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RESUMO  

 

Pereira PP. Integração do tendão do músculo semitendíneo na reconstrução 

do ligamento cruzado anterior: Estudo biomecânico, histológico e 

ressonância magnética em coelhos [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2006.130p. 

 

O estudo analisa experimentalmente a integração tendinosa no túnel ósseo 

femoral na reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo 

com o tendão do músculo semitendíneo autólogo, utilizando imagens de 

ressonância magnética, teste biomecânico e análise histológica em 15 

coelhos da raça Nova Zelândia. Após os períodos de quatro, oito e doze 

semanas do procedimento cirúrgico, os animais foram submetidos ao exame 

de ressonância magnética para avaliar o túnel femoral dos joelhos. A seguir 

os animais foram eutanasiados e os joelhos foram submetidos a testes de 

tração em uma máquina de ensaios mecânicos Kratos para verificar a 

integração do enxerto nos túneis e a exame histológico do túnel femoral. A 

análise dos resultados demonstrou integração mecânica do tendão no túnel 

femoral a partir da 4ª semana em todos os animais estudados e observou-se 

na histologia e nas imagens da ressonância magnética alterações do enxerto 

e da área ao redor de forma heterogênea, sugerindo um processo de 

cicatrização do tendão–osso, porém não se pode afirmar que ocorria a 

integração até a 12 semanas. 

 

.   

Descritores: 1.Joelho/cirurgia 2.Ligamento cruzado anterior 

3.Osseointegração 4.Espectroscopia de ressonância magnética 5.Histologia 

6.Biomecânica 7.Procedimentos cirúrgicos reconstrut ivos.   

 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
 
Pereira PP. The incorporation of the semitendinous tendon autograft at the 

femoral femoral bone tunnel after anterior cruciate ligament reconstrcuction 

in rabbits – Biomechanical histology and magnetic resonance image analysis 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2006. 130p. 

 

The purpose was to verify the incorporation (healing) of the graft of the 

semitendinous tendon into the femoral bone tunnel after an anterior cruciate 

ligament reconstruction, and verify the post operative evolution of the 

biomechanical histology and magnetic resonance image analysis of the graft 

into the femoral bone tunnel. Fifteen New Zealand white rabbits were 

submitted to an intra-articular anterior cruciate ligament reconstruction in the 

left knee, using semitendinous tendon autograft. The rabbits were submitted 

to an magnetic resonance image at 4, 8 and 12 weeks after surgery, after 

which they were euthanized. The left knee of each rabbit was disarticulated 

and the anterior cruciate ligament reconstruction was tested for the 

biomechanical properties and histological analysis of the femoral tunnel. 

Every rabbit knee showed incorporation of the tendon at the femoral tunnel 

as of the fourth week in all of the knees studied. After the fourth week signs 

of integration occurred in the histological analysis and heterogeneous 

alterations in the magnetic resonance image of the graft and the surrounding 

areas, which suggests a healing process. Despite the biomechanical 

incorporation of the graft in the femoral bone tunnel after the fourth week it 

was not possible to affirm that there occurred incorporation of the graft until 

the completion of 12 weeks in histological and magnetic resonance image 

analysis.  

 

Descriptors: 1.knee/surgery 2.Anterior cruciate ligament 3.Incorporation 

4.Magnetic resonance image 5.Histology 6.Biomechanical 7. Reconstruction 

surgery procedure.
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ANATÔMICA INTERNACIONAL DA FEDERATIVE COMMITTEE ON 

ANATOMICAL TERMINOLOGY - FCAT (COMISSÃO FEDERATIVA DE 

TERMINOLOGIA ANATÔMICA – CFTA) aprovada em 1998 e traduzida pela 
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As abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com LIST OF 
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Referências: adaptado de International Committee of Medical Jounals 

Editors (Vancouver). 

 

Os ensaios biomecânicos foram realizados no laboratório de Biomecânica -

LIM-41, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados na Faculdade de Medicina de 

Jundiaí. 

 

Os exames de ressonância magnética foram realizados no Serviço de 

Diagnóstico por Imagens do Hospital do Coração - SP.    

Os exames de histologia foram realizados no Instituto de Patologia de 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

As lesões dos l igamentos cruzados são muito estudadas, e 

muitos artigos são sobre reconstrução do ligamento cruzado 

anterior com tendões. A função dos l igamentos cruzados foi 

descrita pela primeira vez em 1917 e 1920 por Hey Groves21 ,22  

que também descreveu a técnica de reconstrução do ligamento 

cruzado anter ior (LCA ) uti l izando o trato i l iot ibial intra-articular 

para reconstruir o LCA , e o os tendões do semitendíneo e grácil 

para reconstruir o l igamento cruzado posterior. 

 

As técnicas cirúrgicas e métodos de fixação do enxerto 

evoluíram, e paralelamente o conhecimento da biomecânica e 

biologia. Novos programas de fisioterapia foram desenvolvidos 

com protocolos mais acelerados, para  que  os pacientes 

operados de reconstrução do LCA possam retornar à s atividades 

físicas mais precocemente, principalmente os atletas. 

 

O enxerto tendinoso util izado na substituição do LCA, 

passa por um processo de transformação de tendão para 

l igamento na porção intra -art icular, que é chamado de 

ligamentização, e um processo de integração ao osso dentro dos 

túneis ósseos. 
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Após uma adequada cirurgia de reconstrução do LCA, o 

retorno às atividades físicas depende do método de fixação do 

enxerto, do processo de l igamentização e da integração do 

enxerto ao osso.  

 

Durante um longo período, a reconstrução do LCA foi 

preferencialmente realizada com o terço central do ligamento 

patelar com um bloco de osso da patela e outro da tíbia. Nesse 

enxerto a integração é feita com o osso do bloco do enxerto com  

o osso do túnel femoral e t ibial.  

 

Mais recentemente, a reconstrução do LCA com tendões 

flexores vem ganhando maior espaço, especialmente com novos 

métodos de fixação do enxerto e uti l izando enxerto de tendão de 

dois músculos flexores do joelho, o semitendíneo e o grácil,  

dobrados ; portanto , quatro feixes, aumentando desta forma a 

resistência.  

 

Marder et  al.34 em seu estudo mostra não haver diferenças 

significativas a longo prazo nos resultados entre os enxertos dos 

tendões flexores semi tendíneo e gráci l e o tendão patelar. 

 

O estudo de meta aná lise de  Freedman e t  a l.16 (2003) entre 

tendões f lexores e tendão patelar verif ica maior estabil idade no 
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grupo do tendão patelar; porém, o estudo de meta aná lise de 

Biau et al.8 (2006) defende que esta evidência é falha, e que a 

reconstrução com os tendões flexores apresenta menos 

morbidade. 

 

Papageorgiou et al.43  (2001) em estudo co m cabras 

verif icam as diferenças da integração dos dois enxertos. 

Mostram com seis semanas uma completa integração do bloco 

ósseo patelar no osso esponjoso femoral enquanto que o enxerto 

tendinoso no túnel tibial mostra na sexta semana neoformação 

óssea esparsa na periferia do túnel e áreas distintas de fibras de 

colágeno similar às f ibras de Sharpey, sem demonstrar uma 

completa integração.  

 

Causou especial interesse saber quando o enxerto 

tendinoso, já está integrado ao osso, isto é, não depende mais 

do sistema de fixação, e como verif icar esta  integração  e uti l izar 

estas informações de caráter experimental na prática médica, 

quanto ao retorno às atividades físicas. 

 

Grana et al.19 mostram em coelhos  que , após a realização 

da reconstrução do LCA com tendão do semitendíneo, a partir da 

terceira semana a integração do enxerto no túnel ósseo é mais 

resistente que o enxerto na porção articular. Este  fato também 
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foi verif icado por Pereira et al.44 no túnel femoral, e na tíbia a 

part ir da décima segunda semana.  

 

Grana et al.19 descrevem que a fixação biológica do 

enxerto no túnel ósseo se dá por tecido conectivo que ancora o 

tend ão no osso a partir da terceira semana, visualizam tecido de 

colágeno com aparência das fibras de Sharpey. Dando 

seguimento a esse estudo Blickenstaff et al.9  (1997) verif icam 

que, com 12 semanas , os enxertos ro mpem na porção articular e 

mantê m a porção te ndinosa intra - túnel intacta. Observam o osso 

trabecular com osteóide na junção da borda do túnel, tecido 

conectivo fibroso bem organizado e fibras de colágeno 

perpendiculares penetrando no osso. 

 

Os estudos experimentais carecem de aplicabil idade 

clínica. Este estudo analisa o local da ruptura da reconstrução 

do LCA, isto é, se o enxerto foi arrancado do túnel femoral, do 

túnel t ibial ou se rompeu na porção articular do enxerto. 

Procurou-se analisar o processo evolutivo de integração do 

enxerto no túnel ósseo femoral na histologia e compará - lo com 

as imagens de ressonância magnética.  

 

 

 



 

 

6 

 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7 

2 OBJETIVO 
 
 

 
 
O objetivo deste  trabalho foi verif icar a integração do 

tendão do músculo semitendíneo no túnel ósseo do fêmur de  

coelhos da raça Nova Zelândia , na reconstrução do LCA, 

confrontando as analises histológicas e ressonância magnética  

da interface do enxerto do túnel ósseo  do fêmur. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
 
        Estudos experimentais com peças anatômicas são difíceis 

de serem realizados, pois as peças uti l izadas devem ser 

conservadas para serem submetidas à metodologia proposta no 

momento oportuno. 

 

Selin e Hirsch49 (1966) verif icam que peças anatômicas de 

cadáveres humanos, com idade entre 39 e 51 anos, não 

apresenta m alteração signif icativa das propriedades mecânicas 

da cortical femoral, quando conservadas a –20°C , em relação às 

peças testadas logo após o exame necroscópico . 

 

Vi idik e Lewin54 (1966), em estudo com coelhos, congelam 

a –20°C, joelhos com a articulação intacta por uma semana ; 

depois  os descongelam rapidamente com água a 37°C  e realizam 

testes de ensaio mecânico . Os autores observa m não haver  

variação na forma da curva carga / defo rmaç ã o  e não haver  

diferença signif icativa em relação ao grupo controle.   

 

Michelini 38 (1984) real iza trabalhos em cães para verif icar 

as propriedades mecânicas do l igamento cruzado anterior e as  

do tendão patelar submetidos a várias formas  de congelamento.  
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Verifica que essas propriedades nas peças, quando congeladas 

a -20 ° C, não sofrem alterações signif icativas. 

 

A anatomofisiologia, a histologia e a biomecânica do joelho 

fascinam os autores desde o inicio da ortop edia como 

especial idade.  

 

Sharpey e Ell is50  (1856) descrevem as  f ibras perfurantes 

que cruzavam tecidos  e  as  partes moles para o osso em suas 

inserções. 

 

Forward e C owan1 5 (1963) estuda m, experimentalmente, 

oito  técnicas de suturas tendão–osso em coelhos , e observam 

um aumento na força de resistência com três semanas no tipo 

tendão -tendão. No entanto, com três meses, essas suturas foram 

equivalentes entre tendão -osso e tendão -tendão.  Conclue m que 

a cicatrização do tendão-osso comporta-se como a de uma 

fratura sem desvio.  Em uma evolução de quatro semanas 

observa m deposição de osso novo ao redor do tendão, e fibras 

de colágeno prendendo diretamente no osso comparáveis às  

fibras de Sharpey. Após três meses observam a perda de 

del imitação do túnel e , sem evidência de calo, mas com osso 

maduro ao redor do tendão.   

 



 

 

11 

Whiston e Walmsley57 (1960) em um modelo  extra–art icular 

em 18 coelhos,  insere m o tendão peroneiro em túnel ósseo e 

mostram a degeneração do tendão no 5º dia. No 28º dia ,  

mostram a proliferação de tecido conectivo e fibroblasto na 

parede do túnel ósseo e gradativamente invadindo a periferia do 

enxerto tendinoso. No 38º dia , apresenta-se uma intima 

conecção entre a parede do túnel ósseo e as bordas do enxerto 

tendinoso. 

 

Noyes et al.4 1 (1974) avali am as característi cas 

biomecânicas do LCA em macacos. Um total de 17 espécimes 

com 34 joelhos foram submetido s aos testes . As peças foram 

submetidas  a dois t ipos de tração em máquina universal de 

testes: padrão de defo rmação rápida e lenta. O LCA apresenta , 

signif icativamente, maior absorção de energia ao padrão de 

defo rmação rápida.  

 

  Kennedy et a l.28  (1980) estudam o comportamento do 

tendão semi tendíneo na  reconstrução intra -articular do l igamento 

cruzado anterior em 65 coelhos da raça nova Zelândia, adultos e 

do sexo feminino, sendo metade com enxerto l ivre, e metade 

com enxerto mantida sua inserção tibial. Na vigésima sexta 

semana após a implantação do enxerto, a porção tendinosa 

mostra -se severamente degenerada; no exame de cint i lografia 
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nuclear apresenta sempre maior fluxo que o semitendíneo 

no rma l. Quanto maior o f luxo, maior era a degeneração, que 

biomecanicamente, era de 40% a 50% da força de tensão do 

tendão semitendíneo original, e somente  de 15% a 20% da força 

do LCA no rmal. Não há diferença mecânica entre os tendões 

l ivres e aqueles em que suas inserções foram mantidas.  

 

Clancy et al .13 (1981) estudam a reconstrução dos 

l igamentos cruzados anterior e posterior do joelho em macacos 

Rhesus, sob o ponto de vista histológico, micro -angiográfico e 

biomecânico. A reco nstrução com tendão patelar foi realizada 

em 29 macacos adultos machos, sendo 19 do ligamento cruzado 

anterior e 10 do l igamento cruzado posterior. Na reconstrução do 

LCA foi uti l izado o terço médio do ligamento patelar, 

preservando sua inserção distal e, na reconstrução do l igamento 

cruzado posterior, foi uti l izado o terço médio do ligamento  

patelar l ivre. Concluem que tanto o enxerto com a inserção t ibial 

preservada quanto o enxerto l ivre são eficientes. A periferia do 

túnel femoral com oito  semanas mostra uma intensa atividade 

reparadora de fibroblastos e osteoblastos, com fo rmação de 

tecido osteóide e f ibroso junto ao enxerto. 

 

Arnoczky et al.3  (1982) estudam, em 36 cães adultos, a 

revascularização do enxerto do terço medial do tendão patelar 
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na reconstrução do l igamento cruzado anterior, preservando a 

inserção distal do tendão patelar e passando “over the top” sem 

penetrar no túnel ósseo do cô ndilo femoral lateral. Concluem 

que houve um processo de necrose isquêmica, revascularização, 

proliferação e remodelação. A revascularização ocorre a part ir 

dos tecidos sinoviais, e a manutenção da inserção óssea do 

enxerto não contribui  para o processo de revascularização, 

funcionando como um enxerto l ivre no pós-operatório, tanto que, 

na segunda semana de pós-opera tório, não há evidência de 

perfusão dos vasos sangüíneos. 

