congeladas a – 20o C por sete dias, a saber: (a) imersão em solução salina

fisiológica por 30 minutos, (b) posicionamento entre duas peças de gaze úmidas

com a mesma solução por 30 minutos, e (c) ao ambiente à temperatura de + 24o C

por 30 minutos. Conclui que o congelamento interfere no resultado das

propriedades mecânicas analisadas, com diferenças significativas, particularmente

da resistência e módulo de elasticidade. O grupo descongelado ao ambiente à
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temperatura de + 24o C comporta-se melhor, quando comparado ao grupo imerso

em solução salina e envolto em duas peças de gaze úmidas.

Dois anos mais tarde, JACKSON et al. (1993) comparam o uso de

autoenxertos e aloenxertos (congelados a – 85o C por 30 dias) de tendão patelar

para a reconstrução do ligamento cruzado anterior em um modelo experimental

em cabras. Comparam os joelhos reconstruídos com os contralaterais sadios,

após seis semanas e seis meses da cirurgia, incluindo testes de translação antero-

posterior, análise das propriedades mecânicas durante testes de tração,

determinação da área seccional e estudo histológico. Os autores comprovam que

enquanto as propriedades estruturais e materiais de ambos os enxertos são

semelhantes após seis semanas, há diferença no estudo realizado após seis

meses de reconstrução. Os aloenxertos demonstram uma diminuição na taxa de

incorporação biológica e uma presença prolongada de resposta inflamatória local.

Por outro lado, os autoenxertos demonstram uma melhor estabilidade e maiores

valores de resistência à fadiga.

2.2. Estudos em tecidos de cadáveres

Em 1984, NOYES et al. analisam biomecanicamente os diferentes tipos de

enxertos habitualmente utilizados para reconstrução de lesão ligamentar do joelho.

Os autores testam 90 espécimes de tecido humano, incluindo tendões, fascia lata,

trato iliiotibial distal e retináculo patelar, obtidos de 80 cadáveres com idade média

de 26 anos. Os resultados evidenciam que o enxerto de tendão patelar mostra-se
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três a quatro vezes mais resistente que o próprio ligamento cruzado anterior. As

preparações dos tendões do m. grácil e m. semitendinoso mostram valores

biomecânicos idênticos aos do ligamento cruzado anterior, e o retináculo patelar e

fáscia lata apresentam uma menor resistência. Os autores utilizam um método de

contato para a padronização da área dos corpos de prova, através do

posicionamento dos enxertos sobre uma calha metálica de volume conhecido e a

aplicação de uma força constante.

COOPER et al. (1993) realizam um estudo das propriedades biomecânicas

do enxerto do terço central do tendão patelar. Os autores testam 37 espécimes de

complexo osso – tendão patelar – osso, obtidos de 21 cadáveres humanos com

idade média de 28 anos. Os enxertos são processados com o propósito de serem

utilizados clinicamente, através do congelamento a – 20o C, mas posteriormente

rejeitados devido contaminação ou contra-indicação pelo histórico dos doadores.

Os autores avaliam a força e tensão no limite de ruptura, a deformação relativa e a

rigidez dos tendões, comprovando que o enxerto do terço médio do tendão patelar

mostra-se mais resistente do que previamente descrito na literatura.

Com o objetivo de estudar os efeitos da liofilização e da esterilização com

óxido de etileno sobre as propriedades mecânicas do tendão patelar humano,

BECHTOLD et al. (1994) dividem 22 tendões em três grupos: sete são

congelados a – 70o C e servem como grupo controle; oito são liofilizados; e sete

são liofilizados e esterilizados com óxido de etileno. A tensão no limite de ruptura e

a deformação são maiores no grupo controle quando comparados com o grupo
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liofilizado. O módulo de elasticidade é semelhante em todos os grupos. O estudo

sugere que as propriedades mecânicas de tendões congelados são superiores às

dos tendões liofilizados. A esterilização com óxido de etileno não leva a efeitos

adversos sobre as propriedades dos tendões. Os autores descrevem um método

de descongelamento dos tecidos de maneira gradual com a transferência do

tendão congelado para um refrigerador comum a + 4o C por 24 horas antes do

ensaio.

No mesmo ano, BLEVINS et al. (1994) analisam os efeitos da idade do

doador e a taxa de tensão sobre as propriedades biomecânicas dos aloenxertos

de tendão patelar. Os autores obtêm 40 tendões patelares de 25 diferentes

doadores com idade entre 17 e 54 anos. Os enxertos são submetidos a testes de

tração com análise comparativa da força máxima, rigidez, tensão máxima e

módulo de elasticidade.

Em 1995, FLAHIFF et al. avaliam as propriedades biomecânicas dos

aloenxertos de tendão patelar em função da idade do doador. Os espécimes de

doadores com idade entre 18 e 55 anos são estudados após 30 dias de

congelamento a – 40o C. Os autores estudam a força e tensão no limite de

resistência, o módulo de elasticidade e a deformação relativa para cada espécime.

Os resultados mostram discreta diminuição da resistência tênsil – não significativa

– com o aumento da idade.
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2.3. Utilização clínica dos aloenxertos

SHINO et al. (1990) realizam uma análise prospectiva do uso de

aloenxertos de tendões de Aquiles congelados a – 80o C para a reconstrução do

ligamento cruzado anterior em humanos. Oitenta e quatro pacientes submetidos à

cirurgia de reconstrução de LCA são avaliados através de escalas subjetivas e

funcionais, exames físicos, testes de gaveta anterior por instrumentos, testes

isocinéticos e artroscopias. Os resultados subjetivos e funcionais são excelentes

em 57% dos pacientes, bons em 37% e ruins em 2%. Três pacientes apresentam

ruptura do novo ligamento. Os exames físicos e testes de gaveta anterior mostram

resultados satisfatórios em 88% dos pacientes. As avaliações isocinéticas

demonstram que o torque de extensão do joelho operado é discretamente menor

em comparação ao joelho contralateral, embora o torque de flexão atinja valores

equivalentes aos controles. As avaliações artroscópicas revelam que os

aloenxertos estão normalmente remodelados, viáveis e tensos.

LINN et al. (1993) descrevem o uso de aloenxerto de tendão de Aquiles

para a reconstrução intraarticular do LCA de joelho em humanos. Os pacientes

são acompanhados durante dois a quatro anos, com média de 2,5 anos. As

avaliações incluem exames clínicos e funcionais com determinação da excursão

tibio-femoral, artroscopias pós-operatórias com biópsias e radiografias do joelho.

Os resultados clínicos são considerados satisfatórios em 85% dos pacientes. O

aspecto anatomopatológico mostra resultados favoráveis, ao contrário dos
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achados radiográficos, que mostram um aumento significativo da dimensão dos

túneis ósseos na maioria dos pacientes. Os autores concluem que o uso de

aloenxerto de tendão de Aquiles para a reconstrução do LCA deveria ser

considerado um procedimento de salvação.

