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RESUMO 

 

CURY, D.P. Influência da sutura-U e de Kessler-Tajima associadas à proteína F1 sobre o reparo 

do tendão calcâneo. Estudo ultraestrutural, bioquímico e funcional. [Tese (Doutorado em 

Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2018. 

 

Tendões são descritos como tecido conjuntivo denso modelado que inserem os músculos aos 

ossos. Sua principal função é servir como tecido de transição das forças contráteis geradas pelos 

músculos aos ossos, podendo assim gerar movimentos. Entre todos os tendões, o calcâneo é um 

dos mais frequentemente lesados. As lesões ocorrem principalmente em homens e são mais 

frequentes entre a terceira e quarta década de vida. Dentre os vários métodos de sutura 

existentes, do ponto de vista clínico, a de Kessler-Tajima com os nós entre os cotos é muito 

utilizada por evitar o estrangulamento da microcirculação. Após a cirurgia o paciente retorna 

ao trabalho após 85 dias, em média, podendo atingir até 270 dias. O objetivo do presente estudo 

foi testar a eficiência da aplicação da proteína biocompatível F1, uma proteína extraída a partir 

do látex natural da Hevea brasiliensis, sobre tendões lesados, buscando uma melhora no reparo, 

assim como, a influência da sutura-U e de Kessler-Tajima. Alterações musculares decorrentes 

da lesão no tendão também foram avaliadas. Para isso, utilizamos ratos Sprague Dawley 

machos de 3 meses, que foram submetidos a tenotomia completa, a lesão foi corrigida com 

ambas as suturas, seguido da aplicação da proteína F1 e avaliados após duas e quatro semanas. 

As técnicas utilizadas para análises no tendão foram as de microscopia de luz, microscopia 

eletrônica de varredura e transmissão, bem como, a síntese de colágeno tipos I e III, TIMP-1 e 

2, MMP-2 e 9 por western blot. Para analisar as alterações musculares, a expressão dos genes 

MuRF1 e Atrogin1 foram quantificadas por RT-qPCR, seguido de análises de contração 

muscular máxima e teste de fadiga. Os resultados sugerem uma melhora no reparo do tendão 

no grupo que utilizamos a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas, devido ao 

aumento na síntese de colágeno tipo I e a diminuição de MMP-9, assim como, a capacidade de 

contração muscular máxima retorna aos níveis do grupo controle. A sutura-U também 

influencia menos na fadiga muscular. 

 

Palavras-chave: Tendão, proteína F1, colágeno, ultraestrutura, MuRF1, Atrogin1.



ABSTRACT 

 

CURY DP. Influence of the suture-U and Kessler-Tajima associated with F1 protein on the 

calcaneal tendon repair. Ultrastructural, biochemical and functional study. [Ph.D. Thesis 

(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Institute of Biomedical Sciences, University of São 

Paulo; 2018. 

 

Tendons are described as dense modeled connective tissue which insert the muscles to the 

bones. Its main function is to serve as transition tissue of the contractile forces generated by 

muscles to the bones, and thus generate movements. Among all the tendons, the calcaneal is 

the most frequently injured one. The lesions occur mainly in men and are more frequent 

between the third and fourth decade of life. Among the several existing suture methods, from a 

clinical point of view, the Kessler-Tajima with the nodes between the stumps is used to a great 

extent in order to avoid the microcirculations strangling. After surgery, the patient returns to 

work after 85 days, on average, and can reach up to 270 days. The objective of this study was 

to test the efficiency of the application of biocompatible F1 protein, a protein extracted from 

natural latex from the Hevea brasiliensis, on injured tendons, seeking an improvement in the 

repair, as well as the influence of the suture-U and Kessler-Tajima. Muscle changes arising 

from the tendon injury were also evaluated. For this reason, Sprague Dawley male rats at 3 

mounths-old were used, which underwent complete tenotomy, the lesion was corrected with 

both sutures, followed by the application of protein and evaluated after two and four weeks. 

The techniques used for analyzes in the tendon were the light microscopy, scanning electron 

microscopy and transmission, as well as the synthesis of collagen types I and III, TIMP-1, -2, 

MMP-2, and -9 by Western blot. In order to analyze the muscular alterations, the expression of 

genes MuRF1 and Atrogin1 were quantified by RT-qPCR, followed by analysis of maximum 

muscle contraction and fatigue testing. The results suggest an improvement in the tendon repair 

in the group that the suture-U was used associated with protein after four weeks, due to the 

increase in the synthesis of collagen type I and the decrease of MMP-9, as well as the ability of 

maximum muscle contraction to return to the levels of the control group. The suture-U also 

influences on less muscle fatigue. 