 

Noyes et al .4 2 (1984) estudam as propriedades 

biomecânicas dos enxertos mais usados para reconstrução do 

LCA em adultos jovens. Conclue m que o semitendíneo e o grácil  

suportam carga de tração de somente 70% e 49% do LCA, 

respectivamente; no entanto, comentam que esses valores caem 

no período pós -operatório devido à necrose ocorrida no enxerto. 

 

  Amiel et al.1 (1984)  rea lizam estudo em coelhos e 

comparam os tendões e os ligamentos quanto à morfologia e 

bioquímica. Descrevem a viabil idade do enxerto, sugerindo que 

os ligamentos são mais ativos metabolicamente que os tendões  

com base nos achados histológicos. Os determinantes 

analisados na viabilidade do enxerto foram: o aumento no 
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número do núcleo comparado com o controle; o aumento na 

porcentagem do nucléolo e do núcleo ativo metabolicamente e a 

presença da neovascularização. 

 

Amiel et  al .2 (1986) (1986) descrevem o processo de 

“l igamentização” do enxerto. Essa conclusão foi baseada na 

observação do enxerto do ligamento patelar em 37 coelhos 

machos da raça Nova Zelândia, sob mudanças bioquímicas e 

estruturais que torna m o tecido do enxerto mais parecido com o 

do LCA normal. Nota m que o enxerto, em sua nova posição, 

funcionou mais como um guia do que um LCA normal que dirige 

a mobilidade do joelho. Enfatiza m também a importância da 

sólida ancoragem para ocorrer o processo de “l igamentização”.  

   

Mcfarland  et al .3 6 (1986) mostram definida e signif icativa 

diminuição no limite de força do enxerto do l igamento patelar ,  

num período acima de 16 semanas após a reconstrução do LCA  

em 16 cães, sendo esse enxerto 40% do enxerto controle. 

Levando em conta tal estudo e o tamanho do enxerto do tendão 

patelar em humano, acredita m que a força em seres vivos seria 

meno r que a descrita em estudo “in vitro” por Noyes et al .42 em 

1984, e que o cirurgião deveria considerar a força do enxerto e 

suas alterações histológicas após a implantação. 
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Por outro lado, dete rmi nam que o processo biológico 

envolvia vascularização, refletindo a inflamação causada pela 

morte celular.  A reorganização do enxerto deixava o tecido 

significativamente com menos força e maior volume de água. No 

quarto mês, a resposta vascular diminui, mas a força ainda não 

está recuperada. A vascularização não se relaciona muito bem 

com a força de tensão, e sim com outros fatores como a 

morfologia, bioquímica e biomecânica do enxerto implantado. Os 

autores incertos sobre a ocorrência “l igamentização” do enxerto  

dete rmi nam que, com 16 semanas, o enxerto difere de um LCA  

no rmal. 

  

        Kurosaka et al.31 (1987) compa ram, com estudo 

biomecânico, seis tipos diferentes de enxertos tendinosos 

empregados na reconstrução do ligamento cruzado anterior. 

Foram utilizados nove espécimes nesse trabalho. Observam que 

o local de fixação foi o mais frágil imediatamente após a 

cirurgia. A competência do enxerto , imediatamente após a 

cirurgia , depende da técnica de fixação usada; entretanto, após 

três ou quatro meses, no local de fixação, apresenta-se uma 

sólida ancoragem.  

 

Arnoczky et al. 4 (1988) estuda m a evolução do crescimento 

ósseo nas próteses ligamentares e a f ixação biológica destas em 
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cães adultos. Constatam que havia um crescimento ósseo  

trabecular de alguns enxertos; enquanto, em outros, um 

crescimento de tecido f ibroso  ao redor.  

 

        Holden et al .2 3 (1988) estuda m as propriedades mecânicas 

da fáscia lata na reconstrução do LCA nos joelhos do lado 

direito de 50 cabras.  Em me tade, o enxerto foi fixado com dois  

grampos lisos em cada extremidade do enxerto, sendo esse  

tracionado, f ixado com um grampo e, após a fixação, dobrado 

sobre o grampo e fixo com outro grampo.  No segundo grupo, foi 

usada a mesma técnica com reforço de duas fitas suturadas de 

polipropileno no tecido e fixadas com arruelas ponti lhadas. 

Essas foram medidas mecanicamente com zero, duas, quatro e 

oito semanas. 

 

        Observa m que no grupo em que o enxerto foi f ixado com 

grampo, a força máxima foi maior com oito semanas do que na 

semana zero, e o local da falência mudava do local da fixação 

para a substância do enxerto; e no grupo com reforço, a falha 

ocorre  no local do reforço na semana zero, enquanto nos 

ensaios tardi os, todas as falhas, exceto em um caso, ocorrem na 

substância do enxerto.          

 



 

 

17 

        Ballock et al .5 (1989) estudam a histologia da porção 

articular do enxerto e  a biomecânica da reconstrução do 

l igamento cruzado anterior com o tendão patelar em 29 coelhos 

da raça Nova Zelândia, util izando o terço medial do l igamento 

patelar . Os enxertos foram testados zero, seis, 30 e 52 semanas  

do pós -operatório. A frouxidão ântero -posterior do joelho foi 

duas vezes maior no joelho reconstruído em relação ao controle. 

Com 30 semanas, os enxertos atingem um platô no gráfico 

biomecânico; e com 52 semanas, os aspectos histológicos foram 

semelhantes  ao l igamento cruzado anterior original.  

  

  Shoemaker et  al .5 1 (1989) estudam a f ixação biológica do 

enxerto tendinoso autógeno e xenógeno (bovino) no túnel ósseo 

em cães, com e sem aplicação de selante de fibrina. Usando o 

tendão tibial anterior e posterior, avaliam a histologia com cinco, 

nove e 28 dias. Estes enxertos estavam sob leve tensão e eram 

extra -art iculares. Os enxertos autógenos estavam envolvidos por 

tecido conectivo na quarta semana, criando uma união fibrosa. 

Há vascularização de todos os enxertos autógenos no vigésimo 

oitavo dia. Não há diferença entre os enxertos com e sem 

selante de f ibr ina. 

 

Berg6  (1992) descreve um caso de pseudartrose do bloco 

ósseo tibial na revisão da reconstrução do ligamento cruzado 
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anterior com aloenxerto. Refere que o processo ocorrente entre 

o túnel ósseo e o enxerto não tem sido bem estabelecido, e que 

o aloenxerto ósseo, especialmente cortical, é um dos melhores 

osteocondutores, levando a uma integração mais lenta do 

enxerto. Refere também que, se o bloco ósse o não estiver 

perfeitamente encaixado no túnel, este pode ser envolvido pelo 

líquido sinovial articular que contém várias proteinases 

conhecidas por inibir os mecanismos de cicatrização 

fibrinogênica. Cita também a influência da broca na necrose 

óssea, ini bindo a formação óssea.       

         

Rodeo et al .47 (1993) estudam a integração tendão -osso 

em 20 cães adultos, com peso de 20 a 30 quilogramas, ao 

realizar o transplante tendinoso do músculo extensor longo dos 

dedos para um túnel na metáfise proximal ti bial. Nos períodos de 

duas, quatro e oito semanas, todos os espécimes falharam no 

teste de tração do tendão do túnel ósseo.  Foi notado aumento 

progressivo e significativo da força da interface tendão -osso 

entre a segunda e a décima segunda semana após o transplante. 

Na 12ª semana observam na interface tendão -osso conecções 

osso-colágeno. Da décima segunda à vigésima sexta semana, 

todos os espécimes falharam no teste de tração na garra ou 

ruptura na substância do tendão. O progressivo aumento na 

força foi correlacionado com o grau de crescimento ósseo, 
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mineralização e maturação do tecido de cicatrização notado 

histologicamente. Desta forma, é recomendada a proteção até a 

oitava semana.  

 

Mcfarland 37 (1993) determina que o fator mais importante 

para o sucesso ou falência de qualquer enxerto é a adequada 

colocação do enxerto para evitar uma sobrecarga de tensão e 

também não manipular o processo biológico. 

  

Rezende et al .46 (1994) estudam experimentalmente as 

propriedades mecânicas do l igamento cruzado anterior e  do 

tendão semitendíneo em joelhos de cadáveres com testes 

biomecânicos em laboratório . Foram efetuados 13 ensaios de 

tração em máquina universal de testes para cada grupo, assim 

divididos: l igamento cruzado anterior, semitendíneo simples e 

semitendíneo duplo, mantidos inseridos na tíbia. Conclue m que 

o l igamento cruzado anterior era mais rígido e resistente que o 

semitendíneo simples e duplo.  

 

Steinner et al. 52 (1994) estudam, de forma comparativa, as 

propriedades biomecânicas de tensão dos tendões f lexores 

l ivres (semitendíneo e grácil) e do ligamento  patelar na 

reconstrução do l igamento cruzado anterior em 18 pares de 

joelhos de cadáveres humanos, com média de idade de 69.5 
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anos. Os testes mecânicos foram realizados com translação da 

tíbia, anteriormente com 1mm /seg., mantendo o joelho com 20° 

de flexão. Concluem que a reconstrução com duplo semitendíneo 

e duplo grácil f ixados com parafuso e arruela para partes moles 

foi a que apresentou maior resistência, sendo esta superior ao 

ligamento cruzado anteri or (103%), e ao enxerto do ligamento  

patelar fixo com parafuso de interferência e parafuso com 

arruela (84%). Contudo é importante lembrar que a idade média 

dos espécimes era elevada. Por outro lado, a rigidez foi menor 

que a metade da rigidez do ligamento  cruzado anterior; enquanto 

a rigidez do enxerto do ligamento  patelar foi próxima à do 

l igamento cruzado anterior, e que a falha ocorreu usualmente do 

lado tibial. 

          

Grana  et al .19 (1994) estudam a interface tendão-osso no 

túnel femoral de auto -enxerto do tendão do músculo do 

semitendíneo na reconstrução do ligamento cruzado anterior em 

joelhos de coelhos, quanto aos aspectos biomecânicos e 

histológicos. Em seus ensaios mecânicos, na segunda semana, 

os enxertos foram arrancados do túnel femoral; tes tados nas 

semanas seguintes, falharam na porção intra-art icular. 

 

  A força máxima suportada pelo enxerto em função do 

tempo pós -operatório de uma reconstrução do l igamento cruzado 
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anterior com tendão semitendíneo comparando com o l igamento 

cruzado anterio r normal indicou que aquela diminuiu na terceira 

e quarta semanas e depois aumentou na nona e décima segunda 

semanas.  Tal déficit do tecido reflete a revascularização e 

proliferação celular que ocorrem após o procedimento cirúrgico e 

precede a integração do tendão ao túnel ósseo.  A força de 

resistência máxima foi maior na terceira semana após a cirurgia, 

e diminuiu até a oitava semana; a rigidez, ao contrário, 

aumentou com o tempo. 

 

A fixação biológica ocorrida no túnel ósseo se dá pelo 

tecido conectivo que ancora o tendão no túnel. As fibras de 

colágeno têm aparência de fibras de “Sharpey” e são vistas nas 

inserções indiretas do tendão, as quais começam a aparecer 

precocemente a partir da terceira semana, promovendo a fixação 

do tendão.  

 

Blickenstaff et a l .9 (1997) estudam as alterações 

histológicas e biomecânicas na reconstrução do ligamento 

cruzado anterior com o tendão do músculo semitendíneo em 12 

coelhos da raça nova Zelândia, operados bilateralmente. Os 

testes biomecânicos foram realizados com 12, 26, 39 e 52 

semanas; todos os enxertos falharam em suas porções intra-

articulares, mantendo as partes intra- túneis intactas. 
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Histologicamente, com 12 semanas, observam o osso trabecular 

com osteóide na junção da borda do túnel, bem organizada de 

tecido conectivo fibroso e fibras perpendiculares penetrando no 

osso.  Concluem que, após um ano, o enxerto ainda apresentava 

diferenças biomecânicas de resistência quando comparado com 

o l igamento cruzado anterior e com o tendão normal, apesar de 

não ocorrer a soltura dos túneis ósseos. 

 

Woo et al.58  (1997) descrevem que o local, no qual o 

enxerto tendinoso é fixado no osso, representa a área mais 

fraca, mecanicamente, nos períodos iniciais.  

    

Pinczewski et al.45 (1997) publicam os achados 

histológicos da interfac e enxerto-osso em dois espécimes de 

pacientes que foram operados com reconstrução do LCA com 

enxerto autógeno dos isquiotibiais e cirurgia de revisão após 

traumática ruptura na porção intra -art icular de seis a dez 

semanas após a cirurgia. A revisão foi real izada após 12 e 15 

semanas. Ficou demonstrado que as fibras de colágeno são 

semelhantes às fibras de Sharpey, e as fibras de colágeno 

encontradas na interface tendão–osso ocorrem nas cabras com 

12 semanas. 

 

Scranton et al. 48 (1998) estudam a reconstrução do LCA 
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com quádruplo semitendíneo e gracil is f ixos com parafuso de 

titânio não cortante em carneiros. Observam que nos cortes 

histológicos com seis semanas, após a retirada do parafuso, 

ocorrem vários estágios de reparo no túnel femoral, com 

transição da fase inflamatória para a fase reparativa com intensa 

atividade biológica, e proeminentes f ibras de Sharpey ancorando 

a resposta fibroprolife rativa ao osso. Na interface foram 

visualizados condrificação, neo -ossif icação e atividade 

osteoblástica. O período de 12 semanas, após a retirada do 

parafuso de interferência, mostrou uma fixação não inflamatória, 

sem evidência de soltura e com atividade osteoblástica e fibras 

de Sharpey adjacentes ao parafuso. Concluem que com 12 

semanas o processo de l igamentização e revascularização estão 

incompletos.   

 

          O conhecimento do processo de cicatrização trouxe maior 

entendimento de como promover a me lhor fixação do enxerto ao 

osso. Tal fato pode ajudar também na identif icação dos métodos 

para melhorar a cicatrização biológica dos enxertos tendinosos.  

 

Goradia et al. 18 (2000) reportam um estudo histológico e 

biomecânico em coelhos com enxerto de semitendíneo. A 

integração biológica com oito semanas mostrava na interface 

tendão -osso a aparência de fibras de Sharpey e com 12 
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semanas as fibras de Sharpey foram vistas circunferencialmente. 

De 24 a 52 semanas, o túnel estava bem definido e sem 

alterações, sendo a incorporação similar nos túneis femoral e 

tibial. O enxerto rompeu-se na porção intra -art icular com 24 e 48 

semanas. Concluem que a integração ocorria em 24 semanas.   

   

Pereira et al.4 4 (2000) reconstruíram o l igamento cruzado 

anterior em coelhos com tendão do semitendíneo e observam a  

integração biomecânica do túnel femoral após quatro semanas, e 

do túnel tibia l de forma uniforme após 12 semanas. 