Os resultados entre o uso de aloenxertos e autoenxertos para a

reconstrução do ligamento cruzado anterior são comparados por SHINO et al.

(1993). Noventa e dois pacientes são divididos em dois grupos, de acordo com o

tipo de enxerto utilizado: aloenxertos de tendões de Aquiles congelados a – 80o C

ou o terço central do tendão patelar ipsilateral. Os pacientes são avaliados após

18 a 36 meses da cirurgia através de testes de gaveta anterior por instrumentos e

análise isocinética da potência muscular. Os autores concluem que, a despeito do

tipo de enxerto utilizado, a excursão anterior no teste da gaveta é maior nos

joelhos operados em comparação aos joelhos sadios do lado contralateral.

Um ano mais tarde, LEVITT et al. (1994) realizam um estudo prospectivo

envolvendo pacientes submetidos a reconstrução do LCA com aloenxerto de

tendão de Aquiles e aloenxerto de tendão patelar. De um total de 240 pacientes,

180 são avaliados por testes envolvendo o uso de um artrômetro KT-1000 e

exames físicos, sendo que 79% apresentam resultados satisfatórios. Os autores

concluem que os aloenxertos podem servir adequadamente para reconstruções do

LCA.
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3. Material e método

3.1. Material:

O material deste trabalho foi constituído por 40 tendões de Aquiles, obtidos

de 20 cadáveres humanos com registro junto ao Serviço de Verificação de Óbitos

da Capital (SVOC-USP). Os cadáveres foram identificados por números em ordem

crescente de acordo com a data de óbito. Os dados referentes à idade, sexo e

data de óbito foram obtidos através das fichas do SVOC-USP. A distribuição dos

cadáveres segundo a data de óbito está relacionada no Quadro I. A idade variou

de 31 a 54 anos, com média de 41,95 anos. Dos 20 cadáveres, 17 eram do sexo

masculino e três do sexo feminino.

3.1.1. Fatores de inclusão:

Foram utilizados cadáveres na faixa etária dos 17 aos 55 anos, sem

patologias prévias, segundo os dados do SVOC-USP, e sem sinais de alterações

locais como feridas ou cicatrizes.
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QUADRO I
Distribuição dos cadáveres por ordem da data do óbito

Estudo
No de
ordem

Idade
(anos)

Sexo Data do óbito Data da retirada Direito Esquerdo

01 31 M 07/06/00 12/06/00 GC12 GE12
02 42 M 18/06/00 25/06/00 GC12 GE12
03 39 M 19/06/00 26/06/00 GE12 GC12
04 38 M 23/06/00 27/06/00 GE12 GC12
05 50 M 26/06/00 03/07/00 GE12 GC12
06 34 M 30/06/00 04/07/00 GE12 GC12
07 45 M 06/07/00 10/07/00 GC12 GE12
08 39 F 07/07/00 11/07/00 GC12 GE12
09 54 M 07/07/00 11/07/00 GC12 GE12
10 39 M 07/07/00 11/07/00 GE12 GC12
11 35 F 10/07/00 17/07/00 GC6 GE6
12 39 M 18/07/00 24/07/00 GC6 GE6
13 45 M 18/07/00 24/07/00 GE6 GC6
14 50 M 22/07/00 29/07/00 GC6 GE6
15 46 F 22/07/00 29/07/00 GC6 GE6
16 49 M 24/07/00 31/07/00 GC6 GE6
17 34 M 24/07/00 31/07/00 GE6 GC6
18 49 M 24/07/00 31/07/00 GE6 GC6
19 36 M 28/07/00 01/08/00 GE6 GC6
20 45 M 31/07/00 07/08/00 GE6 GC6

GC12: Grupo controle cujos pares foram congelados por 12 semanas
GE12: Grupo estudo congelado por 12 semanas
GC6: Grupo controle cujos pares foram congelados por 6 semanas
GE6: Grupo estudo congelado por 6 semanas
No: número
M: masculino
F: feminino
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3.2. Método:

3.2.1. Tempo de retirada dos tendões após o óbito:

Os tendões foram retirados após um período que variou de quatro a sete

dias do óbito, com valor médio de 5,75 dias. Durante este período, os cadáveres

foram mantidos em câmara frigorífica a –10o C.

3.2.2. Retirada dos tendões:

Os cadáveres foram posicionados em decúbito ventral horizontal. Realizada

incisão de pele longitudinal mediana posterior de aproximadamente 30 cm, do

calcanhar em direção proximal (figura 1). Após dissecção de pele e subcutâneo, o

tendão de Aquiles foi visualizado, isolado,  desinserido de sua porção distal  no

osso calcâneo, e seccionado transversalmente em sua porção proximal, ao nível

da transição músculo-tendínea do músculo sóleo (figura 2). Foi realizada sutura

de pele obedecendo os critérios do SVOC-USP. Antes de serem identificados, os

tendões foram envolvidos em duas peças de gaze umedecidas com solução salina

fisiológica a 0,9% e colocados em embalagens seladas de polietileno para

transporte do SVOC-USP ao Laboratório de Biomecânica e Banco de Tecidos do

IOT - HCFMUSP. De cada cadáver foram obtidos dois tendões, sendo que um foi

utilizado como controle (a fresco) e o contralateral foi congelado. O lado destinado

ao congelamento foi alternado entre os cadáveres, sendo que, ao final, o mesmo

número de lados “direitos” e “esquerdos” foram distribuídos em cada um dos

grupos.
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Figura 1 – Posicionamento do cadáver em decúbito ventral
horizontal e demonstração da via de acesso para obtenção do
tendão de Aquiles.

Figura 2 – Ilustração demostrando o tendão de Aquiles após
a desinserção de sua extremidade distal e a secção através
do músculo sóleo.
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3.2.3. Preparo dos tendões:

Os tendões foram divididos em quatro grupos de 10 unidades:

GC6: o grupo controle de tendões “a fresco” cujos  pares  foram estudados  após

seis semanas de congelamento

GC12: o grupo controle de tendões “a fresco” cujos  pares  foram estudados após

12 semanas de congelamento

GE6: o grupo estudo de tendões congelados durante seis semanas

GE12: o grupo estudo de tendões congelados durante 12 semanas

Os tendões do grupo “controle” (a fresco) foram mantidos, após sua

retirada, em embalagens  seladas  de  polietileno em  refrigerador tipo residencial

a + 4o C, durante um período de 24 horas até o momento dos ensaios.

Os tendões do grupo “estudo” foram acondicionados em três embalagens

seladas de polietileno de 0,5 µm, segundo normas padronizadas pela European

Association  of  Tissue  Bank  (EATB)  e  mantidos  sob congelamento a – 85o C

em freezer horizontal elétrico marca SANYO®, modelo MDF U3086S, com

“backup” de CO2, controle de manutenção de temperatura por monitorização em

gráfico e válvula de alarme interior conectado a sistema de alarme externo para

temperaturas inferiores a – 60o C. A velocidade de congelamento foi de –1o C por

minuto. Os tendões do grupo GE6 foram mantidos congelados a – 85o  C durante

seis semanas e os do grupo GE12, à mesma temperatura, durante 12 semanas.
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3.2.3.1. Preparo do grupo controle para o ensaio

Para o ensaio do grupo controle, os tendões foram retirados do refrigerador

tipo residencial a + 4o C e envolvidos em duas peças de gaze umedecidas com

solução salina fisiológica a 0,9%, até o momento do preparo dos corpos de prova.