 

Keywords: Tendon, F1 protein, collagen, ultrastructure, MuRF1, Atrogin1 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estrutura do tendão 

 

A estrutura do tendão é constituída por tecido conjuntivo fibroso modelado que inserem 

as fibras musculares a superfície óssea, possuem poucas células, porém apresentam um grande 

número de fibras colágenas que dão a eles forças tensíveis extremamente altas (BENJAMIN; 

RALPHS, 2000). 

Externamente os tendões são revestidos por tecido conjuntivo areolar frouxo 

denominado paratendão, que é revestido em sua superfície interior por células sinoviais. 

Adjacentes ao paratendão, existe um delgado tecido conjuntivo denominado epitendão, 

formando assim a unidade tendínea. Juntos, essas duas membranas de revestimento são 

chamadas de peritendão, com a função de reduzir a fricção aos tecidos adjacentes (KANNUS, 

2000; MAZZONE; MCCUE, 2002; WANG, 2006). 

O subtendão e os fascículos são envoltos pelo endotendão, uma delgada rede reticular 

com espessura variada e que atua como importante conduíte para vasos sanguíneos, ductos 

linfáticos e nervos, permitindo aos fascículos alguma independência de movimento (WANG, 

2006; YANG, ROTHRAUFF; TUAN, 2013). Essa estruturação pode ser observada na figura 

1. 

 

 

Figura 1: Esquema da estrutura hierárquica do tendão (HANDSFIELD; SLANE; SCREEN, 2016). 
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1.2 Função e composição 

 

A principal função do tendão é servir como tecido de transição das forças contráteis 

geradas pelos músculos e as transferir para os ossos podendo assim gerar movimentos 

(BENJAMIN; RALPHS, 1998; VOLETI; BUCKLEY; SOSLOWSKY, 2012; THORPE et al., 

2015).  

O tendão calcâneo é constituído pela adjeção dos músculos gastrocnêmio e sóleo, sendo 

o mais espesso e forte do corpo humano (DEL SOL; JUNGE; VÁSQUEZ, 2011), composto 

por 55-70% água.  

Parte substancial deste líquido encontra-se associado a proteoglicanos na matriz 

extracelular (MEC). Já em relação ao seu peso seco, este corresponde a 60-85% de colágenos, 

sendo 60% a 95% do tipo I, composto por uma cadeia α1 e uma α2, organizadas em fibrilas 

agrupadas paralelamente, formando feixes de fibras resistentes à tração (KJAER, 2004; 

RICARD-BLUM, 2011; THORPE et al., 2013). Menos de 10% corresponde a colágeno tipo 

III, constituído apenas por cadeia α1, sendo quase completamente restrito ao endotendão e ao 

redor dos feixes. Estes dois tipos de colágeno pertencem à subfamília fibrilar (AMIEL et al., 

1991; BRINCKMANN, 2005; YANAGISAWA et al., 2012). No entanto, uma quantidade 

ínfima dos colágenos V (subfamília fibrilar), XII, XIV e XIX (subfamília FACIT (Fibril-

Associated Collagens with Interrupted Triple Helices)) são encontrados no tecido tendíneo 

(GELSE; PÖSCHL; AIGNER, 2003; KJAER, 2004; BRINCKMANN, 2005). 

 

1.3 Vascularização e inervação 

 

A vascularização do tendão calcâneo ocorre lateralmente pela artéria fibular e 

medialmente pela artéria tibial posterior (CHEN et al., 2009), além destas duas, os ramos 

terminais da artéria poplítea também são responsáveis pela vascularização (WOLFF et al., 

2012). Além disso, Chen et al. (2009) sugerem que o paratendão é uma bainha tendinosa 

vascular que envolve o tendão de tal maneira que sua remoção acarretaria a falta de suprimento 

vascular no tecido tendíneo. 