 

Papageorgiou et al.43 (2001), analisam a histologia e a  

biomecânica da integração do l igamento patelar no túnel ósseo, 

com bloco ósseo no túnel femoral e tendão no túnel ósseo tibial 

na reconstrução do LCA em 18 cabras . Em quatro cabras 

analisam histologia e em 13 cabras a biomecânica. Na terceira 

semana todos os enxertos foram arrancados da tíbia, e na sexta 

semana cinco enxertos foram arrancados da tíbia e dois 

romperam na porção articular enxerto. A evolução histológica 

mostra progressiva e completa integração do bloco ósseo no 

túnel femoral, mas somente integração parcial do tendão no 

túnel ósseo t ibial. 
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Na terceira semana a interface do túnel femoral com bloco 

ósseo do enxerto mostra osso necrótico no bloco ósseo com uma 

espessa camada de tecido de granulação e uma pequena  

quantidade de tecido f ibroso. A presença de fragmentos de 

neoformação óssea na periferia do túnel é contrastada com seis 

semanas de evolução , mostrando uma completa integração do 

bloco ósseo patelar no osso esponjoso femoral. 

 

O túnel ósseo tibial, na terceira semana mostra uma 

camada de tecido de granulação altamente celular com 

vascularidade e pequena quantidade de novas fibras colágeno, 

sem evidência de neoformação óssea. Na sexta semana mostra 

aumento da organização das fibras de colágeno e esparsa 

neoformação óssea na periferia do túnel e áreas distintas de 

f ibras de colágeno em ângulo reto do osso esponjo so para o 

enxerto similar às fibras de Sharpey, sem demonstrar uma 

completa integração. 

 

Referem que a diferença na biomecânica da terceira pa ra a 

sexta semana pode ser resultado do processo de remodelação 

do enxerto e maturação da interface no túnel ósseo. 

 

Berg et al.7  (2001) em estudo de coelhos, realizam túneis 

femoral e tibial intra -ar t icular paralelos ao LCA sem o violar, e 



 

 

26 

seguem a evolução dos túneis. Observam que a ossificação 

ocorria mais precocemente nos terços mais distais à articulação, 

tanto que com quatro semanas estes terços mais distais dos 

túneis femoral e tibial estavam totalmente preenchidos com 

neoformação óssea; e com 12 semanas o terço médio de cada 

túnel também estava preenchido, mas o terço articular estava 

menos preenchido, apenas 69%. O líquido sinovial, em especial, 

o que está sob processo inflamatório, contém enzimas 

proteolít icas, citoquinas e inibidores de fator de crescimento que 

interferem no mecanismo de cicatrização.  

 

Yamakado et al.59  (2002) estudam em coelhos a inserção 

do extensor longo dos dedos extra -articular em um túnel a 90° 

em relação ao longo eixo da tíbia. Concluem que as forças de 

tensão aumentam o processo de cicatrização na junção tendão–

osso, que as forças de compressão promovem a formação 

condróide e que as forças de cisalhamento têm pouco ou 

nenhum efeito na interface tendão–osso. 

 

Weiller et al.5 6 (2002) referem que o processo de 

cicatrização tendão –osso se dá por uma interface fibrosa quando 

a fixação é fora ou longe do túnel ósseo. Realizam estudo em 35 

carneiros com fixação dentro do túnel, isto é, anatômica, 

efetuando a reconstrução do LCA co m uma tira do tendão de 
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Aquiles autógeno e fixa com parafuso de interferência absorvível 

poly-(D,L -lactide). Observam o desenvolvimento parcial de uma 

interface fibrosa entre o enxerto e o túnel ósseo em contraste a 

todos outros estudos com fixação não ana tômica. O estudo 

histológico sugere, fortemente, que o parafuso de interferência é 

benéfico para a integração tendão –osso, desenvolvendo um tipo 

direto de f ixação.   

 

Kobayashi  et  al .29 (2005) estudam o comportamento das 

células hospedeiras e as do enxerto  durante o processo de 

cicatrização do tendão autólogo transplantado para um túnel 

ósseo com proteínas fluorescentes. Concluem que as células 

hospedeiras mesenquimais contribuem muito mais que as 

células do enxerto tendinoso na cicatrização da interface e 

remodelação do enxerto. Este estudo claramente demonstra a 

sobrevivência e invasão das células hospedeiras no enxerto. 

 
Wang et al.55 (2005) testam ondas de choque na integração 

do tendão no túnel ósseo tibial da reconstrução do LCA em 36 

coelhos da raça Nova Zelândia. Aplicam 500 impulsos de ondas 

de choque em 14 KV nos joelhos direitos e os joelhos esquerdos 

ficam como grupo controle. Vinte e quatro coelhos são 

estudados histomorfologicamente  com uma, duas, quatro, oito, 

doze e vinte e quatro semanas,  e  12 coelhos são estudados a 

biomecanicamente com doze e vinte quatro semanas . 
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Nos coelhos com ondas de choque aumenta  

significativamente o trabeculado ósseo ao redor do tendão no 

túnel ósseo , promovendo maior contato do tendão com túnel 

ósseo , aumenta ndo a  força de tensão da interface com vinte 

quatro semanas. Apesar dos benefícios das ondas de choque , 

alertam que dois terços dos enxertos foram arrancados do túnel 

tibial com vinte e quatro semanas. Concluem que ondas de 

choque signif icativamente melhoram a cicatrização da interface 

tendão -osso e que o efei to é dependente do tempo de apl icação.   

 
 

Hunt et al.25  (2006) são os primeiros a descrever um 

estudo animal de um longo período de seguimento, dois anos, 

com fixação anatômica do tendão na reconstrução com parafuso 

absorvível em seia carneiros, e depois real izado exame de 

ressonância magnética e cortes histológicos axial ao túnel tibial  

e femoral. Em dois casos o enxerto dentro do túnel perde a 

estrutura de tendão e em dois casos mostra uma espessa 

camada ós sea junto ao tendão.  

 

No túnel tibial a zona de transição consiste de 

fibrocarti lagem e carti lagem mineralizada que se mostra como 

uma linha azul entre a f ibrocarti lagem e o osso. Os parafusos 

absorvíveis foram absorvidos em todos os espécimes. Em 50% 

dos túneis tibiais estavam parcialmente visíveis, e nos outros 
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50% totalmente visíveis. Descrevem uma distinta zona de 

transição fibrocarti lagem e carti lagem miner alizada envolta com 

osso maduro, e uma   morfologia do enxerto  solta e não 

estruturada. 

 

Weiler et al.5 6 relatam em outro estudo que a fixação à 

distâ ncia resulta em uma interface fibrosa . Concluem que a 

f ixação do enxerto no túnel acelera a integração do enxerto e o 

preenchimento ósseo do túnel.   Não comparam com a RM. 

 

Técnicas C irúrgicas 

 

Diversas técnicas cirúrgicas foram propostas para a 

substituição do ligamento cruzado anterior baseadas nesses 

estudos. 

 

Hey Groves 21, 22 (1917 e 1920) descreve a função do 

l igamento cruzado anterior e sua ruptura, e pela primeira vez, a 

técnica de reconstrução do l igamento cruzado anterior uti l izando 

“o trato i l iotibial” intra-articular. É também o primeiro a relatar a 

reconstrução do l igamento cruzado posterior, usando os tendões 

do músculo semitendíneo e graci l is. 

 

Jones 27 (1963) descreve a técnica cirúrgica de 
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reconstrução do l igamento cruzado anterior intra -art icular, 

usando o terço central do tendão patelar com bloco ósseo 

retirado da patela, passando-o por um túnel anterior ao 

intercôndilo e mantendo a inserção distal do tendão patelar na 

tíbia. Apresenta um seguimento de 11 pacientes com média de 

idade de 19 anos, por 121 semanas.   

 

  Cho 12 (1975) descreve a técnica de reconstrução do 

l igamento cruzado anterior com tendão do semitendíneo. O 

tendão do semitendíneo foi l iberado de sua porção 

miotendinosa, manti do em sua inserção tibial, passado através 

de túneis tibial e femoral e depois suturado sob tensão no trato 

i l iot ibial. 

 

   Lipscomb et al.32  (1981) descrevem a técnica cirúrgica para 

reconstrução do l igamento cruzado anterior intra-art icular com 

tendão do semitendíneo e grácil, mantidas suas inserções tibial 

juntamente com sua bainha sinovial, colocados em túneis t ibial e 

femoral de oito mm de diâmetro e amarrados sob tensão 

moderada com 75° de flexão do joelho. Esta técnica foi util izada 

em casos agudos o u crônicos de 342 pacientes. Aos joelhos que 

apresentaram instabil idade rotatória foram associadas técnicas 

extra -articulares. Depois de um seguimento médio de 22 meses 

do pós -operatório, registram 84% de bons resultados. 
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Zaricznyj6 0 (1983) estuda uma modi ficação na técnica 

cirúrgica de reconstrução do l igamento cruzado anterior. Uti l iza, 

em cinco pacientes, o tendão extensor do quinto dedo, e em 22 

pacientes, o tendão semitendíneo l ivre, totalizando 27 casos 

com seguimento médio de 5,4 anos. Observa que os enxertos 

não afrouxam com o tempo se as estruturas de apoio do joelho 

forem preservadas ou reparadas cirurgicamente. Os resultados 

clínicos não estão relacionados com a origem do enxerto 

empregado, nem com a preservação de inserção óssea, segundo 

suas conclusões. 

 

Mott 39 (1983) descreve uma técnica de reconstrução 

anatômica com semitendíneo duplo do l igamento cruzado 

anterior colocado com duplo túnel na tíbia, sendo um para a 

banda anteromedial e outro para a posteromedial e um túnel no 

fêmur. Refere -se à vantagem de ter uma fixação segura que 

permite imediata mobil idade art icular.   

  

Gomes e Marczyk17,33 (1984) apresentam a técnica de 

reconstrução do ligamento cruzado anterior com o tendão do 

músculo semitendíneo, l iberando-o na  porção miotendinosa, 

preservando sua fáscia para garantir o comprimento e l iberando-

o de sua ins erção da tíbia. Ao ficar l ivre, dobrando sobre si, 

torna -se duplo. 
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 Krackow et al.3 0 (1986) descrevem um novo tipo de sutura 

para a ancoragem de tendões, l igamento ou estruturas 

capsulares. Um único ponto desse tipo, testado em laboratório, 

oferece resistência superior a quatro pontos simples em relação 

à resistência tecidual. 

 

Marder et al. 34 (1991) estudam, prospectivamente, a 

reconstrução do LCA por via artroscópica em 80 pacientes com  

instabil idade anterior do joelho, de forma alternada com duplo 

semitendíneo e duplo grácil ou osso - ligamento patelar -osso 

fixados no fêmur e na tíbia com parafuso e arruela lisa. No 

acompanhamento de pelo menos 24 meses (24 a 40) de 72 

pacientes, não foi notada diferença significativa em relação ao 

nível funcional, às queixas do paciente ou em relação à evolução 

objet iva com o KT 1000.  

 

Cross et al.14 (1992) observam 225 casos que haviam sido 

submetidos à reconstrução do ligamento cruzado anterior, 

ut i l izando auto -enxerto do semitendíneo e grácil, a formação de 

uma banda fibrosa que parecia a regeneração dos músculos 

semitendíneo e grácil. Em quatro casos foram realizados: exame 

físico do joelho e musculatura, teste de força, 

eletroneuromiografia dos isqui otibiais durante a flexão do joelho 

contra resistência e ressonância magnética após seis meses de 
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coleta do enxerto, sugerindo a regeneração dos músculos 

semitendíneo e gráci l .    

 

 Camanho e Olivi 1 1 (1994) descrevem uma técnica de 

reconstrução do LCA com enxerto do tendão do músculo 

semitendíneo dobrado de forma tripla e fixado com “endobotton” 

no  fêmur. Esta técnica traz a vantagem de uti l izar todo o tecido 

tendinoso intra - túneis e não desperdiçá -lo em fixação extra-

túneis ósseos. 

 

Freedman e t  a l.16  (2003) fazem estudo de meta aná lise 

comparando pacientes operados de reconstrução do LCA com 

te ndão patelar e tendões flexores. O grupo do tendão patelar foi 

de 1348 pacientes em 21 estudos e 628 pacientes do grupo de 

tendões f lexores em 13 estudos. A escala de falha do tendão 

patelar foi significa tivamente  menor (TP  1.9% versus TF 4.9%) e 

uma proporção significa tivamente maior de pacientes com 

diferença lado a lado de menos que 3mm no teste com 

artrômetro do que no grupo dos flexores (TP  79% versus TF  

73.8%).   Os autores concluem que a reconstrução com tendão 

patelar apresenta uma escala de falha significativamente  menor, 

e resulta em melhor estabil idade estática e aumenta o índice de 

satisfação comparado com tendões flexores. Entretanto 

apresenta m uma escala maior de dor anterior do joelho. 
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Biau et al.8 (2006) defendem que o trabalho de Freedman 

et al.1 6 que apresenta evidê ncia maior de falência no grupo dos 

joelhos operados com tendões flexores é falha, e que a 

reconstrução com os tendões flexores apresenta menor 

morbidade. 

 

Seguramente, muitos estudos estão sendo realizados de 

fo rma que esta breve revisão apenas procura situar 

historicamente a conduta na reconstrução do LCA.  

 

Ressonância Magnética do Túnel Femoral 

 

Ao lado das diferentes técnicas cirúrgicas há a  

necessidade de avaliar seus resultados. O exame físico é 

imprescindível, e os exames radiológicos auxil iam a visualização 

do posicionamento dos túneis e dos materiais de fixação do 

enxerto no fêmur e na tíbia, mas estes não conseguem mostrar o 

l igamento que é tecido de partes moles. A evolução tecnológica  

trouxe novos métodos de imagem e a ressonância magnética se 

destaca pela qual idade das imagens e a capacidade de mostrar  

todo o l igamento, assim como o enxerto da reconstrução 

l igamentar.  
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Howell et al.2 4 (1991) em estudo prospectivo , referem que 

a alteração do sinal de um LCA lesado nas imagens obtidas na  

RM é resultado do aumento de água, representado edema e 

hemorragia, somente visto na imagem de RM. 

 

 Nesse estudo verificam que a alteração do sinal foi 

regionalizad a, a porção proximal e intra-ósseo foram mantidas 

sem alterações do sinal,  e em 6 meses e nas porções do 1/3 

médio e distal do enxerto intra -art icular houve um aumento do 

sinal, e este somente ocorreu após l iberar a extensão completa 

do joe lho. Os autores especula m sobre a possibil idade de 

“impingment”  do enxerto. 

 

O aumento de sinal na RM está relacionado com a 

concentração de água e no caso do enxerto segundo Mcfarland  

36 este é um marcador de mudanças de força do enxerto. 

Concluem que um estudo animal seja requerido para 

correlacionar mudança de sinal na RM e sua correlação clínica.  

 

Maywood et al .35 (1993) verificam se as lesões das fibras 

do LCA eram parciais ou totais, e em T2 observa m alteração do 

sinal. Dete rmi nam que as imagens ponderadas em T2 são úteis 

para dete rmi nar a integridade e diferenciar as lesões parciais e 
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totais do enxerto do LCA . Sugerem a uti l ização de aparelhos de 

1,0 e 1,5 tesla.   