3.2.3.2. Preparo do grupo estudo para o ensaio:

Na véspera ao dia do ensaio, os tendões congelados foram transferidos do

freezer a – 85o C para o refrigerador tipo residencial a + 4o C, onde foram

mantidos durante 24 horas.  Foram, a seguir, retirados e envolvidos em duas

peças de gaze umedecidas com solução salina fisiológica a 0,9%, até o momento

do preparo dos corpos de prova.

3.2.4. Preparo dos corpos de prova:

O preparo dos tendões para o ensaio teve início com a retirada do ventre do

músculo sóleo de sua porção proximal, juntamente com o tendão do músculo

plantar. Em seguida, os tendões foram colocados de forma estendida sobre uma

superfície de madeira e sua extremidade distal foi estabilizada com o auxílio de

uma fixação metálica. Com a utilização de um bisturi de cabo duplo, com distância

entre as lâminas de 1,0 cm, foi retirada uma fita central do tendão em seu sentido

longitudinal. Com o auxílio de um paquímetro digital, foram definidos sete pontos

de interesse ao longo da fita de tendão (figura 3):
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(A)   Ponto localizado 2 cm em direção proximal à extremidade distal.

(B)   Ponto localizado 5 cm em direção proximal ao ponto A

(B’)  Ponto localizado 0,5 cm em direção proximal ao ponto B

(C)   Ponto localizado 3 cm em direção proximal ao ponto B

(D)   Ponto localizado 3 cm em direção proximal ao ponto C

(D’) Ponto localizado 0,5 cm em direção distal ao ponto D

(E)   Ponto localizado 5 cm em direção proximal ao ponto D

Figura 3 – Ilustração do corpo de prova com a indicação dos pontos A, B,
B’, C, D, D’ e E; e intervalos I (5,0 cm), II (2,5 cm) e III (0,5 cm).

I I

II II

III III

A B

C

B’ D’
D E
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Com o auxílio de um bisturi simples, a fita de tendão foi seccionada

transversalmente em relação ao seu eixo longitudinal nos pontos A e E. O ponto B’

foi definido como “ponto distal” (ósseo), o ponto C foi definido como “ponto central”

e o ponto D’ foi definido como “ponto proximal”. O intervalo entre os pontos A e B

foi definido como “cauda” do corpo de prova. O intervalo entre os pontos D e E foi

definido como “cabeça” do corpo de prova. O intervalo entre os pontos B’ e D’ foi

definido como “parte útil”. O intervalo entre os pontos B e B’ foi definido como

“área neutra distal”, e o intervalo entre os pontos D e D’ como “área neutra

proximal” (figura 4).

Figura 4 – Desenho esquemático do corpo de prova com os sete
pontos de interesse, em especial os pontos B’ (ponto distal), C (ponto
central) e D’ (ponto proximal), onde foram realizadas as medições da
área transversa.
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3.2.5. Medição da área:

Posicionamos os corpos de prova entre uma mesa de apoio transparente e

um bloco de acrílico, sobre o qual foi aplicada uma força constante de

aproximadamente 117 g, através de uma haste conectada a um peso constante de

48 g, suspenso por um braço de 170 mm de comprimento (figura 5). A seguir,

este dispositivo foi posicionado em um projetor de perfil, onde foi possível obter,

por meio de raios refratados e refletivos projetados em tela, os valores da largura

(L1, L, L2) e altura (E1, E2) dos corpos de prova nos pontos B’, C e D’ (figura 6).

Utilizamos um projetor de perfil marca DELTRONIC ®, modelo DV 114,  com

sistema óptico de reprodução em tela sobre papel vegetal milimetrado, com

ampliação de 20 vezes e resolução de 0,05 mm. A partir dos valores de largura e

altura, a área transversa de cada ponto foi calculado conforme demonstrado na

figura 7.
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Figura 5  - Dispositivo de posicionamento de tendão, onde: A- Peso de
48 g; B- Haste geradora de força; C- Paralelepípedo de acrílico
transparente  que  exerce uma força constante no tendão; D- Tendão;
E- Mesa de apoio (transparente).
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Figura 6 - Desenho esquemático da medição da área do tendão
utilizando um projetor de perfil para visualização por raios refratados (à
esquerda) e refletidos (à direita). Onde: A- Imagem projetada na tela do
projetor; B- Lentes de magnificação; C- Paralelepípedo de acrílico; D-
Tendão; E- Mesa de apoio; F- Mesa de vidro; G- Mesa do projetor com
ajuste tridimensional; H- Lente colimadora; J- Lâmpada; L- Fibras
ópticas ajustáveis acopladas a uma fonte luminosa.
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Figura 7 - Representação de um corte transversal do dispositivo de
posicionamento e dedução da fórmula para o cálculo da área do tendão baseada
nas medidas L1, L, L2, E1 e E2 efetuadas pelo projetor de perfil.
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3.2.6. Ensaios mecânicos:

Todas as peças anatômicas foram submetidas a ensaios de tração em

máquina universal de ensaios mecânicos marca KRATOS® K5002, dotada de

célula de carga de 5000 Kg (figura 8). Cada  extremidade do corpo de prova foi

fixada a uma garra denteada sinusoidal de arestas arredondadas própria para

fixação tendínea, composta de duas placas conectadas por dois parafusos de

compressão (figura 9). Após um teste preliminar, foi determinado o valor de 5 Nm

para o momento de torção a ser aplicado nos parafusos – necessário para uma

fixação adequada do enxerto – por meio de um torquímetro digital, marca

METALAC®, modelo MTE, com capacidade para 100 Nm. A garra destinada a fixar

a porção distal do corpo de prova foi definida como “garra distal” e a garra

destinada à fixação da porção proximal foi definida como “garra proximal”.  A

“garra distal” englobou a cauda (5 cm distais) do corpo de prova. A “garra

proximal” englobou a cabeça (5 cm proximais) do corpo de prova (figura 10). A

distância entre as garras, antes de se realizar a compressão das placas, foi de 6

cm. A orientação entre os corpos de prova e as garras de fixação foram ajustadas

de modo que os tendões foram tensionados em uma direção paralela à linha de

orientação da maioria de suas fibras. Após a compressão das placas, houve uma

diminuição da distância entre as mesmas, pela acomodação dos tendões nos

dentes das garras (na região da “área neutra distal” e ‘’área neutra proximal”),

tendo sido medida a nova distância entre as garras através de um paquímetro

digital. Esta distância foi definida como L0. Antes do início dos ensaios, os corpos

de prova foram pré-tensionados com o próprio peso da garra distal. Os ensaios

foram realizados com velocidade de 20 mm/min. A máquina operou monitorada
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por um microcomputador IBM PC® compatível, que adquiriu e tratou os dados,

com a construção de gráficos força-deformação absoluta e tensão-deformação

relativa.