Já a inervação é realizada por nervos dos músculos anexos e por pequenos fascículos de 

nervos cutâneos, em particular o nervo sural. Que é um nervo puramente sensorial, formado 

pela confluência do ramo cutâneo medial do nervo tibial e o ramo comunicante fibular 

(NUNLEY, 2009). 
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1.4 Proteína do látex natural 

 

A proteína do látex natural é um material biocompatível extraída da árvore Hevea 

brasiliensis (seringueira) que pode ser utilizada em pesquisas experimentais. Esta, foi 

desenvolvida na década de 90 pelo Laboratório de Neuroquímica do Departamento de 

Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (MRUÉ, 1996). Inicialmente esse material foi utilizado na forma de uma biomembrana, 

a biomembrana de látex natural (BLN), a qual, por sua vez, apresentava estrutura similar à 

membrana celular, sendo quimicamente produzida pela indução da polimerização do 

poliisopreno endógeno, em que se preserva a conformação nativa das proteinases, permitindo 

uma reorganização dos fosfolipídeos e proteínas contidas no látex (ALVES DE SOUSA et al., 

2007). 

 Balabanian et al., (2006) apresentaram resultados promissores com o uso da BLN, tais 

como: estímulo à angiogênese, adesão celular e formação de matriz extracelular, promoção da 

substituição e reparo do tecido, aceleração da cicatrização de lesões em tecido cutâneo, 

pericárdio, esôfago, parede abdominal, tímpano, vasos sanguíneos e no conjuntivo dos olhos, 

sem produzir sinais de hipersensibilidade. 

Resultados prévios obtidos em camundongos mostraram que a utilização da 

biomembrana de látex natural estimulou os diferentes estágios da cicatrização, especialmente a 

fase inflamatória, recrutando leucócitos para a região lesada e estimulando o estresse oxidativo. 

Estes fatores parecem se relacionar a forte angiogênese e fibroplasia, estimulados pela BLN na 

fase de proliferação e formação tecidual (ANDRADE et al., 2011). Também em experimentos 

realizados em coelhos, o látex da Hevea brasiliensis tem demonstrado importante propriedade 

de cicatrização e grande atividade angiogênica, sendo eficaz no aumento da permeabilidade 

vascular, o que permite que uma variedade de citocinas e fatores de crescimento alcancem o 

tecido lesado. Este resultado é particularmente relevante na medida em que a angiogênese supre 

os tecidos com uma ampla variedade de nutrientes importantes na liberação dos metabólitos 

(MENDONÇA et al., 2010). 

Diante dos estudos encontrados na literatura, os resultados clínicos e histopatológicos 

sugerem que a BLN atua como um fator indutor da cicatrização, especialmente na fase 

inflamatória, confirmada pela presença abundante de exsudato nas lesões, promovendo a 

transformação do microambiente das úlceras venosas crônicas e estimulando a angiogênese e a 

posterior reepitelização (FRADE et al., 2012). Entretanto, para a reparo de nervos periféricos, 

por exemplo, estudo demonstrou que a BLN apresenta a desvantagem de não ser biodegradável, 
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mesmo que biocompatível (IJKEMA-PAASSEN et al., 2004). Dessa forma, a partir desses 

estudos, para alguns tecidos e tipos de lesões, passou a ser utilizada a proteína extraída do soro 

do látex natural, a proteína F1 (princípio ativo da BLN) possibilitando assim a sua possível  

reabsorção pelo organismo (DIAS et al., 2015; MUNIZ et al., 2015). 

 

1.5 Lesão e tratamento 

 

Lesões no tendão calcâneo são conhecidas desde a época de Hipócrates, estudos que 

abordam esta condição foram primeiramente escritos por Ambroise Paré em 1633 (CETTI et 

al., 1993). Dentre todos os tendões, o calcâneo é um dos mais frequentemente lesados (COSTA; 

HUNGRIA NETO, 2007). A incidência de lesões neste tendão é uma das que mais tem 

aumentado desde a década de 80 (GULATI et al., 2015)  devido à busca por uma melhor 

condição física, pelo aumento da prática esportiva e devido ao envelhecimento (MAFFULLI et 

al., 2000; MAZZONE; MCCUE, 2002). Estas lesões foram classificadas por Arner e Lindholm 

(1959) em 3 categorias: a primeira é quando o peso está sobre o antepé enquanto o joelho se 

estende, este movimento é responsável por 53% das rupturas. A segunda categoria é súbita e 

ocorre com uma inesperada dorsiflexão do tornozelo, este caso corresponde a 17% das lesões. 