 

Murakami  et al .40 (1999) estudam 108 joelhos de 75 

pacientes no pós - operatório de reconstrução do LCA com 

tendão duplo do semitendíneo e, ou do gracil is autó logos no 

túnel tibial. Observam com um mês de evolução, baixo sinal do 

enxerto com áreas ao redor com alto sinal no túnel ósseo, 

alguns casos mostravam baixo sinal posterio rmente e alto sinal 

anterio rmente dentro do túnel ósseo. Entre oito  e doze semanas , 

os 16 casos avaliados nesse período mostraram uma área em 

fo rma de duplo anel, um mais periférico e junto ao osso do túne l 

de sinal de baixa intensidade, e o  outro mais próximo ao enxerto 

de sinal de alta intensidade. Com o decorrer do tempo o anel 

mais periférico de sinal de baixa intensidade aumentava 

gradativamente e todo o enxerto e o conteúdo do túnel 

tornavam-se de baixa intens idade após seis  meses de cirurgia. 

Concluem que a ma turação da interface tendão osso se 

completa de seis a 12 meses . 

  

Jansson et al. 26 (2001) estudam dois grupos com sucesso 

no reparo da lesão do LCA com tendão patelar (n=10)  e com 

enxerto do STG (n=10) autológos .  Foram feitas RM com 1.5  T 

nos planos  sagital e obliquo  coronal em densidade de pró ton, 

ponderadas em T2, seqüências sagital STIR, e seqüências 
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simples e contraste ponderado em T1. A aparência do enxerto e 

tecidos ao redor foi evoluída. O enxerto do LCA mostrou-se  

homogêneo em todos os casos. A região peri - l igamentar nas 

imagens de ponderadas em T2 mostraram sinal de baixa 

intensidade com listras de sinal inte rmediár io. 

 

 O próprio enxerto não mostrou aumento de sinal em 

nenhum dos grupos, mas suave para moderado aumento peri -

l igamentar foi observado em dez casos. As imagens obtidas nas 

ponderações em T1 adicionam características anatômicas e 

morfológicas, e o uso do contraste gadolinium –DTPA 

confi rmaram que o tecido peri l igamentar com sinal de alta 

intensidade era vascular e compatível com o tecido de 

granulação e ou colágeno imaturo. Estes tecidos peri -

l igamentares com aumento de contraste  são tipicamente 

encontrados na RM, após o sucesso clinico da reconstrução do 

LCA.  Conclue m que a aparência do enxerto na RM é variável 

nas imagens de densidade  de próton e ponderadas em T1 .  

 

Uchio et al.53 (2003) estudam a integração biológica no 

túnel femoral de 64 pacientes com artrômetro KT 2000, segunda 

artroscopia e ressonância magnética nos períodos de 1, 3, 6, 9, 

12, 18 e 24 meses pós-operatório, e dete rmi nam o período de 

evolução em que o si nal da interface tendão -osso muda de alto 
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sinal para baixo sinal em T2. Os autores levantam a hipótese de 

que quando ocorre a mudança para baixo sinal é por ha ver 

depósito de osso trabecular ao longo do túnel. 

 

        O fato de áreas de sinal de alta intensidade mudarem para 

sinal de baixa intensidade indica que o  tecido de granulação ao 

redor do enxerto amadureceram em fibras de colágeno parecidas 

com as fibras de S harpey, as quais conectam o enxerto ao osso.  

 

O sinal de alta intensidade que ocorre ao redor do enxerto 

logo após a reconstrução ligamentar deve significar que o 

enxerto do tendão do semitendíneo deve estar coberto com 

tecido de partes moles, inclusive líquido sinovial. Se o sinal de 

alta intensidade muda r para baixa intensidade, deve significa r a  

ocorrência da f ixação biológica. 
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4  MATERIAL E MÉTODO  
 

 
 
 

Neste estudo foram util izados 17 coelhos machos e adultos 

da raça Nova Zelândia . Foram avaliados por um médico  

veterinário para descartar qualquer doença prévia, sendo que 

dois coelhos foram usados para padronizar o experimento desde 

a técnica anestésica e cirúrgica até a ressonância 

magnética (RM), biomecânica e histologia. Os 15 coelhos  foram 

divididos em três grupos, de acordo com o período de evolução 

pós-operatório, portanto cinco coelho s no grupo I que 

corresponde a quatro semanas, cinco coelhos no grupo II com 

oito  semanas, e cinco coelhos no grupo III que corresponde a 

doze semanas.  

 

Esses coelhos estão relacionados no quadro 1 de inclusão 

e identif icação da uti l ização dos animais .  A razão do grupo II  

inicia r com coelho de número 1, é que foi inicialmente 

programado serem feitos apenas dois grupos, um de oito  

semanas e outro de doze semanas, mas devido aos resultados  

biomecânicos , realizamos um novo grupo com quatro semanas e  

para manter a numeração seqüencial da ressonância magnética , 

mantivemos esta ordem.  
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Quadro 1  - Re lação dos coe lhos segundo o  peso e  fo rma que foram ut i l i zados no  
experimento -dest ino.  Os Coelhos do grupo I  (11,12,13,14,15)  são coe lhos de 4  
semanas,  Coelhos I I  (1 ,2 ,3 ,4 ,5)  são os coe lhos que fazem par te  do grupo I I  que 
corresponde á 8 semanas e os coelhos I I I  (6 ,7 ,8 ,9 ,10)  são coelhos de 12 
semanas.  Inc luído e excluído:  s igni f ica coelhos inc luídos ou não no estudo da 
co luna correspondente.    

 
Grupo Coelho Semanas  peso(Kg) R M Biomecân ica His to log ia 
I 11 4 3 , 1 Incluído Exc lu ído Incluído 
I 12 4 3 , 0 Exc lu ído Incluído Exc lu ído 

I 13 4 2 , 9 Incluído Exc lu ído Incluído 
I 14 4 3 , 2 Incluído Incluído Exc lu ído 

I 15 4 3 , 2 Exc lu ído Incluído Exc lu ído 
I I 1 8 3 , 1 Exc lu ído Incluído Exc lu ído 
I I 2 8 2 , 9 Incluído Incluído Incluído 

I I 3 8 3 , 5 Incluído Exc lu ído Incluído 
I I 4 8 3 Incluído Exc lu ído Incluído 

I I 5 8 3 , 3 Incluído Inc lu ído Exc lu ído 
I I I 6 12 2 , 9 Exc lu ído Exc lu ído Incluído 
I I I 7 12 3 , 1 Incluído Incluído Incluído 

I I I 8 12 2 , 8 Incluído Exc lu ído Incluído 
I I I 9 12 3 , 3 Incluído Incluído Incluído 

I I I 10 12 3 , 3 Incluído Incluído Incluído 
 

 

Todos os coelhos foram submetidos à anestesia para 

realização do procedimento cirúrgico e ao exame de ressonância 

magnética.  

 

No procedimento cirúrgico foi coletado o tendão do 

músculo semitendíneo que foi inserido no local do LCA em 

túneis ósseos feitos no fêmur e na tíbia, como descreveremos a  

seguir. 
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Técnica Anestésica 

 

Os coelhos foram anestesiados por um médico veterinário 

que fez a indução anestésica com acepromazina 1,0 % i.m. na 

dose de 2mg / kg de peso. Uma vez realizada a indução 

anestési ca, já com o coelho sedado, foi puncionada a veia 

auricular lateral com “butterfly”. Nesta , foi instalado soro 

fisiológico por meio de um equipo, para manter a veia e a 

administração de drogas.  

 

As drogas usadas para a anestesia geral endovenosa 

foram o cloridrato de ti letamina 125 mg e cloridrato de 

zolazepam 125 mg na proporção de 1/1 na dose de 10 mg / kg 

de peso10 .  No decorrer do procedimento cirúrgico foram 

complementados tais anestésicos enquanto havia a 

superficialização do plano anestésico cirúrgico. O sulfato de 

atropina foi usado confo rme a necessidade em relação à 

freqüência cardíaca do coelho, monitorada por estetoscópio.20   

Durante a anestesia, a ventilação foi mantida espontânea  com 

fluxo adicional de oxigênio através  de máscara. 
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Antibióticoterapia  

 

A antibióticoterapia profi lática foi realizada com cefalexina 

na dose de 30 mg / kg i.m. na indução anestésica e repetida seis  

horas após a primeira dose.  

 

Foi realizada tricotomia no membro inferior de cada coelho 

e, após, lavados por 10 minutos com polivini lpolirol idona a 10% 

de iodo dege rmante, foram colocados campos estéreis, e 

pintados com álcool iodado. (Figura 1)   

 
 

Figura 1 .  Membro in fer io r esquerdo  após  a  t r i co tomia ,  asseps ia , anti -seps ia  e  
campos estére is  

 

No joelho esquerdo foi realizada a reconstrução do 

ligamento cruzado anterior com tendão do semitendíneo.  
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Técnica Cirúrgica 

 

O ato cirúrgico constou de incisão de 3 a 4 cm parapatelar 

lateral do joelho, dissecado por planos e identif icado o tendão 

do semitendíneo pela via medial sob musculatura adutora, 

seccionado na junção miotendinosa proximal,  e em sua inserção 

tibial, tendo aproximadamente 3 cm de comprimento de tendão 

livre.(Fig ura 2) 

 

Figura 2 .  Ident i f i cado tendão do múscu lo  semi tendíneo 

 

As extremidades do tendão foram suturadas com três  

pontos de Krackow et a l .30 de cada lado, com “mono – nylon”  3-

0,  deixando aproximadamente 10 cm de fio duplo de cada lado, 

para facilitar a passagem pelos túneis e ancoragem futura . 

(Figura 3) 
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Figura 3 .  Tendão do  múscu lo  i so lado  com 3  pontos  

   de  k rakow em cada ex t remidade. 

 

Por meio de uma artrotomia lateral e luxando a patela 

medialmente, parte da bola de gordura foi ressecada para 

melhor visualização do ligamento cruzado anterior, sendo este 

ressecado em seguida. (Figura 4)   

 

A B  

Figura 4 .  Joe lho com ar t ro tom ia  most rando com LCA in tegro  ( A) e  s e m  
LCA.  (B ) 

 

Com o uso de uma broca de 2.3 mm em perfurador, com 

velocidade controlável, foi realizado um túnel tibial com baixa 

velocidade de rotação, mantendo o joelho em hiperflexão, de 

lateral para medial e de proximal para distal, iniciando na 
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espinha tibial anterior, na inserção do ligamento cruzado 

anterior, de forma que a broca saísse na metáfise ântero -medial 

da tíbia.  Na mesma direção, em sentido oposto, foi realizado 

outro túnel no côndilo lateral do fêmur, através da porção 

súpero - lateral do intercôndilo, na origem do LCA, saindo na  

metáfise distal ântero- lateral do fêmur.(Fig uras 5 e 6) 

 

 

Figura 5 .  Rea l ização do túne l  t ib ia l  

 

Figura 6 .  Rea l ização do túne l  femora l  

 

 As extremidades do fio de sutura foram passadas por 

dentro de uma agulha  40 x 12 BD Precison Glide® , que foi usada  
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como um passador de sutura através dos túneis tibial e femoral. 

Desta forma, foi puxado o tendão para dentro dos respectivos 

túneis e suturando-os no periósteo femoral e t ibial sob te nsão. 

 

A patela foi reduzida, e a artrotomia, tecido subcutâneo e 

pele suturados. O curativo compressivo com gaze, a tadura crepe 

e esparadrapo foi realizado . 

 

Após a recuperação anestésica e cirúrgica, foram 

colocados em gaiolas individuais e mantidos sob supervisão do  

médico veterinário. 

 

 Ressonância  Magnética 

 

Todos os coelhos selecionados foram sedados e 

anestesiados novamente confo rme a técnica descrita 

anterio rmente, para a realização do exame de ressonância 

magnética. Um suporte de madeira foi desenvolvido para o 

posicionamento e imobil ização dos coelhos durante o exame, 

que foi realizado uti l izando uma bobina de superfície em um 

aparelho de alto campo de 1,5 tesla, após a uma seqüência 

localizadora, novas seqüências de imagens no plano axial ao 

enxerto foram obtidas “fast spin echo” ponderadas em T1, T2 . 

Foram adquiridos quatro cortes consecutivos nos planos sagital 
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e transversal à orientação do túnel femoral, com 3,0mm de 

espessura de corte e 0,0 mm de espaçamento entre os cortes e 

campo de visão ( FOV ) de 10 x 10cm., selecionando -se o 

melhor corte para a aval iação. 

 
Foi aplicado o contraste paramagnético gadolínio por via 

intra-venosa em cada coelho para uma nova seqüência de 

imagens ponderadas em T1 com supressão de gordura . Foram 

obtidas imagens do joelho operado, com cortes transversais e 

longitudinais à unidade “tendão -osso”, procurando dete rmi nar a 

morfologia, o sinal e o realce após injeção de contraste. Em 

cada imagem foi avaliado o enxerto , o circundado que 

corresponde à área ao redor do enxer to e a medular óssea  

adjacente.  Os exames de ressonância magnética foram 

avaliados por dois radiologistas, sem um ver o laudo do outro, e 

após revisto por ambos. 

 

Ao térmi no do exame, os coelhos foram levados vivos ao 

Laboratório de Biomecânica  LIM-41, onde foram eutanasiados. 

 

Técnica de Eutanásia  

 

A eutanásia foi realizada ministrando por via endovenosa 

em “bolus” 500mg de thiopental por qui lograma de peso.   
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Nas respectivas semanas de evolução, e após a eutanásia, 

o membro inferior esquerdo de cada coelho foi desarticulado e  

acondicionado em sacos plásticos, retirado o ar e congelado a -

20°C para a  avaliação biomecânica e histológica.  

 

No grupo I - c inco coelhos foram eutanasiados , completado 

um período de quatro semanas após a cirurgia.  Destes dois  

fo ram designados para a histologia e t rês coelhos foram 

submetidos ao ensaio mecânico.  

 

No grupo II - cinco coelhos foram eutanasiados depois um 

período de oito  semanas após a cirurgia, três coelhos foram para 

a histologia e três coelhos foram submetidos ao ensaio 

mecânico. 

 

No grupo II I -  c inco coelhos que foram eutanasiados após  

um período de 12 semanas da cirurgia. Os coelhos 7, 9 e 10  

foram incluídos no ensaio mecânico e todos os coelhos foram 

submetidos  ao  estudo histológico. 

 

No dia do ensaio mecânico, o membro inferior esquerdo de 

cada coelho foi descongelado, as peças imersas em soro 

f is iológico (cloreto de sódio a 0,9%) a 37°C e em temperatura 

ambiente. Em seguida, as peças foram dissecadas, ressecando-
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se músculos, tendões, cápsula, l igamentos e meni scos, 

deixando-se apenas o fêmur, o l igamento reconstruído e a tíbia 

para a aval iação biomecânica. (Figura 7) 

 

Figura 7 .  Fêmur ,  l igamento  cruzado anter io r  reconst ru ído e  t íb ia ,  d i ssecados . 