Figura 8 – Máquina universal de ensaios mecânicos marca
KRATOS®  K5002,  onde: A – célula  de  carga  de  5000 Kg;
B – garra  proximal;  C – corpo  de   prova;  D – garra  distal;
E – base e torno de fixação.

C

E

D

B

A
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Figura 9 – Ilustração das garras com dentes sinusoidais de
arestas   arredondadas   própria    para    fixação   tendínea.
A – Garras observadas em seu aspecto interior. B – Garras
conectatas por dois parafusos de compressão

Figura 10 – Ilustração demostrando a fixação do corpo de
prova às garras. A – Garra distal englobando a cauda do
corpo de prova. B – Garra proximal englobando a cabeça do
corpo de prova.

A B

A B
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3.2.7. Parâmetros analisados:

Os parâmetros analisados nos ensaios de tração para os grupos controle e

estudo foram:

• Força no Limite de Resistência Máxima (FLRM) em Newtons (N): força

máxima aplicada aos corpos de prova até o limite de rotura. Obtido através do

gráfico força-deformação absoluta (figura 11).

• Rigidez (K): demonstra a proporção força/deformação (∆F/∆Def), no limite de

elasticidade, no gráfico força-deformação absoluta, sendo os resultados

expressos em Newtons por milímetros (N/mm) (figura 11).

• Área média  (A) em milímetros quadrados (mm2) : obtida pela média das

medidas de área dos pontos B’, C e D’ (figura 7).

• Tensão no Limite de Resistência Máxima (TLRM) em Mega-Pascal (MPa):

resistência interna de um corpo a uma força externa aplicada sobre ele, por

unidade de área (TLRM = FLRM/área), no limite de ruptura. Obtido pelo gráfico

tensão-deformação relativa (figura 12).

• Deformação relativa (ε%): Definida como a variação do comprimento do corpo

de   prova   no   limite  de  resistência   máxima   pelo   comprimento   inicial.

(ε% = ∆L/L0  x 100) (figura 12).

• Módulo de elasticidade (E) em Mega-Pascal (MPa): Definida pela tangente

da reta característica da zona elástica no gráfico tensão-deformação relativa

(figura 12).
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Foram realizadas análises comparativas dos parâmetros acima descritos entre

os grupos GC12 e GE12, entre os grupos GC6 e GE6 e entre os grupos GE12 e

GE6.

3.2.8. Tratamento estatístico:

Realizamos a estatística descritiva – média (MED), desvio padrão (DP), erro

padrão da média (EPM), máximo (MAX) e mínimo (MIN), e coeficiente de variação

de Pearson (CVP) – dos parâmetros quantitativos.

Na análise comparativa dos grupos pareados paramétricos foi utilizado o

teste de  “t-student” pareado. Para a análise dos grupos não pareados

paramétricos utilizamos o teste de “t-student” não pareado.

Em todos os testes adotou-se o nível de significância de 5% (α = 0,05).
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Figura 11 - Gráfico hipotético da força em função da deformação
absoluta de um material submetido a tração. Onde:
Rigidez- razão entre a variação da força (∆F) pela variação da
deformação absoluta (∆Def) entre dois pontos localizados na
região elástica (linear) do gráfico.
FLRM- Força no limite de resistência máxima.
DLRM- Deformação absoluta no limite de resistência máxima.
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Figura 12 - Gráfico hipotético da tensão em função da
deformação relativa ao comprimento inicial de um material
submetido a tração. Onde:
Módulo de elasticidade- razão entre a variação da tensão (∆T)
pela variação da deformação relativa (∆ε) entre dois pontos
localizados na região elástica (linear) do gráfico.
TLRM- Tensão no limite de resistência máxima.[MPa] = [N/mm2].
εLRM- Deformação relativa no limite de resistência máxima.
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4. Resultados
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4. Resultados

Os resultados da estatística descritiva, média (MED), desvio padrão (DP),

erro padrão da média (EPM), valor mínimo (MIN), valor máximo (MAX), número de

casos (N) e coeficiente de variação de Pearson (CVP) relativos aos grupos GC12,

GE12, GC6 e GE6 encontram-se nas tabelas 1 a 4.

As comparações entre os grupos GC12 e GE12; GC6 e GE6; e GE12 e

GE6 estão demonstradas nas tabelas 5 a 7.
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TABELA 1 –  ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA MÉDIA (MED), DESVIO PADRÃO
(DP), ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EPM), VALOR MÍNIMO (MIN),
VALOR MÁXIMO (MAX), NÚMERO DE CASOS (N) E
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON (CVP), RELATIVA
AO GRUPO CONTROLE DE TENDÕES “A FRESCO”, CUJOS
PARES FORAM CONGELADOS DURANTE 12 SEMANAS (GC12)

GC12
FLRM (N) K (N/mm) A (mm2) TLRM

(MPa)
ε% E (MPa)

MED 89314 87,82 37,86 24,65 31,26 122,00

DP 121,39 11,22 9,71 5,34 3,78 25,73

EPM 38,39 3,55 3,07 1,69 1,20 8,14

MIN 723,31 70,39 28,47 15,19 25,54 76,44

MAX 1108,96 112,00 56,19 29,50 36,21 163,63

N 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

CVP 13,59 12,78 25,66 21,65 12,09 21,09

Onde:
FLRM = Força no Limite de Resistência Máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
N = Newtons
mm = milímetros
mm2 = milímetros quadrados
MPa = MegaPascal
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TABELA 2 –  ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA MÉDIA (MED), DESVIO PADRÃO
(DP), ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EPM), VALOR MÍNIMO (MIN),
VALOR MÁXIMO (MAX), NÚMERO DE CASOS (N) E
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON (CVP), RELATIVA
AO GRUPO ESTUDO DE TENDÕES CONGELADOS DURANTE
12 SEMANAS (GE12)

GE12
FLRM (N) K (N/mm) A (mm2) TLRM

(MPa)
ε% E (MPa)

MED 848,12 85,13 41,34 21,45 31,97 107,28

DP 210,52 13,23 12,29 5,12 6,27 18,99

EPM 66,57 4,18 3,89 1,62 1,98 6,01

MIN 673,00 69,87 26,41 13,32 24,78 76,07

MAX 1350,89 116,71 61,16 27,32 42,45 137,68

N 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

CVP 24,82 15,55 29,73 23,88 19,60 17,70

Onde:
FLRM = Força no Limite de Resistência Máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
N = Newtons
mm = milímetros
mm2 = milímetros quadrados
MPa = MegaPascal
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TABELA 3 –  ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA MÉDIA (MED), DESVIO PADRÃO
(DP), ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EPM), VALOR MÍNIMO (MIN),
VALOR MÁXIMO (MAX), NÚMERO DE CASOS (N) E
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON (CVP), RELATIVA
AO GRUPO CONTROLE DE TENDÕES “A FRESCO” CUJOS
PARES FORAM CONGELADOS DURANTE SEIS SEMANAS
(GC6)