A terceira é uma dorsiflexão violenta de uma flexão plantar e ocorre em 10% dos pacientes 

(MAFFULLI, 1999). 

A incidência de ruptura na América do Norte é de 5,5 a 9,9/100.000 habitantes 

(SUCHAK et al., 2005) e de 6 a 18/100.000 na Europa (LEPPILAHTI; PURANEN; ORAVA, 

1996). Na Escócia a taxa de ruptura em 1981 era de 4,7/100.000, em 1994 de 6/100.000. Na 

Dinamarca o índice era de 22,1/100.000 em 1991 e de 32,6/100.000 em 2002 (GULATI et al., 

2015). 

Estas lesões podem ocorrer em qualquer idade, porém são mais frequentes na terceira 

ou na quarta década de vida e demonstram uma forte prevalência em homens 

(MANDELBAUM; MYERSON; FORSTER, 1995; COSTA; HUNGRIA NETO, 2007). A 

proporção de homens:mulheres diverge de acordo com o estudo e pode variar de 2,9-5,7:1 

(GANESTAM et al., 2016) até 20:1 (GULATI et al., 2015).  

O tratamento pode ser realizado na forma conservadora ou por cirurgia através de reparo 

aberto ou percutâneo (HENRIQUEZ et al., 2012), porém vários estudos sugerem que o 

tratamento conservador está associado a altas taxas de re-ruptura (9,8 - 12,6%) (KOCHER et 

al., 2002; WONG; BARRASS; MAFFULLI, 2002). Já o reparo cirúrgico possui uma menor 

taxa de re-ruptura, em torno de 3 a 10% (HENRIQUEZ et al., 2012), sendo considerado até o 
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momento o “padrão-ouro” para o tratamento (INNOCENTI et al., 2015). Contudo, algumas 

complicações podem ocorrer, sendo elas: deiscência, que pode ser seguida por infecção, necrose 

da pele, exposição e eventualmente necrose do tendão (BRUGGEMAN et al., 2004). Ainda, o 

reparo cirúrgico diminui a capacidade do tendão em resistir a forças de tensão, quando 

comparados com o tecido tendíneo não lesado (YALCIN et al., 2011). O tempo de imobilização 

gessada não é um consenso na literatura e no caso do tratamento conservador deve ser mantido 

por 12 semanas, ou por 10 em caso de tratamento cirúrgico (COSTA; HUNGRIA NETO, 2007). 

Para o tratamento cirúrgico existem vários tipos de sutura que podem ser utilizados com 

2, 4 ou 6 fios, como as técnicas de Kessler-Tajima, Kessler modificada com nó periférico e sem 

nó periférico, Krackow e Tsuge com 2 fios, Krackow, Kessler modificada dupla, Lee e Becker 

possuindo 4 fios e Savage com 6 fios (SINGER et al., 1998; THURMAN et al., 1998; 

MCKEON et al., 2006). A sutura de Kessler-Tajima com os nós dentro do local de reparo é 

muito utilizada e evita o estrangulamento da microcirculação do tecido tendíneo (BERNBACH, 

1988; SINGER et al., 1998; VOLETI; BUCKLEY; SOSLOWSKY, 2012). 

O processo de reparo do tendão ocorre em três fases: inflamação, reparo, remodelamento 

(MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; JAMES et al., 2008). A fase inflamatória ocorre de 

três a sete dias após a lesão, a ruptura de vasos sanguíneos presentes na bainha tendínea causam 

a formação de hematoma, o coágulo resultante ativa a liberação de diversos fatores 

quimiotáticos, tais como, moléculas vasodilatadoras e pró-inflamatórias que atraem células 

inflamatórias de tecidos adjacentes (MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; JAMES et al., 

2008). Além disso, os eritrócitos, plaquetas, neutrófilos, monócitos e macrófagos migram para 

o local da lesão, onde o coágulo, os restos celulares e corpos estranhos são fagocitados (JAMES 

et al., 2008).  