 

Biomecânica 

 

A avaliação biomecânica foi realizada na máquina de 

ensaios mecânicos “KRATOS” modelo 5002 com célula de carga 

de 100 kgf. Foram usados dois dispositivos mecânicos (garras) 

para a fixação das peças anatômicas, de fo rma que o fêmur 

fosse fixado no dispositivo superior e a tíbia no dispositivo 

inferior. O dis positivo superior foi preso a uma junta universal, 

f ixada esta a uma célula de carga, e a tíbia no disposit ivo 

inferior, sendo este preso à máquina usando o torno da  bancada 

ajustável, colocado a 125º, para que a tração do enxerto fosse 

ao longo do eixo do  ligamento reconstruído . (Figura 8 e 9) 
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 A velocidade de tração foi de 20mm /minuto. O sistema foi 

ajustado até o início da carga registrado no gráfico, para então 

se iniciar o teste de tração.  

    A                         B         

 

C    

Figura 8 . A e  B - Máqu ina de ensa ios  mecân icos  “  KRATOS ”   mode lo  5002 .   
C-Dispos i t ivo  para f i xação  das  peças  ana tômicas  à  máqu ina  de  ensa ios   

 

 

Figura 9 .  Seqüênc ia  ser iada de fo tos  do ensa io  mecânico 
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Um registrador gráfico, modelo SERVGOR 790 BBC 

GOERS METRAWATT em papel milimetrado, foi usado para o 

registro dos valores no experimento, obtendo o diagrama carga / 

defo rmação, para então avaliar o l imite de ruptura, l imite de 

elasticidade e o l imite de rigidez da unidade túnel femoral-

enxerto- túnel t ibial. Quando a falha ocorria no túnel tibial ou no 

túnel femoral o ensaio mecânico era repetido, mantendo o fêmur 

ou a tíbia fixada no dispositivo superior e o enxerto tendinoso, 

f ixado em uma garra apropriada para tendão. 

 

Histologia 

 

        Para a avaliação histológica, as peças foram dissecadas 

imediatamente após a eutanásia, ressecando-se as partes 

moles, meniscos, músculos e tecido conectivo, deixando ape nas 

o LCA reconstruído e o terço distal do fêmur, e f ixadas com 

fo rmal ina a 10%. 

 

As peças foram descalcif icadas em uma primeira etapa , 

para após se efetuarem os cortes, uti l izando um plano 

perpendicular ao enxerto em cortes seriados distando 

aproximadamente 0,5cm entre eles. Cada espécie forneceu três 

ou quatro sub -espécimes que foram numeradas seqüencialmente 

a part ir do retirado mais próximo da cart i lagem, como A, B, C, D 
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nesta ordem, e novamente descalcif icados. As descalcif icações 

foram efetuadas dentro de técnicas preconizadas, com a 

utilização do EDTA. Os sub -espécimes foram submetidos a 

processo de tratamento his tológico clássico, com inclusão em 

parafina e realização de cortes no micrótomo com espessura de 

5 a 6 micras . Os cortes foram corados pelas técnicas de 

hematoxil ina - eosina e pelo tricômio de Masson.14 Foram 

realizados, em média, quatro cortes por sub -espécime, e sob 

microscopia óptica avaliados em zonas divididas em quadrantes. 

Após aná lise de todos os sub -espécimes foi padronizado para 

comparação com as imagens de RM o sub -espécime que melhor 

era visualizado na ressonância magnética , sendo na maioria o 

sub-espécime “B”, e foram analisados o enxerto, o circundado e 

o osso adjacente da mesma maneira que a avaliação da RM. A 

integração e a maturação foram avaliadas em ausente, leve, 

moderada e acentuada. As lâ minas foram avaliadas por dois  

patologistas e a  seguir revisadas por ambos (Figura 10) .   

 

 
 

Figura 10  -  Cor tes  ser iados ax ia l  ao  túne l  femora l  
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Analisamos histologicamente  os coelhos de número 2, 7, 9 

e 10 em que o enxerto estava presente no fêmur após o teste de 

tração  e compara mos com os que não foram tracionados. 

  

Análise Estatística 

 

Para a análise dos dados enumerativos (atributos), 

realizou-se a distribuição de freqüência, absoluta (n) e relativa 

(%), das características nominais (qualitativas). 

 

As freqüências da ocorrência de cada atributo (qualidade) 

foram apresentadas em tabelas de contingência de acordo com a 

região analisada; tendão (enxerto), interface e osso (medula) 

(Tabelas 1 e 2) e com o período de evolução pós -operatório; 

quatro, oito  e 12 semanas (Tabelas de 1 a  6 ).   

 

As freqüências da ocorrência de tecido de granulação / 

edema ou de sangue extra -vascular na interface tendão -osso 

(ressonância magnética) em relação ao grau de maturação 

(ausente + leve, moderado + acentuado) do tecido ósseo na 

interface tendão -osso na região do túnel ósseo do fêmur (análise 

anatomopatológica) dos coelhos (Tabela 7) e da ocorrência da 

vascularização (realce) na interface tendão -osso (ressonância 

magnética) em relação ao grau de maturação (ausente + leve, 
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moderado + acentuado) do tecido ósseo da interface tendão-

osso na região do túnel ósseo do fêmur (análise 

anatomopa tológica) dos coelhos (Tabela 8), também, foram 

apresentadas em tabelas de contingência. 

 

As proporções (%) foram representadas em diagramas de 

empilhamento de atributos em co lunas de 100% (Gráficos de 1 a 

6). 

 

Nas comparações das freqüências das classes entre os 

grupos (amostras) uti l izou-se o teste exato de Fisher para 

tabelas de contingência (Tabelas de 1 a 6 ). 

 

Nas comparações da ocorrência de tecido de granulação / 

edema ou de sangue extra -vascular na interface tendão -osso 

(ressonância magnética) em relação ao grau de maturação 

(ausente + leve, moderado + acentuado) do tecido ósseo na 

interface tendão -osso na região do túnel ósseo do fêmur (análise 

anatomopatológica) dos coelhos (Tabela 7) e da ocorrência da 

vascularização (realce) na interface tendão -osso (ressonância 

magnética) em relação ao grau de maturação (ausente + leve, 

moderado + acentuado) do tecido ósseo da interface tendão-

osso na região do túnel ósseo do fê mur (análise 
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anatomopa tológica) dos coelhos (Tabela 8) uti l izou-se a prova 

de Qui -Quadrado com correção de continuidade de Yates. 

 

Uti l izou-se o arredondamento científ ico. Os valores das 

freqüências (%) foram apresentados com uma casa após a 

vírgula nas ta belas de contingência e as estatísticas e os 

resultados dos testes com até duas casas após a vírgula ou até 

o primeiro número signif icativo. 

 

Adotou-se o nível de confiança de 5% (α  = 0,05). 

 

Adotaram-se testes bi laterais ou bicaudais (H0 = µ 1 - µ 2  = 

0). 

 

As diferenças comprovadas estatisticamente foram 

evidenciadas por asteriscos (*) nas tabelas. 

 

Uti l izou-se o programa estatístico StatSoft, Inc.  (2001) 

Statist ica (data analysis software system), versão 6.0. 
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5  RESULTADO 
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5 RESULTADOS  
 
 
 
 
Ressonância  Magnética 

  

A interface tendão–osso descrita na ressonância magnética 

como circundado (Anexo-I) mostrou um alto sinal nas seqüências 

de imagens ponderadas em T2 em todos os coelhos com quatro, 

oito e 12 semanas, o que signifi ca presença de líquido ou 

edema. Nas imagens obtidas após contraste em T1 com 

supressão de gordura do circundado foi observado realce em 

todos os coelhos, exceto nos coelhos 8 e 9 que são coelhos do 

grupo com 12 semanas, e este realce representa vascularização 

da interface tendão osso. A presença de duplo anel que 

contrasta alto sinal ao redor do enxerto e baixo sinal no segundo 

anel, entre o primeiro anel e o osso circunjacente do túnel em 

T2, é visualiza do em um coelho de oito  semanas e um coelho de 

12 semanas. O quadro 2 mostra os aspectos da ressonância  

magnética. 
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Quadro 2 .  b  = ba ixo ,  a  =  a l to,  h  =  he te rogêneo,  nv = não v isual izado,  p  =  
provável , foco+ = pontos  de h ipers ina l ,   per i f  =  per i fe r ia ,  (+)  =  presença de rea lce ,  
(-)  =  ausênc ia  de rea lce 

 
 
                         
Biomecânica   

  

Na quarta semana (GRUPO I) –três joelhos foram 

submetidos à tração, ocorrendo: um enxerto rompeu-se na 

porção tendinosa intra-articular (coelho 12); dois enxertos foram 

arrancados dos túneis tibiais coelhos (coelhos 14,15 ). Montamos 

novamente o sistema para verif icar qual seria o comportamento 

dos enxertos em relação ao túnel femoral e a falha ocorreu na 

porção tendinosa intra-articular dos dois  enxertos. Nenhum 

enxerto falhou no fêmur. 

TÚNEL FEMORAL 

ASPECTOS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
Enxer to C i rcundado =  in te r face Medu la r  Ad jacente 

 
Grupo / 
Coelho T1 T2  Realce T1  T2  Realce T1  T2  Realce 

    I    
11 B b ( + ) b h a ( + ) b  h a ( + ) 

I    12 Nv nv nv Nv nv nv nv nv nv 
I    13 B b ( + ) b h a ( + ) b h  a ( + ) 
I    14 B b ( -) B a ( + ) b a ( + ) 
I    15 Nv nv nv Nv nv nv nv nv nv 
II     1 Nv nv nv Nv nv Nv nv nv nv 
II     2 B b (+ ) B a ( + ) b a ( + ) 
II     3 B b ( -) B a H a a focos+ 
II     4 B b ( + ) A a h ( + ) a a h ( + ) 
II     5 Nv nv nv Nv nv Nv b a ( -) 
III    6 B b ( + ) A a ( + ) a a ( + ) 
III    7 B b (+)p A a (+)p a a (+)p 
III    8 B b ( -) b  a ( -) b a ( -) 
III    9 B b ( -) A a ( -) a a ( -) 

III  10 B b 
(+) 
peri f .  B a ( + ) b a ( + ) 
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Na oitava semana (GRUPO II) – três joelhos. Todos os  

enxertos autólogos do semitendíneo sob tração romperam em 

sua substância na porção intra -art icular (coelhos 1,2,5) , exceto 

em um joelho em que o enxerto do semitendíneo foi arrancado 

da tíbia. Nesse caso, repetimos a tração e o enxerto rompeu-se 

na porção  intra-articular como no grupo I.  

  

Na décima segunda semana (GRUPO III) - três joelhos. 

Nenhum enxerto foi arrancado da tíbia ou do fêmur; todos 

romperam na porção tendinosa intra -art icular (coelho 7,9 e 10 ).   

 

Histologia 

 

O exame histológico (anexo II)  revelou aspecto semelhante 

em todas as amostras. Sal ientamos, ainda , que não existe um 

caráter homogêneo no mesmo corte , isto é, em um quadrante  

existe aspectos histológicos que não são vistos em outros 

quadrantes do mesmo enxerto , independente do tempo de 

evolução . Encontramos áreas de integração do enxerto no tecido 

ósseo circunjacente, com infi ltração de células ósseas no tecido 

fibroso peri -tendão e com matriz. Ao lado destas, no mesmo 

caso observamos áreas de presença de pequena interface entre 

o enxerto e o osso, com pequenos capilares, tecido conjuntivo 

neoformado e fibras de colágeno  oblíquas do tipo de fibras de 
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Sharpey. Em raras áreas existiam ainda pequenos focos de 

infi l trado mononuclear. A interface tendão - osso 

histologicamente  não é homogênea. Verif icamos , ainda a  

progressão da celularidade e da neofo rmação de tecido ósseo, 

carti lagem e fibrose  das lâ minas dos coelhos da quarta semana 

para a décima segunda semana, mantendo a não 

homogeneidade nos quadrantes .  
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TABELA 1  
Dist r ibu ição de f reqüência,  absoluta (n)  e  re lat iva (%),  da 
anál ise topográf ica da in tensidade do s inal  da ressonância 
magnét ica ,  (+)  a l ta  e  (- )  ba ixa,  na ponderação t1 ,  segundo a 
região anal isada e o período de evolução pós -operatór io  (4 ,  8  
e 12 semanas) .  Comparação pelo Teste Exato  de F isher  
(α=0,05) 
 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – PONDERAÇÃO T1  
Tendão 

(Enxerto)  Interface  

Osso 

(Medula) 

PERÍODO DE 
EVOLUÇÃO 
PÓS -
OPERATÓRIO 
(SEMANA) 

n %  N %  N % 

(+) 0 0,0  0 0,0  0 0,0 4 

(-) 3 100,0  3 100,0  3 100,0 

TOTAL 3 100,0  3 100,0  3 100,0 

(+) 0 0,0  1 33,3  2 66,7 
8 

(-) 3 100,0  2 66,7  1 33,3 

TOTAL 3 100,0  3 100,0  3 100,0 

(+) 0 0,0  3 60,0  3 60,0 
12 

(-) 5 100,0  2 40,0  2 40,0 

TOTAL 
5 100,0  5 100,0  5 100,0 

Tendão (Enxerto) 

Teste Exato de 
Fisher 4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  

( + ) 0 0 0 0 0 0 

( -) 3 3 3 5 3 5 

 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 

Inter face 

Teste Exato de 
Fisher 4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  
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( + ) 0 1 0 3 1 3 

( -) 3 2 3 2 2 2 

 p=1,00 p=0,20 P= 1 , 0 0 

Osso (Medula) 

Teste Exato de 
Fisher 4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  

( + ) 0 2 0 3 2 3 

( -) 3 1 3 2 1 2 

 p=1,00 p=0,20 P= 1 , 0 0 

4  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 0 0 0 0 0 

( -) 3 3 3 3 3 3 

 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 

8  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 1 0 2 1 2 

( -) 3 2 3 1 2 1 

 p=1,00 p=0,40 P= 0 , 4 0 

12  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 3 0 3 3 3 

( -) 5 2 5 2 2 2 

 p=0,17 p=0,17 P= 1 , 0 0 
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Gráfico 1 . In tens idade do s ina l  da  ressonânc ia  magnét ica ,  (+ )  a l ta  e  (-)  ba i xa ,  

na ponderação T1,  segundo a região anal isada e o per íodo de 
evolução pós -ope ra tó r i o  (4 ,  8  e  12  semanas ) 
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TABELA 2  
Dist r ibu ição de f reqüência ,  absolu ta  (n)  e  re la t iva (%),  da anál ise 
topográ f i ca  da  in tens idade do s ina l  da ressonânc ia  magnét ica ,  (+)  
a l t a  e  (-)  ba ixa,  na ponderação t2 ,  segundo a  reg ião ana l isada e  o  
per íodo de evolução pós -operatór io (4,  8 e 12 semanas).  
Comparação pelo Tes te  Exato  de  F isher  (α=0,05)  
 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – PONDERAÇÃO T2 

Tendão 

(Enxerto) 
 In te r face  

Osso 

(Medula) 