GC6
FLRM (N) K (N/mm) A (mm2) TLRM

(MPa)
ε% E (MPa)

MED 829,58 81,95 43,40 20,16 32,03 100,53

DP 122,98 12,24 10,74 6,30 4,24 24,53

EPM 38,89 3,87 3,40 1,99 1,34 7,76

MIN 675,40 64,84 25,74 15,95 24,66 77,87

MAX 1053,87 103,27 58,69 37,19 38,88 157,08

N 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

CVP 14,82 14,93 24,75 31,24 13,24 24,40

Onde:
FLRM = Força no Limite de Resistência Máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
N = Newtons
mm = milímetros
mm2 = milímetros quadrados
MPa = MegaPascal
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TABELA 4 –  ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA MÉDIA (MED), DESVIO PADRÃO
(DP), ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EPM), VALOR MÍNIMO (MIN),
VALOR MÁXIMO (MAX), NÚMERO DE CASOS (N) E
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DE PEARSON (CVP), RELATIVA
AO GRUPO ESTUDO DE TENDÕES CONGELADOS DURANTE
SEIS SEMANAS (GE6)

GE6
FLRM (N) K (N/mm) A (mm2) TLRM

(MPa)
ε% E (MPa)

MED 951,11 94,62 47,66 20,16 31,74 99,70

DP 293,56 21,99 11,08 4,79 5,51 19,25

EPM 92,83 6,96 3,50 1,51 1,74 6,09

MIN 519,70 52,40 30,34 13,45 21,98 69,75

MAX 1559,29 123,65 66,86 27,89 40,67 124,60

N 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

CVP 30,86 23,25 23,25 23,74 17,37 19,31

Onde:
FLRM = Força no Limite de Resistência Máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
N = Newtons
mm = milímetros
mm2 = milímetros quadrados
MPa = MegaPascal
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TABELA 5 – COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTITATIVOS
ESTUDADOS ENTRE OS GRUPOS GC12 E GE12.  ANÁLISE
ESTATÍSTICA  PELO  TESTE  DE “T – STUDENT” PAREADO
(α = 0,05)

Comparação entre os grupos GC12 e GE12
Parâmetros Teste “t – student” pareado Significância

FLRM p = 0,608 t = 0,532 n.s.
K p = 0,616 t = 0,519 n.s.
A p = 0,397 t = 0,889 n.s.

TLRM p = 0,225 t = 1,301 n.s.
ε% p = 0,740 t = 0,343 n.s.
E p = 0,167 t = 0,502 n.s.

Onde:
FLRM = Força no limite de resistência máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
p = coeficiente de significância
n.s. = não significativo

A análise comparativa dos parâmetros quantitativos entre o grupo estudo de

tendões congelados durante 12 semanas e o grupo controle não mostrou

diferença estatisticamente significativa.
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TABELA 6 – COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTITATIVOS
ESTUDADOS ENTRE OS GRUPOS GC6 E GE6.  ANÁLISE
ESTATÍSTICA  PELO  TESTE  DE “T – STUDENT” PAREADO
(α = 0,05)

Comparação entre os grupos GC6 e GE6
Parâmetros Teste “t – student” pareado Significância

FLRM p = 0,149 t = 1,570 n.s.
K p = 0,059 t = 2,157 n.s.
A p = 0,248 t = 1,235 n.s.

TLRM p = 0,9996 t = 0,0005 n.s.
ε% p = 0,900 t = 0,106 n.s.
E p = 0,918 t = 0,129 n.s.

Onde:
FLRM = Força no limite de resistência máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
p = coeficiente de significância
n.s. = não significativo

A análise comparativa dos parâmetros quantitativos entre o grupo estudo de

tendões congelados durante seis semanas e o grupo controle não mostrou

diferença estatisticamente significativa.
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TABELA 7 – COMPARAÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTITATIVOS
ESTUDADOS ENTRE OS GRUPOS GE12 E GE6.  ANÁLISE
ESTATÍSTICA  PELO  TESTE  DE “T – STUDENT” NÃO
PAREADO (α = 0,05)

Comparação entre os grupos GE12 e GE6
Parâmetros Teste “t – student” não pareado Significância

FLRM p = 0,379 t = 0,901 n.s.
K p = 0,205 t = 1,169 n.s.
A p = 0,243 t = 1,207 n.s.

TLRM p = 0,569 t = 0,581 n.s.
ε% p = 0,932 t = 0,087 n.s.
E p = 0,387 t = 0,887 n.s.

Onde:
FLRM = Força no limite de resistência máxima
K = Rigidez
A = Área média
TLRM = Tensão no limite de resistência máxima
ε% = Deformação relativa
E = módulo de elasticidade
p = coeficiente de significância
n.s. = não significativo

A análise comparativa dos parâmetros quantitativos entre o grupo estudo de

tendões congelados durante 12 semanas e o grupo estudo de tendões congelados

durante seis semanas não mostrou diferença estatisticamente significativa.
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4. Discussão

Com o crescente interesse no desenvolvimento de técnicas menos

invasivas para as cirurgias de reconstruções tendíneas e ligamentares, a pesquisa

relativa à utilização de aloenxertos tem aumentado. As vantagens relacionadas ao

seu uso incluem a diminuição do tempo operatório, a menor morbidade ao sítio

doador, e a disponibilidade de uma alternativa biológica após falha de

reconstruções envolvendo autoenxertos. Desvantagens teóricas são o custo

elevado e as possibilidades de alongamento do enxerto, de transmissão de

doenças, do surgimento de uma reação imune tipo corpo estranho e do

enfraquecimento do enxerto devido o processo de preparação. O estudo das

possíveis alterações das propriedades biomecânicas de tecidos moles submetidos

a congelamento não é novo. Alguns autores conseguem reproduzir com bons

resultados, através de ensaios experimentais e avaliações cirúrgicas, transplantes

de tendões alogênicos para a reconstrução de lesões ligamentares e tendíneas,

crônicas ou agudas (NIKOLAOU et al., 1986; SHINO et al., 1990 e 1993;

JACKSON et al., 1993; LEVITT et al., 1994; FALCONIERO et al., 1996;

MCNALLY et al., 1998; LAVIGNE et al., 2001).

Um importante aspecto relacionado ao uso de aloenxertos diz respeito a

sua forma de armazenamento. Para permiti-lo, várias técnicas de processamento

de tecidos foram descritas, incluindo o congelamento, a liofilização e a

criopreservação (ZIMMERMAN et al., 1994). Todas estas técnicas têm
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significativas desvantagens, tanto biológicas, como biomecânicas. Os métodos

acima descritos têm sido questionados como capazes de alterar as propriedades

mecânicas do enxerto previamente à sua implantação (JACKSON et al., 1988).