O segundo estágio de reparo/proliferação celular inicia-se por volta do quinto dia, 

momento no qual os tenoblastos que migraram para o local da lesão iniciam a síntese de 

colágeno e de vários componentes da matriz extracelular (LINDSAY; BIRCH, 1964; 

MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002). Ainda nesta fase, fatores angiogênicos são liberados 

e iniciam a formação de uma rede vascular (MYERS; WOLF, 1974). Em seguida, na fase de 

proliferação/reparo, continua o recrutamento fibroblástico, sua rápida proliferação no local da 

lesão e a síntese de colágeno (essencialmente o tipo III) e de componentes da matriz extracelular 

como proteoglicanos, os quais são inicialmente organizados de maneira aleatória (GARNER et 

al., 1989). Ainda nessa fase, uma extensa rede de vasos sanguíneos está presente e a lesão 

apresenta uma aparência de cicatriz (FENWICK; HAZLEMAN; RILEY, 2002). No final deste 

estágio o tecido reparado está altamente celularizado e contem relativamente uma grande 
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quantidade de água e componentes da matriz extracelular (JAMES et al., 2008). O último 

estágio de remodelamento/organização inicia-se de seis a oito semanas após a lesão. Essa fase 

é caracterizada por uma celularidade diminuída, reduzida síntese da matriz, diminuição do 

colágeno tipo III e aumento da síntese de colágeno tipo I, o qual é organizado longitudinalmente 

ao longo do eixo tendíneo e é responsável pela força mecânica do tecido reparado (LIU et al., 

1995; RUNESSON et al., 2015). Durante as fases posteriores de remodelamento as interações 

entre as unidades estruturais do colágeno levam a uma maior rigidez e, consequentemente, a 

uma maior resistência à tração. No entanto, o tecido reparado não atinge as características do 

tendão normal (JAMES et al., 2008). 

Considera-se que após a cirurgia o paciente retorna ao trabalho em média após 85 dias, 

podendo variar de 15 a 270 dias; porém, para a volta da prática esportiva a liberação ocorre 

com 150 dias em média, variando de 3 a 12 meses (ROUVILLAIN et al., 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Embora existam várias técnicas de sutura disponíveis para o cirurgião, todas diminuem 

a resistência e a função mecânica do tecido tendíneo devido à alta modificação do colágeno. 

Além do elevado tempo de reparo fazendo com que o paciente fique por um longo período 

impedido de realizar suas atividades normais. 

Atualmente na literatura clínica ainda não existe um método eficaz de tratamento para 

acelerar e melhorar a reparo do tendão no intuito de restabelecer sua perfeita atividade 

funcional. 

Uma vez que a proteína F1 extraída da árvore Hevea brasiliensis vem sendo utilizada 

em pesquisas com outros tecidos obtendo resultados satisfatórios, justifica-se sua utilização no 

tecido tendíneo a fim de buscar uma alternativa que possa auxiliar no tratamento, acelerando o 

processo de reparo e restabelecendo os padrões normais do colágeno. 

Além de analisar a influência do tipo de sutura no processo de reparo, as análises 

morfológicas, ultraestruturais, bioquímicas e funcionais podem elucidar e certificar as 

características, efeitos e a qualidade do processo de reparo com a utilização da proteína F1. 
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3 OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar se a proteína F1 melhora a cicatrização do tendão, qual a influência do tipo de 

sutura nesse processo e se o tendão em processo de reparo interfere nas condições normais de 

contração muscular. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

a) Analisar as alterações morfológicas e ultraestruturais utilizando microscopia 

esteroscópica, microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e de 

transmissão; 

b) Avaliar a distribuição dos colágenos tipo I e III pelo tecido por microscopia de luz 

polarizada; 

c) Quantificar os tipos de colágenos, assim como as proteínas TIMP-1, -2, MMP-2, -9; 

d) Avaliar a organização, distribuição e densidade das fibrilas colágenas; 

e) Avaliar se o tendão lesado e em processo de reparo interfere na capacidade contrátil 

muscular; 

f) Analisar a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 no músculo sóleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados 243 animais da linhagem Sprague Dawley, provenientes do biotério 

do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB/USP com 

protocolo n. 16/2014. 

Todos foram alojados em gaiolas de contenção de polipropileno, agrupados em números 

de cinco, com água e ração “ad libitum”, mantidos em períodos claro/escuro de 12 horas, à 

temperatura média de 22 ± 2°C, todos machos com idade de 3 meses organizados em 5 grupos: 

 

Tabela 1: Organização dos grupos experimentais  

Nome do Grupo Tipo de Sutura Tratamento Tempo de Análise 

Controle (C) Nenhuma Nenhum Ao completar 3 meses de vida. 