PERÍODO DE 
EVOLUÇÃO 
PÓS -
OPERATÓRIO 
(SEMANA) 

n %  N %  n % 

( + ) 0 0 , 0  3 100 ,0  3 100 ,0 4 

( -) 3 100 ,0  0 0 , 0  0 0 , 0 

T O T A L 3 100 ,0  3 100 ,0  3 100 ,0 

( + ) 0 0 , 0  3 100 ,0  3 100 ,0 
8 

( -) 3 100 ,0  0 0 , 0  0 0 , 0 

T O T A L 3 100 ,0  3 100 ,0  3 100 ,0 

( + ) 0 0 , 0  5 100 ,0  5 100 ,0 
12 

( -) 5 100 ,0  0 0 , 0  0 0 , 0 

T O T A L 
5 100 ,0  5 100 ,0  5 100 ,0 

Tendão (Enxerto) 

Teste Exato de 
Fisher 

4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  

( + ) 0 0 0 0 0 0 

( -) 3 3 3 5 3 5 

 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 

Inter face 

Te ste Exato de 
Fisher 

4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  

( + ) 3 3 3 5 3 5 

( -) 0 0 0 0 0 0 
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 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 

Osso (Medula) 

Teste Exato de 
Fisher 4↔ 8 4↔ 12  8↔ 12  

( + ) 3 3 3 5 3 5 

( -) 0 0 0 0 0 0 

 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 

4  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 3 0 3 3 3 

( -) 3 0 3 0 0 0 

 p=0,10 p=0,10 P= 1 , 0 0 

8  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 3 0 3 3 3 

( -) 3 0 3 0 0 0 

 p=0,10 p=0,10 P= 1 , 0 0 

12  Semanas 

Teste Exato de 
Fisher 

Tendão↔ Inter
face Tendão↔ Osso Inter face↔ Osso  

( + ) 0 5 0 5 5 5 

( -) 5 0 5 0 0 0 

 p=0,008* p=0,008* P= 1 , 0 0 
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Gráfico 2   In tens idade do s ina l  da  ressonânc ia  magnét ica ,  (+)  a l ta  e  (-)  ba ixa ,  

na ponderação T2,  segundo a região anal isada e o período de 
evolução pós -ope ra tó r i o  (4 ,  8  e  12  semanas ) 
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TABELA 3 
Distr ibu ição de f reqüência,  absoluta (n)  e re lat iva (%),  da 
ocorrênc ia de tec ido de granulação/edema ou de sangue 
ext ravascu lar  na in ter face tendão-osso segundo o per íodo de 
evolução pós -operatór io  (4 ,  8  e 12 semanas) .  Comparação 
pelo Teste Exato de Fisher  (α=0,05) 

PERÍODO DE EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIO (SEMANA) 

4  8  12 

RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA  

 
INTERFACE 

(T1/T2) 
n %  N %  n % 

Tecido de 
Granulação/  

Edema 
3 100 ,0  2 66,7  2 40,0 

Sangue 
Ext ravascu lar 0 0 , 0  1 33,3  3 60,0 

T O T A L 
3 100 ,0  3 100 ,0  5 100 ,0 

 

Teste Exato de 
Fisher 
 

4↔ 8 

 

4↔ 12  

 

8↔ 12  

 

Tecido de 
Granulação/Edema 

 
3 2 3 2 2 2 

Sangue 
Ext ravascu lar 

 
0 1 0 3 1 3 

 
p=1,00 p=0,20 

P= 1 , 0 0 
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Gráfico 3  Ocorrênc ia  de tec ido de granulação/edema ou de sangue 

extravascular  na inter face tendão-osso segundo o per íodo de 
evolução pós -opera tó r io  (4 ,  8  e  12  semanas) .  
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TABELA 4 
Distr ibu ição de f reqüência,  absoluta (n)  e re lat iva (%),  da 
ocorrênc ia de vascular ização ( rea lce)  na in ter face tendão-osso  
segundo o período de evolução pós -operatór io (4,  8 e 12 
semanas) .  Comparação das d is t r ibu ições agrupadas pelo Teste  
Exato de Fisher  (α=0,05) 
 

PERÍODO DE EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIO (SEMANA) 

4  8  12 

RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA 

 
VASCULARIZAÇÃ

O 
(REALCE) n %  N %  n % 

Sem 
Vascu lar ização 0 0 , 0  0 0 , 0  1 20,0 

Com 
Vascu lar ização 3 100 ,0  3 100 ,0  4 80,0 

T O T A L 
3 100 ,0  3 100 ,0  5 100 ,0 

 

Teste Exato de 
Fisher 
 

4↔ 8 

 

4↔ 12  

 

8↔ 12  

 

Sem 
Vascu lar ização 

 
0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 
Com 

Vascu lar ização 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

3 
 

4 

 p=1,00 p=1,00 P= 1 , 0 0 
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Gráfico 4  Ocorrência de vascular ização (realce)  na inter face tendão-osso  

segundo o  per íodo de evo lução pós -opera tór io  (4 ,  8  e  12  semanas) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 

TABELA 5 
Distr ibuição de f reqüência,  absoluta (n)  e re lat iva (%),  do grau 
de in tegração (ausente,  leve,  moderado e acentuado)  da 
inter face tendão -osso na região do túnel  ósseo do fêmur 
(aná l ise  anatomopato lóg ica)  dos coe lhos segundo o per íodo de 
evolução pós -operatór io (4,  8 e 12 semanas).  Comparação das  
d is t r ibu ições agrupadas pe lo  Teste Exato de Fi she r  (α=0,05)  
 

PERÍODO DE EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIO (SEMANA) 

4  8  12 INTEGRAÇÃO 

n %  N %  n % 

Ausente 
0 0 , 0  0 0 , 0  0 0 , 0 

Leve 
1 50,0  0 0 , 0  0 0 , 0 

Moderado 
1 50,0  2 66,7  0 0 , 0 

Acentuado 
0 0 , 0  1 33,3  5 100 ,0 

T O T A L 
2 100 ,0  3 100 ,0  5 100 ,0 

 

Teste Exato de 
Fisher 
 

4↔ 8 

 

4↔ 12  

 

8↔ 12  

 

Ausente/Leve  

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Moderado/ 

Acentuado 

 

1 
 

3 
 

1 
 

5 
 

3 
 

5 
 

 p=0,40 p=0,28 P= 1 ,00 
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Gráfico 5  Grau de in tegração (ausente,  leve,  moderado e acentuado)  da 
inter face tendão-osso na reg ião  do túne l  ósseo do fêmur  (aná l ise  
anatomopatológica)  dos coelhos segundo o per íodo de evolução 
pós -opera tór io  (4 ,  8  e  12  semanas) .  
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TABELA 6  
Dis t r ibu ição de f reqüênc ia ,  abso lu ta  (n)  e  re la t iva  (%) ,  do grau 
de maturação (ausente,  leve,  moderado e acentuado)  da 
inter face tendão -osso na região do túnel  ósseo do fêm ur (anál ise 
anatomopato lógica)  dos coelhos segundo o per íodo de evolução 
pós -operatór io  (4 ,  8  e  12 semanas) .  Comparação das 
d is t r ibu ições agrupadas pe lo  Teste E xato de Fisher  (α =0,05) 
 

PERÍODO DE EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIO 
(SEMANA) 

4  8  12 
MATURAÇÃO 

n %  N %  N % 

Ausente 
1 50,0  0 0 , 0  0 0 , 0 

Leve 
1 50,0  1 33,3  0 0 , 0 

Moderado 
0 0 , 0  1 33,3  0 0 , 0 

Acentuado 
0 0 , 0  1 33,3  5 100 ,0 

T O T A L 
2 100 ,0  3 100 ,0  5 100 ,0 

 

Teste  Exato de Fisher 
 

4↔ 8 
 

4↔ 12  
 

8↔ 12  
 

Ausente/Leve  

 

2 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Moderado/Acentuado 
 

0 
 

2 
 

0 
 

5 
 

2 
 

5 
 

 p=0,40 p=0,048* P= 0 , 3 8 
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Gráfico 6  Grau de maturação (ausente,  leve,  moderado e acentuado)  da 

inter face tendão-osso na reg ião do túne l  ósseo do fêmur  (aná l ise  
anatomopato lóg ica)  dos coe lhos segundo o per íodo de evolução pós -
opera tó r io  (4 ,  8  e  12  semanas) .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

76 

TABELA 7 
Dist r ibu ição de f reqüência,  absoluta (n)  e  re la t iva (%),  da ocorrência 
de tec ido de granulação /  edema ou de sangue ext ravascular  na 
inter face tendão-osso  ( ressonância magnét ica)  em re lação ao grau 
de maturação (ausente + leve,  moderado + acentuado)  da in ter face 
tendão-osso na reg ião do túnel  ósseo do fêmur (anál ise 
anatomopato lógica)  dos coelhos.  Comparação pela prova de qui -
quadrado com correção de cont inu idade d e yates  (α=0,05)  
 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA INTERFACE  

(T1 /  T2) 

Tecido de 
Granulação /  

Edema 
 

Sangue 

Extravascular  TOTAL 

MATURAÇÃO 
 

n %  n %  N % 

Ausente + Leve  
3 30,0  0 0 , 0  3 30,0 

Moderado + 
Acentuado 3 30,0  4 40,0  7 70,0 

T O T A L 
6 60,0  4 40,0  10 100 ,0 

 

Prova de Qui-
Quadrado 

p=0,32  
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TABELA 8 
Dist r ibu ição de f reqüência,  absoluta (n)  e  re la t iva (%),  da ocorrência 
de vascular ização ( realce)  na in ter face tendão -osso ( ressonânc ia  
magnét ica)  em re lação ao grau de maturação (aus ente + leve,  
moderado + acentuado) da inter face tendão -osso na região do túnel  
ósseo do fêmur  (aná l ise  anatomopato lóg ica)  dos coe lhos.  
Comparação pe la  prova de qu i -quadrado com cor reção de  
cont inu idade de yates(α=0,05)  
 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA  INTERFACE  

VASCULARIZAÇÃO (REALCE) 

Com 
Vascular ização  

Sem  
Vascular ização  TOTAL 

MATURAÇÃO 
 

n %  n %  N % 

Ausente + Leve  
3 30,0  0 0 , 0  3 30,0 

Moderado + 
Acentuado 6 60,0  1 10,0  7 70,0 

T O T A L 
9 90,0  1 10,0  10 100 ,0 

 

Prova de Qui-
Quadrado 

p=0,64  
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6  DISCUSSÃO 

 
 
 
 
Estudos da porção intra -articular do enxerto nas 

reconstruções ligamentares do joelho  tê m sido amplamente 

analisados; no entanto , em relação à integração do tendão nos 

túneis  ósseos, pouco tem sido estudado1,2 ,10 ,11, 12, 19 .  Um perfeito 

entendimento  da biologia e morfologia envolvendo a interface 

enxerto-osso é necessário para um processo de reabil itação 

mais adequado pós-reconstrução ligamentar  e retorno às  

praticas esportiva s6 .   

 

O objetivo do nosso trabalho foi verif icar a integração do 

tendão do músculo  semitendíneo no túnel ósseo do fêmur, na 

reconstrução do LCA quanto à biomecânica , e verif icar o que 

nas dete rmi nadas semanas de evolução ocorria na ressonância 

magnética e na histologia no túnel femoral. Esse tipo de estudo 

não é possível se realizar em seres humanos; escolhemos o 

coelho devido às facil idades em relação ao porte, à obtenção em 

granja e ao manuseio por um veterinário com experiência, e 

optamos pela  raça da Nova Zelândia por ser de porte grande 

entre as várias raças de coelhos. 
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Vários autores realiza m estudo em coelhos1,2, 58 e outros 

realiza m os estudos em outros animais como ratos, cães, cabras 

e macacos e apresentam resultados e conclusões semelhantes 

quanto  ao estudo biomecânico e histológico. Quanto ao estudo 

com ressonância magnética , há muitos trabalhos do enxerto do 

ligamento cruzado anterior quanto à porção articular, mas muito 

pouco se fala sobre a porção  do enxerto dentro  do túnel ósseo . 

 

Realizamos a reconstrução l igamentar com tendão do 

semitendíneo nos joelhos dos coelhos intra -articular para simular 

as reconstruções nos seres humanos11 ,12 ,14, 17, 32,3 3,3 9,52 ,60 na 

presença do líquido sinovial. Berg6 (1992) descreve  um caso de 

pseudartrose do bloco ósseo tibial na revisão de reconstrução do  

LCA com aloenxerto, como provável ação deletéria do líquido 

sinovial na integração do enxerto ,  e Berg et al .7 realiza m túneis  

no intercôndilo de ratos e não introduziram nenhum enxerto e 

confirmaram que na região do túnel mais próxima à  art iculação, o 

preenchimento com osso é mais demorado.   

 

As peças anatômicas foram congeladas a – 20°C 

imediatamente após a eutanásia dos coelhos, mantendo -se 

intacta a articulação do joelho até o dia do ensaio mecânico, 

quando foram colocadas em soro f isiológico a 37°C para 

descongelar.  Os autores Selin e Hirsch49 , Michelini 38 , Viidik e 



 

 

81 

Lewin54 relatam que o congelamento e descongelamento de 

peças anatômicas desta fo rma não altera as propriedades  

mecânicas dos ossos e tendões.  

 

A escolha do estudo da reconstrução do LCA com tendão 

do músculo semitendíneo foi determi nada pela análise da 

l i teratura11, 17, 21,2 7,2 8,34 ,52 , e nos causou interesse um estudo de 

mode lo animal para verif icarmos o que oco rria na ressonância 

magnética, biomecânica e histologia da integração do enxerto no 

túnel femoral.  

 

Realizamos a reconstrução intra -articular do LCA nos 

joelhos dos coelhos apenas com o tendão semitendíneo, 

colocando -o em dois túneis , um femoral e um tibial de 2,3 mm de 

diâmetro compatíveis para que o enxerto se encaixasse de forma 

justa no túnel ósseo. De acordo com os estudos de vários 

autores que concluem que a irr igação não vem da inserção do 

tendão na tíbia e biomecanicamente não faz diferença 3 ,  13,  28 .  

Desta forma usamos o enxerto l ivre sem manter a inserção deste 

na tíbia.  

 

Iniciando pela aná lise biomecânica, não é o objetivo deste 

estudo avaliar o comportamento biomecânico do complexo 

fêmur–enxerto do l igamento cruzado anterior– tíbia quanto à  
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elasticidade, l imites de resistência e rigide z, pois estes dados já 

foram publicados4 4. Analisamos se o enxerto rompeu em sua 

porção articular ou arrancou do túnel da tíbia ou do túnel do 

fêmur, e adotamos que se o enxerto rompeu em sua porção 

art icular, signif ica que a integração está mais resistente que o 

próprio enxerto, portanto, integrado .  

 

A análise biomecânica quando se observa se a ruptura dos 

enxertos ocorre na sua substâ ncia, demonstra que a integração 

osteo-tendinosa é satisfatória para os parâmetros de resistência 

tendinosa estudados , e  está associada à diminuição dos l imites 

de resistência ocorrida na porção articular do enxerto .   

 

O objetivo do trabalho foi analisar a porção femoral 

tendão–osso, mas alterações mecânicas também ocorrem na 

porção tendão–osso no túnel tibial e na porção articular. O 

estudo de Mcfarland et a l .36 (1986) mostram, em cães , que na 

reconstrução do LCA , ocorre uma definida e significativa 

diminuição da resistência no l imite de força do enxerto. 