Segundo ZIMMERMAN et al. (1994), distúrbios estruturais das fibras colágenas

levam a alterações das propriedades biomecânicas dos enxertos, podendo ainda

alterar sua capacidade de remodelação, revascularização e reintegração. Estes

distúrbios ainda podem ser causados pela atividade das enzimas presentes nos

tecidos. Em temperaturas acima de – 40o C, algumas enzimas ainda estão ativas,

inviabilizando  o armazenamento  por tempo  prolongado. Por outro lado, abaixo

de – 40o C a destruição enzimática é mínima, sendo que ao menos a enzima

colagenase está inativa (TOMFORD et al., 1983).

Neste modelo  experimental  utilizamos a  técnica  de   congelamento

a – 85o C, por ser o método de armazenamento utilizado pelo Banco de Tecidos

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

NIKOLAOU et al. (1986) demonstram que o processo de congelamento e a

duração do armazenamento não têm efeitos sobre as propriedades mecânicas dos

tecidos, sendo que a avaliação histológica após congelamento mostra diminuição

da celularidade, mas manutenção da estrutura fibrosa do colágeno. Segundo

VIIDIK; LEWIN (1966), em análise histológica de ligamentos de coelhos

submetidos a congelamento, há a decomposição de células e substâncias de base

devido, principalmente, ao fenômeno da autólise. Por outro lado, as fibras

colágenas mostram alta resistência à alteração autolítica. Os objetivos de nosso

estudo foram comparar as propriedades biomecânicas de tendões congelados

a – 85o C com tendões “a fresco”, e analisar a influência do tempo de
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armazenamento sobre tais propriedades. Em nosso estudo, os tendões foram

mantidos congelados durante seis ou 12 semanas.

A opção de se realizar um estudo envolvendo tecidos de cadáveres

humanos teve como objetivo a aproximação do modelo experimental à prática

clínica. Procuramos, desta maneira, reproduzir a metodologia empregada na

utilização de aloenxertos humanos, incluindo o tipo de tecido, os cuidados de

manipulação e a dimensão dos corpos de prova. Utilizamos o tendão de Aquiles

para este trabalho devido o grande número de autores que relataram o seu uso

para diferentes tipos de reconstruções tendíneas e ligamentares (LEVITT et al.,

1994; FALCONIERO et al., 1996; MCNALLY et al., 1998; LAVIGNE et al., 2001),

além da facilidade técnica para sua obtenção. Para respeitar as normas de

funcionamento do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, os cadáveres

foram mantidos em câmara frigorífica a – 10o C até a autorização para a retirada

dos tendões, período que variou de quatro a sete dias após o óbito. Segundo

WOO et al. (1986), a maioria dos estudos envolvendo espécimes humanos são

obtidos de cadáveres frescos congelados, obedecendo a uma rotina similar.

Devido à dificuldade de obtenção de espécimes para estudo logo após a morte ou

amputação, MATTHEWS; ELLIS (1968) estudam tendões extensores de gato

imediatamente após sua retirada e depois de duas semanas de congelamento

a – 10o C, não encontrando alterações significativas entre as curvas de força-

deformação, mas entre os módulos de elasticidade. NOYES; GROOD (1976)

examinam o efeito do congelamento em LCA de macacos Rhesus por quatro

semanas a – 15o C, sendo que não são notadas alterações induzidas sobre as

propriedades mecânicas dos ligamentos.
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Os dados da literatura quanto à influência dos sexo nas propriedades

mecânicas dos tecidos são conflitantes. VIIDIK; LEWIN (1966) não consideram o

sexo como fator de alteração na resistência dos tendões analisados. Por outro

lado, MICHELINI (1984) encontra diferenças entre sexos na análise das

características mecânicas de LCA caninos. Em nosso estudo não fizemos

distinção quanto ao sexo, já que realizamos análise comparativa entre os tendões

do mesmo cadáver. Os critérios de inclusão dos cadáveres para o estudo foram

desenvolvidos a partir dos critérios preconizados pela Organização de Procura de

Órgãos (OPO) da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Na área

ortopédica, excluem-se os doadores portadores de doenças sistêmicas (artrite

reumatóide, lupus eritematoso), patologias infecciosas (HIV, Chagas,

citomegalovírus, sífilis, hepatites A, B, C), idade não compreendida entre 17 e 55

anos ou condições inadequadas dos locais de acesso para retirada dos tecidos.

Desta forma, excluímos de nosso estudo os cadáveres com idade abaixo de 17

anos e acima de 55 anos, bem como aqueles que apresentavam alterações no

local do sítio doador. Os dados acerca de eventuais patologias prévias foram

obtidos junto as fichas do SVOC-USP.

Ao contrário de ensaios realizados em modelos animais, em que é possível

programar o momento do sacrifício e realizar os testes do grupo controle

imediatamente após a retirada do tecido, fomos obrigados a manter os tendões do

grupo controle, até o momento do ensaio, à temperatura de + 4o C, conforme

preconizado por VIIDIK; LEWIN (1966). Os autores sugerem que se não é

possível a realização dos experimentos no mesmo dia da retirada, os espécimes

devem ser estocados em refrigerador residencial. Para haver uma padronização,
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mantivemos os tendões do grupo controle por 24 horas à temperatura de + 4o C.

Tanto os tendões do grupo controle como os tendões do grupo congelado foram

mantidos com seus adventícios – músculos e fáscias – até o momento do ensaio,

conforme preconizado por WOO et al. (1986). Os autores recomendam que os

tendões destinados a ensaios sejam estocados intactos, preferencialmente sob o

seu estado dissecado, para minimizar a potencial desidratação. Os mesmos

autores incentivam a realização de estudos utilizando congelamento a

temperaturas inferiores a – 40o C, visando reduzir o transtorno celular.

Trabalhamos com a temperatura de – 85o C, conforme já discutido, por ser o

método utilizado em nosso Banco de Tecidos. O fenômeno do congelamento é

considerado por MAZUR (1970) como um “stress” aos tecidos, sendo o

congelamento rápido mais danoso que o lento para muitas células e organismos.

Utilizamos a velocidade de congelamento a – 1o C/min, considerada pelo mesmo

autor como ótima. Várias foram as formas de descongelamento de tecidos

descritas na literatura. PEREIRA (1991) estuda o comportamento mecânico de

tendões de Aquiles de coelhos congelados, submetidos a três métodos distintos

de descongelamento: por imersão em solução salina fisiológica de cloreto de sódio

à 0,9%; entre duas peças de gaze embebidas em solução salina; e à temperatura

ambiente constante de + 24o C. O autor conclui que este último grupo apresenta

um melhor comportamento comparado ao grupo controle. Em nosso trabalho,

baseamo-nos no método descrito por BECHTOLD et al. (1994), através do

descongelamento dos tecidos de maneira gradual com a transferência do tendão

para um refrigerador comum a + 4o C por 24 horas antes do ensaio. Segundo
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preconizado pelo mesmo autor, mantivemos os tecidos umedecidos com peças de

gaze embebidas em solução salina, durante o preparo dos corpos de prova.

Uma vez que a principal função de tendões e ligamentos é transmitir carga

tênsil, os estudos experimentais das propriedades biomecânicas destes tecidos

são, geralmente, realizados através de ensaios de tração. O objetivo destes testes

é adquirir gráficos de força-deformação, dos quais as propriedades mecânicas são

determinadas. O ensaio de tração consiste em submeter um material a um esforço

que tende a esticá-lo ou alongá-lo. Geralmente, o ensaio é realizado num corpo de

prova de formas e dimensões padronizadas, para que os resultados obtidos

possam ser comparados, ou, se necessário, reproduzidos. Mesmo assim, os

testes de tração podem estar sujeitos à interferência de diversos fatores que

levam a artefatos experimentais, com consequente perda da confiabilidade dos

resultados. Na revisão de suas complicações, NIKOLAOU et al. (1986) notam

que, tanto a padronização das dimensões do enxerto (particularmente a medida

da área transversa), como a sua estável fixação nas garras, são fatores

importantes no sucesso final da operação. Em nosso estudo, padronizamos as

dimensões dos corpos de prova baseados nos estudos de LINN et al. (1993) que

consideram adequado o comprimento de 15 cm de aloenxerto de tendão de

Aquiles para a reconstrução intraarticular de LCA. O mesmo autor descreve que

um aloenxerto cilíndrico de 10 mm de diâmetro de tendão de Aquiles pode

suportar, em média, 2850 N, adequado quando comparado aos 1700 N de

capacidade de um LCA normal. Efetuamos a retirada de uma fita central do tendão

de Aquiles com o auxílio de um bisturi de cabo duplo, com distância entre as

lâminas de 1,0 cm. No entanto, a forma irregular destes tecidos dificultaram a
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reprodução exata das mesmas dimensões. Fomos obrigados, portanto, a idealizar

um dispositivo para a determinação da área transversa dos corpos de prova em

pontos distintos. Muitas técnicas foram descritas para a determinação da área

transversa de corpos de prova previamente a ensaios de tração, sendo que as

mesmas são divididas em métodos de “contato” e “não-contato”, através de

medidas diretas e indiretas, respectivamente. NOYES et al. (1984) em seu

trabalho clássico de análise biomecânica dos enxertos humanos destinados à

reconstrução do LCA utiliza um método de “contato” que consiste do uso de um

micrômetro de área, modificado do modelo descrito anteriormente por

MATTHEWS; ELLIS (1968). Em seu estudo, os corpos de prova são posicionados

em uma ranhura retangular – de largura conhecida – e pressionados por um bloco

sob uma tensão constante de 0.12 MPa. A área é determinada pela multiplicação

da distância entre o bloco e o fundo da ranhura e a distância da largura da

ranhura. Utilizamos  para este experimento um dispositivo que combinou um

método de “contato” e um método de “não-contato” para a medição da área

transversa. O método de “contato” consistiu do posicionamento do corpo de prova

entre uma mesa transparente e um bloco de acrílico, sobre o qual foi aplicada uma

força constante. O método de “não-contato” caracterizou-se pela instalação deste

dispositivo sobre um projetor de perfil para a determinação da largura e altura do

corpo de prova, através da medida de sua sombra na tela .

As maiores dificuldades inerentes ao uso de garras destinadas à fixação

dos corpos de provas em testes de tração, incluem o deslizamento do tendão

através das garras, resultando em alteração da medida da deformação, e a

concentração de forças na região de transição do corpo de prova, com
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consequente falha prematura do espécime. A manutenção de um bloco de osso

na extremidade do tendão facilita a sua fixação às garras e minimiza as

dificuldades relacionadas ao deslizamento. No entanto, neste caso, o

comportamento mecânico do dispositivo envolvendo osso-tendão, deve ser

distinguido das propriedades mecânicas intrínsecas do tendão. Em nosso

trabalho, os corpos de prova tiveram a porção de osso calcâneo removida de sua

extremidade distal, conforme utilizado por LINN et al. (1993). Utilizamos um

modelo de fixação conforme preconizado por NOYES et al. (1984), através de

duas placas contendo garras denteadas sinusoidais de arestas arredondadas,

próprias para fixação tendínea, conectadas por dois parafusos de compressão. Se

durante o ensaio de tração ocorresse o deslizamento dos tendões através das

garras, haveria uma variação da mensuração da deformação absoluta,

comprometendo o cálculo da rigidez e do módulo de elasticidade. O deslizamento

dos tendões poderia ocorrer como conseqüência de um torque insuficiente aos

parafusos das garras. Por outro lado, um torque excessivo poderia danificar os

tecidos. Conforme preconizado por BLEVINS et al. (1994), realizamos, antes do

início dos estudos, testes utilizando diferentes valores de torque – através de um

torquímetro digital – com o objetivo de otimizar a técnica de preensão.

Os ensaios de tração consistem da fixação de um material a uma máquina

de ensaios, que aplica esforços crescentes na sua direção axial, sendo o corpo de

prova levado até a sua ruptura. Em nosso estudo, realizamos os ensaios de tração

através de uma máquina de ensaios mecânicos marca KRATOS K5002, dotada de

célula de carga de 5000 Kg, conforme previamente utilizado por PEREIRA (1991).

Para a execução dos ensaios, utilizamos a forma lenta e gradual, à velocidade de
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20 mm/min, maneira preconizada por CHIAVERINI (1977). A análise dos

diagramas obtidos permitiu conhecer as condições de resistência do material a ser

analisado e, superada a fase elástica, conhecer a força máxima que o material

pôde suportar em condições excepcionais. Os gráficos de força-deformação que

obtivemos apresentaram curvas ascendentemente côncavas, inicialmente, e se

tornaram lineares antes da falha progressiva na substância do ligamento,

caracterizando o típico comportamento não linear de um ligamento saudável.

As propriedades biomecânicas dos tecidos podem ser determinadas por

diferentes parâmetros. VIIDIK; LEWIN (1966) analisam o comportamento de

ligamentos de coelhos utilizando a rigidez, a força máxima e a deformação no

limite de resistência. NOYES et al. (1984) estudam o comportamento biomecânico

dos diferentes tipos de enxertos utilizados para reconstrução do LCA do joelho

através dos mesmos parâmetros. Neste trabalho, as propriedades biomecânicas

analisadas foram a força máxima, a rigidez, a tensão máxima e o módulo de

elasticidade, conforme utilizado por BLEVINS et al. (1994). A força máxima foi

definida como o ponto onde a curva carga-deformação desviou substancialmente

da porção linear, caracterizando a força no limite de resistência máxima (FLRM). A

rigidez foi obtida através da razão entre a variação da força (∆F) pela variação da

deformação absoluta (∆Def) entre dois pontos localizados na região elástica

(linear) do gráfico força-deformação absoluta. Para o cálculo da tensão máxima e

módulo de elasticidade, foi necessário calcularmos o valor da área transversa do

corpo de prova e a deformação relativa no limite de resistência máxima. A área

transversa foi calculada conforme já discutido acima. A tensão no limite de
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resistência máxima (TLRM) foi obtida pela divisão do valor da força máxima pela

média da área transversa. A deformação relativa foi definida pela razão da

variação do comprimento do tendão no limite de resistência pelo comprimento

inicial (∆L/L0). A seguir, o módulo de elasticidade foi obtido através da razão entre

a variação de tensão (∆T) pela variação da deformação relativa (∆ε) entre dois

pontos localizados na região elástica (linear) do gráfico tensão-deformação

relativa.