Baseados em tal estudo e levando em conta o tamanho do 

enxerto do ligamento  patelar em humano, acreditaram que a 

força “in vivo” seria menor que a descrita em estudo “in vitro” 

por Noyes  et al. 42  em 1984, e que o cirurgião deveria considerar  
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a força do enxerto e suas alterações histológicas após a 

implantação. 

 

O processo biológico envolve vascularização, a qua l reflete 

inflamação causada pela morte celular e a reorganização do 

enxerto , que deixa o tecido significativamente com menos força 

e maior volume de água. No quarto mês, a resposta vascular 

diminui, mas ainda sem recuperação da força. Mcfarland  et al .37  

(1993) alertam para evitar uma sobrecarga de tensão e não 

manipular o processo biológico. 

 

Os nossos resultados foram semelhantes aos da li teratura, 

como Grana e t a l.19 , que relatam que , a partir da terceira 

semana, a f alha ocorreu na porção intra -  art icular do enxerto.  

 

Na quarta semana três coelhos foram submetidos à tração  

e em dois o enxerto foi arrancado da tíbia e um enxerto rompeu 

na porção art icular. Nenhum foi arrancado do túnel femoral.   

 

 A ressonância magnética mostrou a ausência de edema e 

vascularização no enxerto  na porção do túnel femoral, e  

presença de edema e vascularização na interface e na medular  

adjacente , padrão este mantido nos três  coelhos .  A histologia  

mostrou desorganização e edema das fibras de colágeno do 
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enxerto, proliferação de tecido fibroso com fibroblasto s e  tecido 

ósseo com osteoblastos nas regiões próximas à interface. As 

fibras tipo Sharpey50 , presente em outros estudos, eram 

evidentes de padrão não homogêneo em toda a circunferência  

do túnel. 

 

O estudo de Grana et al .19 , mostra que , com duas  

semanas, há tecido de granulação ao redor do enxerto fazendo a 

interface entre  o enxerto e o osso metafisário. Isto  mostra 

remodelação nas margens dos túneis ósseos com ampla junção 

de osteóide , preenchido com atividade osteoclástica e 

osteoblástica, sem fibras de colágeno lembrando as fibras de 

Sharpey. Na 3ª semana ocorre a maturação da interface entre o 

túnel ósseo e o enxerto, e aparecem na área de tecido de 

granulação as fibras de colágeno pe rpendicular entre o enxerto e 

o túnel ósseo lembrando as fibras de Sharpey. O nosso estudo 

foi realizado com período de tempo a partir da 4ª semana ; 

portanto , estes períodos das 2 ª e 3ª semanas não foram 

observados . 

 

Nos nossos coelhos verif icamos áreas onde o enxerto  

estava  justaposto e em outras existiam lacunas e aparecia  

remodelagem óssea na inte r face, semelhante ao relato  de Grana 

et al .19 ,  que também referem fibras de Sharpey.   
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Rodeo et al.47 , em estudo com cães, mostram diminuição 

da vasculari zação em relação à 2 ª semana, e ocasional 

continuidade das fibras de colágeno na interface do osso com 

tecido fibroso na 4 ª semana , o que resulta  no alto sinal nas 

imagens de RM obtidas em ponderações de T2 que significa 

edema confo rme descrevem Jansson et al .2 6, e o realce, que é  

presença de vascularização, são encontrados por alguns autores 

nesse período de tempo de quatro semanas e corresponde a  

interface tendão–osso que é preenchida com tecido de 

granulação.  Com o tempo este  tecido de granulação 

amadurecerá em tecido fibroso , que  é o que encontramos nas 

lâ minas dos coelhos com quatro  semanas como descrevemos 

acima . Ta l fato corrobora com os achados de  Kobayashi  et  al .29  

que dete rmi nam pelo estudo deles que o processo de 

cicatrização da interface é muito mais pelas células 

mesenquimais hospedeiras do que pelas células do enxerto ,  

demonstram a invasão de células hospedeiras no enxerto. 

  

 Na 8 ª semana , em nenhum ensaio mecânico, houve o 

arrancamento do enxerto do túnel femoral, um ensaio arra ncou o 

enxerto da tíb ia e em dois ensai os o ponto de ruptura foi na 

porção articular do enxerto . As imagens da RM mostraram o  

enxerto sem edema, mas com focos de realce  em dois dos 

exames , o que significa vascularização . Um exame foi 



 

 

86 

descartado, por não ter qualidades técnicas necessárias; no 

entanto nos coelhos com quatro semanas não se via o realce no 

enxerto que é visto na oitava  semana. E m relação à interface , as 

imagens de RM most raram edema e vascularização em dois  

coelhos: em um mostrou um sinal heterogêneo, e em outro não 

foi visualizado pela posição do corte na imagem .   Na medular ,  

houve a presença de edema nos cinco coelho s e vascularização 

em três coelhos . Em um coelho foi visto  o sinal de duplo anel 

descrito por Murakami et  a l .40 . 

 

Na histologia os cortes corados com hematoxil ina–eosina 

mostra ram neoformação ósseo -carti laginosa exuberante, f ibras  

de colágeno do enxerto direcionadas ao osso. Na medular ,  

houve importante área com tecido fibrovascular jovem em 

substituição à medula  com p rol i feração de f ibroblastos e 

osteoblastos.  A interface é dist inta, os cortes corados com 

tricômio de Massom mostraram as fibras t ipo Sharpey bem 

evidentes, e mais abundante s. O padrão não homogêneo nos 

quatro quadrantes foi mantido assim como na quarta  semana e  

no estudo de Grana et al .19 . A interface tendão -osso nesse 

período de evolução também se manteve dist inta,  e com  

marcante presença de fibroblastos. Rodeo et al .47 também 

observa m uma interface tendão -osso mais organizada e fibras de 
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colágeno ocasiona is que nem sempre apareciam contínuas com 

a estrutura do colágeno do tendão . 

 

O padrão não homogêneo pode ser explicado pelo estudo 

de Arnoczky et al .4 (1988) da integração de próteses  

l igamentares. Os autores observam crescimento de tecido 

fibroso ao redor do enxerto, enquanto em outros verif icam o 

crescimento ósseo direto ao enxerto. Scranton et al .48 (1998) 

mostram na reconstrução do LCA em carneiros com seis 

semanas vários estágios de  integração, desde inflamação até 

proliferação de tecido carti laginoso e ósseo, inclusive com fibras 

de Sharpey. Contudo, Weiler et  al .56 (2002) referem que o 

processo de cicatrização tendão – osso se dá por uma interface 

fibrosa quando a fixação é fora ou longe do túnel ósseo, e 

realiza m estudo com fi xação dentro do túnel, observa m o 

desenvolvimento  apenas parcial de uma interface f ibrosa entre o 

enxerto e o túnel ósseo .  

 

Na 12ª semana nos ensaios mecânicos dos coelhos 7 -9 -10  

houve falha de todos no enxerto , e as imagens de RM mostram o 

enxerto sem edema e vascularizado em três dos quatro coelhos , 

no coelho de número 9 os cortes nas imagens estavam 

inadequados . A interface mostrou com edema nos cinco coelhos 

e a vascularização  em três coelhos.  A medular mostrou edema  
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nos cinco coelhos, vascularização em três coelhos, e em um 

coelho mostrou o sinal do duplo anel de Murakami et al .40 . Já a 

histologia mostrou a  interface  com tecido f ibrovascular e área 

com neofo rmação óssea em menor intensidade e pontes ósseas 

no enxerto .  As margens da interface foram mal defini das, com 

presença de f ibras de Sharpey em pequena quantidade , quadro  

muito semelhante ao encontrado no estudo de Grana et al. 19 . No 

estudo de Rodeo et al .47 , observam fibras de colágeno 

conectando o tendão no osso com luz polarizada, e referem que 

as fibras de colágeno são alinhadas ao longo da direção de  

tração em dada unidade tendão-músculo. Para melhor 

visualização dessas fibras de colágeno uti l izamos cortes corados 

com tricômio de M assom.   

 

O circundado é o que representaria na RM a interface 

tendão–osso . E ste mostrou que já na quarta  semana  um alto 

sinal em T2 que se manteve alto em todos os coelhos da 8ª 

semana e da 12ª semana s, o que traduziria este  alto sinal como 

aumento de líquido que poderia ser por l iquido sinovial, pois a  

reconstrução ligamentar foi intra -articular ; portanto , há 

comunicação com a art iculação ou por edema do trauma 

cirúrgico  e processo de cicatrização. Nas imagens obtidas após  

contraste  em T1 com supressão de gordura, o circundado foi 

observado com realce em todos os coelhos, exceto nos coelhos 
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8 e 9 que são coelhos do grupo com 12 semanas. Este realce 

representou vascularização da interface tendão osso, que 

entendemos como tecido de granulação que progressivamente 

se tornará tecido fibroso ou ósseo . Usando um modelo de 

reconstrução intra-articular  semelhante , Blickenstaff et al. 9 e  

Grana et al .1 9 mostram que a interface tendão-osso é preenchida 

com tecido vascular e celular granulomatoso que amadurece em 

tecido fibroso que prende o tendão à interface e que mais tarde 

o enxerto é fixo biologicamente  por tecido de colágeno 

lembrand o f ibras de Sharpey dentro de 12 semanas.  

 

Segundo Uchio et al. 53 , o  sinal de alta intensidade que 

ocorre ao redor do enxerto logo após a reconstrução ligamentar 

deve significar que o enxerto do tendão do semitendíneo deve 

estar coberto com tecido de partes moles, inclusive líquido 

sinovial. Se o sinal de alta intensidade mudar para baixa 

intensidade, signif ica a ocorrência da fixação biológica . 

Acreditamos que essa alteração de sinal corresponda à  

maturação do tecido de  fixação tendão–osso, e não à ocorrência 

da fixação. A partir da 4ª semana, a integração do tendão no 

túnel femoral já é mais resistente que no túnel tibial e na parte 

articular do enxerto, e já ocorre fibras de Sharpey e proliferação 

fibrosa, carti laginosa e óssea. O nosso estudo avalia até  12 

semanas , e  não pudemos verif icar essa mudança nesse período. 
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Murakami et al.40 (1999) descrevem o duplo anel que 

ocorreu em 12 de um total de 16 pacientes com oito  e 12 

semanas de evolução pós operatório de reconstrução do LCA  

com tendão dos músculos semitendíneo e gracil is. Também 

observamos em dois coelhos : um coelho com 8 semanas e outro 

com 12 semanas . Murakami et al.4 0 referem que estes anéis 

correspondem a diferentes estágios de cicatrização da interface 

tendão–osso. O anel mais periférico que é baixo sinal 

corresponde à fo rmação óssea junto à  medular e o anel justa 

enxerto corresponde a tecido de granulação que apresenta um 

alto sinal. Referem que gradativamente o anel periférico progride 

e por volta de seis meses todo o túnel está com sinal de baixa 

intensidade. 

  

Não se encontraram estudos como este na l i teratura. Hunt 

et  al.25 (2005) relata m e estuda m, mas não relaciona m a RM com 

a histologia e biomecânica. Este estudo pode ser uma proposta 

inicial para o estabelecimento de um modelo experimenta l de 

avaliação de técnicas de reconstrução l igamentar. A aplicação 

de novas tecnologias para a integração do enxerto nos túneis ,  

como a util ização de ondas de choque  extra -corpóreas proposto  

por Wang et al.55 (2005), também podem ser testada s com este 

mode lo. 
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A seguir comenta m-se os resultados . 

 

Nas imagens de RM obtidas em T1 do enxerto, da interface 

e do osso medular adjacente, não se comprovam diferenças 

estatísticas com quatro, oito e doze semanas, como vimos na 

tabela 1 e gráfico 1. 

 

Nas imagens de RM obtidas em T2 do enxerto, da interface 

e do osso medular adjacente, mostradas na tabela 2 e gráfico 2 

não se comprovam diferenças estatísticas com quatro, oito e 12 

semanas. Exceto com 12 semanas comprovaram -se diferenças 

de sinal entre o tendão e a inter face (p=0,008*) e entre o tendão 

e o osso (p=0,008*), mostrado na tabela 2 e gráf ico 2.  

 

O gráfico 3 e tabela 3 mostram a interface nas imagens 

obtidas da RM em T1 e T2 . Um baixo sinal em T1 e um alto sinal 

em T2 significam tecido de granulação e se for alto sinal nas 

duas ponderações signif ica haver sangue extra -vascular ou um 

halo hemorrágico. Estatist icamente os sinais da interface são 

semelhantes da quarta para a oitava semana e da oitava para a 

décima segunda semana e da quarta para a décima segunda 

semana. Não se comprovam diferenças estatísticas de 

ocorrência de imagens de tecido de granulação ou sangue extra-

vascular. 
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A presença ou ausência de vascularização na interface é 

observada com o realce após administração do contraste 

gadolíneo. No gráfico 4 e tabela 4 verificamos o realce na 

interface. E les são semelhantes da quarta para a oitava e 

décima segunda semana, e da oitava para a décima segunda 

semana, portanto , não se comprovam diferenças estatística na 

vascularização da interface entre as semanas de estudo pela 

RM. 

 

A integração foi graduada em ausente leve e moderada, e  

está demonstrada no gráfico 5 e tabela 5. Não se comprova 

diferenças estatíst ica entre as semanas estudadas. 

 

O gráfico 6 e tabela 6 demonstram a maturação que é 

graduada em ausente, leve, moderada e acentuada. A estatística 

demonstra semelhança da quarta para a oitava semana, 

semelhança da oitava para décima segunda semana, da quarta 

para a décima segunda semana o que comprovou diferença 

estatíst ica da maturação da interface(p=0,048*).  

 

No gráfico 7 e tabela 7 não se comprovaram diferenças de 

ocorrência de tecido de granulação / edema ou de sangue extra-

vascular (ressonância magnética) em relação ao grau de 

maturação (ausente + leve, moderado + acentuado). 
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No gráfico 8 e tabela 8 não se comprovaram diferenças de 

vascularização (ressonância magnética) em relação ao grau de 

maturação (ausente + leve, moderado + acentuado) 

 

Finalizando os pontos mais importantes verificados nos 

três períodos de quatro, oito e doze  semanas após o 

procedimento cirúrgico de reconstrução do LCA com enxerto do 

tendão do músculo do semitendíneo, os aspectos de RM, 

biomecânicos, e de histologia serão a seguir relatados. 

 

Observamos uma progressão da RM. O enxerto que se 

apresentava sem edema e sem vascularização com quatro 

semanas  manteve-se sem edema, mas passou a apresentar 

focos de vascularização em sua periferia, e com 12 semanas o 

enxerto mantinha-se sem edema, mas com vascularização na 

maioria dos casos. Já a interface mostrou edema e 

vascularizaçã o desde o grupo de coelhos com quatro semanas, e 

se manteve até 12 semanas . Num coelho de oito  semanas e em 

um coelho com 12 semanas observamos o sinal de duplo anel de 

Murakami et al. 40 . 