Em nosso estudo realizamos análise comparativa dos parâmetros

biomecânicos acima descritos entre os grupos GC12 e GE12, GC6 e GE6 e,

finalmente, GE12 e GE6. Na análise estatística comparativa dos grupos pareados

paramétricos – grupos de tendões provenientes do mesmo cadáver - utilizamos o

teste de “t-student” pareado. Para a análise dos grupos não pareados

paramétricos, foi utilizado o teste de “t-student” não pareado. O nível de

significância adotado foi de 5%, sendo que em todas as análises comparativas

não existiram diferenças estatisticamente significativas. Nossos resultados estão

de acordo com os descritos por outros autores. BARAD et al. (1982) não

encontram diferenças significativas entre as propriedades mecânicas de LCA de

joelhos de macacos Rhesus congelados a – 80o C e a fresco, após um período de

três a cinco semanas. BECHTOLD et al. (1994) comparam os efeitos dos

processos de congelamento a – 70o C e liofilização sobre as características

mecânicas do tendão patelar humano, sugerindo que a resistência dos tendões

congelados foi superior a dos tendões liofilizados. Da mesma forma, o

armazenamento de tecidos a –20o C mostra-se adequado, segundo WOO et al.
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(1986), para a manutenção das características mecânicas de ligamentos de

coelhos. No entanto, o mesmo autor recomenda que tecidos submetidos a

congelamento utilizando temperaturas acima de – 40o C, não devam ser

armazenados por um longo período de tempo, devido a possibilidade de ação

enzimática e transtorno celular. Entendemos que a dificuldade em comparar os

resultados obtidos com os descritos na literatura deve-se à característica

heterogênea dos ensaios. No único trabalho onde foram estudados ligamentos

patelares de cadáveres humanos, os autores (COOPER et al.; 1993) utilizam o

congelamento a – 20o C, sem realizar a padronização dos corpos de prova. Nos

estudos envolvendo o congelamento a – 80o C, foram utilizadas unidades

músculo-tendíneas de modelos animais com características distintas do tendão de

Aquiles humano.

Os dados da literatura relacionados ao uso de aloenxertos na prática clínica

são conflitantes. NIKOLAOU et al. (1986) realizam um estudo experimental em

cães, comparando o desempenho de aloenxertos e autoenxertos para a

reconstrução do LCA, com ambos alcançando aproximadamente 90% da

resistência do grupo controle ao redor de 36 semanas. SHINO et al. (1990)

analisam, prospectivamente, os resultados subjetivos e funcionais de pacientes

submetidos a reconstrução do LCA com aloenxertos de tendão de Aquiles

congelados a – 80o C, com índices satisfatórios. LEVITT et al. (1994) concluem

que o aloenxerto de tendão patelar e tendão de Aquiles foram adequados para a

reconstrução do LCA em seus pacientes. JACKSON et al. (1993) notam que os

autoenxertos e aloenxertos congelados a – 85o C mostram um desempenho

semelhante numa fase inicial após a reconstrução do LCA em humanos. Após seis
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meses, porém, os aloenxertos evidenciam uma diminuição na taxa de

incorporação biológica e uma presença prolongada de resposta inflamatória local.

LINN et al. (1993) mostram um aumento significativo da dimensão dos túneis

ósseos de pacientes submetidos a reconstrução de LCA com aloenxerto de

tendão de Aquiles, sugerindo que este deva ser considerado um procedimento de

salvação.

Em estudos mais recentes, os aloenxertos de tendão de Aquiles têm sido

empregado com sucesso para a reconstrução de lesões tendíneas e ligamentares.

FALCONIERO et al. (1996) publicam um relato de caso do uso de aloenxerto de

tendão de Aquiles para a reconstrução de uma ruptura crônica do tendão patelar,

10 meses após a lesão. Segundo os autores, a técnica alcança os objetivos pré-

operatórios de restaurar a função do quadríceps, reestabelecer a posição

anatômica da patela e permitir a mobilidade precoce após a cirurgia. Dois anos

mais tarde, MCNALLY et al. (1998) publicam um relato de caso de reconstrução

de uma ruptura crônica do tendão patelar utilizando aloenxerto de tendão de

Aquiles, após três meses de lesão. Com 17 meses de pós-operatório, o paciente

obtém extensão completa, 120o de flexão e 85% da força do mecanismo extensor.

Os autores concluem que embora o procedimento seja tecnicamente exigente,

com possíveis complicações, os resultados funcionais obtidos podem ser

excelentes. Em 2001, LAVIGNE et al. descrevem uma nova técnica na qual o

aloenxerto de tendão de Aquiles é empregado no tratamento cirúrgico da luxação

recorrente após artroplastia total do quadril. Os autores o utilizam para bloquear a

rotação interna do quadril, prevenindo a instabilidade posterior. Dez pacientes são
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tratados através desta técnica, com resultados satisfatórios em seis deles, após

três anos de seguimento.

A relevância científica deste trabalho baseia-se na criação do Banco de

Tecidos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo. Havia a necessidade de comprovação dos resultados descritos na

literatura sobre supostas alterações biomecânicas de tendões ou ligamentos

congelados a –85o C, já que a maioria das referências baseavam-se em

resultados obtidos de poucos estudos em modelos animais (BARAD et al.;

NIKOLAOU et al.).

Consideramos o método de congelamento a – 85o C adequado para o

armazenamento de tecidos moles destinados a transplantes, já que suas

propriedades mecânicas não foram alteradas, a despeito do tempo de

armazenamento. Porém, outros estudos deverão ser realizados, com o objetivo de

avaliar a influência deste método sobre o processo de incorporação biológica dos

enxertos, no que diz respeito aos fenômenos de repovoamento celular,

revascularização e remodelação do colágeno; e sobre o mecanismo de

incorporação do enxerto no túnel ósseo, potencialmente prejudicado pelo

alargamento decorrente da resposta imune.
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5. Conclusões

A partir da análise estatística dos parâmetros biomecânicos estudados,

comparativamente entre os grupos “controle” e “estudo”, podemos concluir que:

1. O processo de congelamento a – 85o C não altera as propriedades

biomecânicas dos tendões.

2. Não há influência do tempo de armazenamento sobre as características

biomecânicas dos tendões.
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