 

O estudo biomecânico mostrou que na 4ª e 8ª semanas a 

integração tendão osso no túnel do fêmur já era mais resistente 

que o enxerto e que a integração no túnel tibial. Na 12ª semana 
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a integração no fêmur e na tíbia era mais resistentes que o 

enxerto. Rodeo et al.47 mostraram em estudo em cães que o 

enxerto extra -art icular era arrancado do túnel t ibial no teste 

biomecânico na 8ª semana. 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a porção femoral 

tendão–osso, mas alterações mecânicas ta mbém ocorrem na 

porção tendão–osso no túnel t ibial e na porção art icular.  

 

Na histologia observamos na quarta semana no s nossos 

coelhos um edema na periferia do enxerto .  A i nterface mostrou 

proliferação de tecido fibroso , carti laginoso e ósseo e tecido de 

granulação. Houve presença de fibras de colágeno entre o osso 

neoformado e o enxerto tendinoso semelhantes às fibras de 

Sharpey e as margens de cada tecido (osso, interface e tendão) 

foram bem nítidas, mas os quadrantes não foram homogêneos.  

 

Na oitava  semana, a histologia mostrou a neoformação 

ósseo-carti laginosa de forma exuberante, maior número fibras de 

colágeno do enxerto direcionadas ao osso da interface. 

 

A vascularização estava presente na medular e houve  

importante área com tecido fibrovascular jovem em substituição 

à medula. Houve proliferação de fibroblastos e osteoblastos, e 
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nos cortes corados com tricômio de Massom, as fibras tipo 

Sharpey foram bem evidentes na área de transição tendão–osso, 

e mais abundantes. Rodeo et al.4 7 também observam uma 

interface tendão-osso mais organizada e f ibras de colágeno 

ocasionais o que nem sempre aparecia contínuo com a estrutura 

do colágeno do tendão. 

 

No período de 12 se manas , a histologia mostrou a  

interface com tecido fibrovascular e área com neofo rmação 

óssea em menor intensidade , e pontes ósseas no enxerto e as 

margens da interface mal definidas, com presença de f ibras de 

Sharpey, quadro muito semelhante ao encontrado no estudo de 

Grana et  a l .19 . 

 

Observamos uma progressão do processo cicatricial, já 

descrito por outros autores, com uma proliferação de tecido 

fibroso, carti laginoso e ósseo que foi aumenta ndo com o tempo a 

celularidade, a matriz e o amadurecimento do tecido ósseo e a  

fo rmação de fibras de colágeno do osso neofo rmado da interface 

ao enxerto, que aumentaram em número. 

   

Anal isamos as lâminas dos joelhos que foram tracionados , 

estas mostraram o enxerto presente no túnel femoral, e não 
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diferenciavam histologicamente das lâ minas dos joelhos que não 

foram tracionados. 

 

O exame de ressonância magnética mostrou a ocorrência 

de edema e vascularização do enxerto, do circundado (interface) 

e do osso adjacente, porém não visualizamos qualquer sinal de 

integração do enxerto no osso até a 12ª semana. Novas 

pesquisas e período de tempo mais prolongado e associado a 

novas conquistas tecnológicas talvez no futuro tragam esta 

resposta.  

 

A integração do enxer to  tendinoso no osso quando fixo  à  

distâ ncia segundo Weiler et  al .56 se dá por uma interface fibrosa , 

e essa interface não é um processo pontual. Trata -se de uma 

série de eventos histologicamente marcados por sangramento, 

formação  de tecido de granula ção e por últ imo a integração 

óssea. Antes que isto ocor ra histologicamente, sob tração  

mecânica, o tendão já está  integrado. Boa parte das alterações 

histológicas são acompanhadas de alterações na RM. O 

hematoma pode ser visto com alto sinal em T1 e T2 , o tecido de 

granulação pode ser identif icado pelo baixo sinal em T1 e al to 

em T2. Não se sabe um sinal exato da  integração que se mostre 

integrado, mas Murakami et al.4 0 relata que quando ocorre o 

duplo anel, o avanço do baixo sinal do anel periférico para o 
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ane l central seria a ocorrência da integração, após seis meses .  

No entanto, uma relação absoluta entre a imagem e as 

alte rações histológicas não foi possível de ser comprovada até 

12 semanas. 
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7 CONCLUSÃO 
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7 CONCLUSÃO  
   
 
 
 
- Na aná lise da integração do tendão do músculo semitendíneo 

no túnel femoral feita por ressonância magnética houve  

progressão na vascularização a partir da 4ª semana até a 12ª 

semana. 

 

- Na aná lise da integração do tendão do músculo semitendíneo 

no túnel femoral houve , sob o ponto de vista histológico , uma 

progressão  da integração da 4ª semana até  a 12ª semana . 
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8 ANEXOS 
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Anexo-I 

 

Imagens de  ressonância magnética 

 

Coelho 2 (8 semanas) 

  

 
 
 
•  Túnel com imagem apresentando halo fino de baixo sinal em 

ambas as sequências circundado por pequena área de baixo 

sinal em T1, alto em T2 e realce na fase com contraste na 

medular. 

 

•  Enxerto com baixo si nal em T1 e em T2 com área focal de 

realce, circundado por tecido com baixo sinal em T1, alto em 

T2 e que sofre realce.  
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Coelho 3 (8 semanas) 
 
 

 
 

•  Enxerto mal definido em T1, com baixo sinal em T2, 

circundado por medular óssea com si nal heterogêneo, 

predominantemente alta em T1 e T2 com focos de realce. 

 
 
Coelho 4 (8 semanas) 
 

 
 
 
•  Enxerto com baixo sinal em T1 e T2, sofrendo realce focal na 

fase com contraste, não há delimitação nít ida do túnel. 

 

•  Ao redor do enxerto e na medular circunjacente ao túnel há 

sinal alto em T1, heterogêneo em T2 mais alto ao redor do 

enxerto e realce na fase com contraste. 
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Coelho 5 (8 semanas) 
 

 
 
 
•  Túne l femoral bastante alargado com conteúdo de baixo sinal 

em T1, alto em T2 e ausência de realce na fase com 

contraste, sugestivo de líquido. 

 

•  Enxerto não visibi l izado. 
 
 
 
Coelho 6 (12 semanas)  
 

      
 
•  Enxerto com baixo sinal em ambas as sequências, 

apresentando realce focal circundado por tecido com alto 

sinal em T1, alto em T2, que sofre realce na fase com 

contraste. Na sequência ponderada em T1 não  há boa 

definição do tecido que envolve o enxerto com a medular. Não 

há margem de definição do túnel. 
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Coelho 7 (12 semanas) exame realizado sem saturação de 
gordura 
 

    
 
 
•  Enxerto com baixo sinal em ambas as seqüências circundado 

por tecido com alto sinal em T1, moderadamente elevado em 

T2 e provável realce na fase com contraste. Este realce não 

pode ser afirmado devido a não ter sido util izada técnica com 

saturação de gordura. 

 

•  Não há boa definição do tecido que envolve o enxerto com a 

medular.  

 

•  Não há margem de definição do túnel. 
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Coelho 8 (12 semanas)  
 

     
 
 
•  Enxerto mal definido na sequência T1, plano de corte mais 

alto que as outras sequências, com baixo sinal em T2 e não 

sofrendo realce na fase com contraste circundado na 

sequência ponderada em T2 por tecido com alto sinal em T2 

que não sofreu realce. A sequência T1 encontra-se no plano 

superior do túnel onde não é visibi l izado o enxerto. 

 
 
Coelho 9 (12 semanas)  
 

   
 
 
•  Difíci l  caracterização do túnel e do enxerto aparentemente 

com trajeto no mesmo plano que a imagem e não 

perpendicular como nos outros casos. 
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Coelho 10 (12 semanas) 
 

 
 

•  Enxerto bem identificado em ambas as seqüências com sinal 

baixo, apresentando re alce periférico, circundado por tecido 

com baixo sinal em T1, alto em T2 que sofre realce na fase 

com contraste. A margem do túnel é bem definida não se 

encontrando alteração signif icativa da medular circunjacente. 

 
 
Coelho 11 (4 semanas)  
 

 
 

 
•  Enxerto mal visibil izado com sinal discretamente elevado em 

ambas as sequências sofrendo realce circundado por tecido 

heterogêneo com baixo sinal em T1, alto em T2 e que sofre 

realce na fase com contraste. 
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•  Este tecido também é evidenciado de forma extensa na 

medular adjacente ao túnel. o túnel é pobremente definido. 

 
 
Coelho 13 (4 semanas)  
 
 
  

 
 
 
•  Enxerto mal visibil izado com sinal discretamente elevado em 

ambas as sequências sofrendo realce circundado por tecido 

heterogêneo com baixo sinal em T1, alto em T2 e que sofre 

realce na fase com contraste. 

 

•  Este tecido também é evidenciado de forma extensa na 

medular adjacente  ao túnel. O túnel é pobremente definido . 
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Coelho  14 (4 S emanas) Série  pós -contraste sem saturação 
 
 
  
•   

•   

 

 

 

•  Enxerto bem identif icado com baixo sinal em ambas as 

sequências não sofrendo realce na fase com contraste, 

envolto por tecido com baixo sinal em T1, alto em T2 que 

sofre realce na fase com contraste. O túnel é mal identi f icado.   
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Anexo-II 

 

LÂMINAS DE HISTOLOGIA  

 

Coelho 11 (4 semanas)  

 

                             
c11b panorâmico- Tm                             c11b-q4  Tm   
              
 

Tricômio de masson: desorganização e edema das fibras 

colágenas do enxerto, proliferação de tecido fibroso e com 

fibroblasto e ósseo com osteoblastos nas regiões próximas a 

interface, e presença marcante de f ibras t ipo Sharpey. 

 

 

c11b q  – 4 ,  He :  in te r face  com impor tan te  neoformação ósseo car t i lag inosa e  maior  
dens idade das f ib ras  co lágenas e  com grande ce lu lar idade na in ter face.  Tec ido 
f ib rovascu la r  jovem em área  pro funda do  enxer to . 
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Coelho 13 (4 semanas)  
 
 

                    
c13c  pan  5x  He                                               c13c q -2  2 0  x He 
 

He: neoformação ósseo -carti laginosa exuberante, f ibras 

colágenas do enxerto direcionadas ao osso.  

 

Na medular há importante área com tecido fibrovascular jovem 

em substituição a medula. Proliferação de fibroblastos e 

osteblastos.  

 

Tric: f ibras Sharpey- like  bem evidentes na área do enxerto. 

 

COELHO-2  (8 semanas) 
 
                                          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
C2-1pan4x Tm  enxer to  com in ter face ev idente  const i tu ída  por  neoformação 
Osteocar t i lag inosa e  edema. 
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C2-1 in te f  pan  10x  Tm enxer to  com in te r face  ev idente  com f ib rose e  impor tan te  
neoformação osteocar t i lag inosa e  f ib ras  t ipo  sha rpey. 
 
 
 
COELHO-3  (8semanas) 
 
 

                   
C3 4X pan  Tm                                                C3  10x   Tm  

                   
 
 

 
C3  40x Tm  

 
 

Tm: neofo rmação ósseo-carti laginosa exuberante, f ibras 

colágenas do enxerto direcionadas ao osso.  
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Na medular há importante área com tecido fibrovascular jovem 

em substituição a medula. Proliferação de fibroblastos e 

osteoblastos.  

 

Tric: f ibras Sharpey-l ike  bem evidentes na área de transição 

tendão –osso, e não  homogêneo nos 4 quadrantes 

 
Coelho-4  (8semanas) 
 

                     
C4 10x  Tm                                                      C 4   4 0 x Tm  
 

Interface com neoformação osteocondral sendo o osso mais 

periférica e a carti lagem entre o osso neoformado e o enxerto. 

Junção tendão osso já com algumas fibras de colágeno tipo 

Sharpey. 

 
Coelho-6  (12 semanas) 
 

            
C6 b - panoramico- He                                   C 6 c  - Tm  
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Semelhante ao trabalho de grana (= trabalho de grana) mostra 

tecido conjuntivo mais denso, isto é, maior colagenização e com 

menor intensidade de edema e reação inflamatória do tecido 

conjuntivo na interface tendão – osso, sem definição de 

margens, com presença de neoformação óssea de forma não 

homogênea  nos   4   quadrantes,  mas  presente nas 12 semanas  

(fio de nylon) . 

 

He: interface com neoformação ósseo-carti laginosa leve. Enxerto 

hipocelular. 

 

Tric: pequena quantidade de f ibras Sharpey -l ike. 

 

COELHO-7  (12 semanas) 

 

                            

 
 

C7b:He: interface cons tituída por tecido fibrovascular e área com 

neoformação óssea em menor intensidade  e pontes ósseas no 

enxerto. Enxerto com edema de fibras. Sem definição das 

c7b pan 1.25  x He   c7b pan1.25  x Tm  
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margens tendão–osso e estas são não homogêneas nos 

quadrantes . 

 

Tric: f ibras t ipo Sharpey  em grande quantidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             C7b 40  x -  Tm  

 
C7b: He: área do enxerto pouco definida, interface com tecido  

fibro conjuntivo jovem.  Neoformação ósseo -cart i laginosa 

exuberante. 

 

Tric: f ibras t ipo Sharpey  em moderada quantidade. 

 

Coelho-8  (12 semanas) 
 

                            
C8a,  panorâmica,  1 ,25  x -  Tm                               C8b ,  panorâmica,  1 ,25 x  He    
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C8a- TRIC: fibras tipo Sharpey  ev identes e maior proliferação 

fibro-óssea. 

 

C8b He: interface com maturação e área de neoformação ósseo-

cart i laginosa de intensidade moderada. 

 

Enxerto com edema moderado e maior celularidade das f ibras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                        
                             
                              C8a  –  q  2  - Tm  

 
 
C8a- q - 2  Tm: f ibras t ipo Sharpey evidentes e maior prol i feração 

fibro-óssea. 

 
Coelho 9 (12 semanas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             9 c9b panorâmica  -  He 

 
Mantém a mesma descrição dos coelhos com 12 semanas, com 

áreas evidentes com presença da interface e f ibras de sharpey e 
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outras áreas sem proliferação tecidual, mantendo o padrão não 

homogêneo nos quadrantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            C9b q -4  – 40  x -  He 
 
 
Neste quadrante há proliferação vascular, f ibras de sharpey, 

f ibroblasto, e pouca matrix, mostrando um padrão não 

homogêneo nos quadrantes. 

 
Coelho-10  (12 semanas) 
 

                       
C10b panorâmica 5  x He                                 c10b q -1  2 0  x  He 
 
 

                                             
He: interface com importante neoformação fibro-ósseo-

carti laginosa, áreas com tecido de granulação e inflamação 

crônica. 

 

Tric: acentuada quantidad e de f ibras Sharpey-l ike. 
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Nítida visualização entre tendão e osso, com presença de tecido 

fibroso e proliferação óssea com áreas tendão justa posto ao 

osso, e outras áreas com lacunas. 

 
He: interface com importante neoformação ósseo carti laginosa e 

maior densidade das f ibras colágenas e com grande celularidade 

na interface. Tecido fibrovascular jovem em área profunda do 

enxerto (aspecto encontrado nos casos C10B)   
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