U2s Sutura-U Nenhum Duas semanas 

UP2s Sutura-U Proteína F1 Duas semanas 

K2s Kessler-Tajima Nenhum Duas semanas 

KP2s Kessler-Tajima Proteína F1 Duas semanas 

U4s Sutura-U Nenhum Quatro semanas 

UP4s Sutura-U Proteína F1 Quatro semanas 

K4s Kessler-Tajima Nenhum Quatro semanas 

KP4s Kessler-Tajima Proteína F1 Quatro semanas 

 

Todos os experimentos foram previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 

protocolo 016/2014. 

 

4.1 Suturas para as cirurgias 

 

Na técnica de Kessler-Tajima o fio de sutura foi introduzido na face de contato de um 

coto ao outro, externalizado e introduzido novamente no tecido tendíneo transversalmente até 

a porção oposta, em que mais uma vez foi exposto e por fim inserido ao tendão pela última vez 

em direção ao coto, o procedimento foi realizado em ambos os lados e os fios unidos por nó 

como demonstra a figura 2. 

 



29 

 

 

Figura 2:  Esquema da técnica de Kessler-Tajima com dois nós entre os cotos. Mostra o tendão com uma ruptura 

completa e o percurso dos fios de sutura internamente (linha tracejada) e externamente (linha 

contínua). Os números indicam o passo a passo da técnica. Fonte: Próprio autor da tese. 

 

Para a técnica de sutura-U o fio foi inserido na superfície do tecido tendíneo 

aproximadamente a 2mm da secção em direção ao coto, o mesmo fio foi introduzido no coto 

oposto e externalizado a 2mm. 

As extremidades foram unidas e os nós ficaram posicionados externamente ao tecido 

como mostra a figura 3.  

 

 

Figura 3: Esquema da técnica de sutura-U com dois nós externos ao tendão. Mostra o tendão com uma ruptura 

completa e o percurso dos fios de sutura internamente (linha tracejada) e externamente (linha 

contínua). Os números indicam o passo a passo da técnica. Fonte: Próprio autor da tese. 
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4.2 Técnica cirúrgica 

 

Para a realização das cirurgias no tendão calcâneo os animais foram anestesiados com 

Cetamina (75mg/kg) e Xilazina (10mg/kg) (DIAS et al., 2013) e uma incisão com lâmina de 

bisturi número 15 foi realizada lateralmente ao membro posterior dos animais para não ocorrer 

um corte no tendão calcâneo. Para padronização as cirurgias foram realizadas apenas no 

membro posterior esquerdo de todos os animais. 

Uma completa secção do tendão foi realizada utilizando uma tesoura íris de 12cm a 

7mm do osso calcâneo (OKAMOTO et al., 2010). O tendão e a pele foram suturados utilizando 

fio cirúrgico CATGUT simples 5-0, tipo A – classe IV, estéril (Technofio). 

A aplicação da proteína F1 ocorreu durante o ato cirúrgico aplicando sobre o tendão 

uma quantidade de 100 µL, diluída em ácido hialurônico (HAH) na concentração final de 1% 

HAH e 0,1% de proteína F1 (DIAS et al., 2015). 

Após a cirurgia foi administrado 0,1ml/100g de anti-inflamatório (Flunixina 

meglumina, Banamine – MSD Saúde Animal) e 0,1ml/100g de anti-infeccioso de amplo-

espectro (Pentabiótico® Veterinário – Fort Dodge Saúde Animal Ltda.) e ainda a aplicação 

tópica de Timeolate (cloridrato de lidocaína 21,0mg/mL e cloreto de benzetônio 1,33mg/mL - 

Lifar) (ISSA et al., 2010). Todo o procedimento é demonstrado na figura 4. 
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Figura 4: Procedimento cirúrgico. Sequência demonstrando a lesão, as suturas dos tendões e da pele. (A) Mostra 

a tesoura íris de 12cm sendo introduzida para realizar a secção completa no tendão. (B) Uma régua 

demonstrando que a lesão foi realizada a 7cm do osso calcâneo. (C) Mostra a sutura-U finalizada e os 

nós do fio CATGUT 5-0 (setas). (D) A sutura de Kessler-Tajima finalizada com os fios de sutura saindo 

pelo local da lesão (setas). (E) Mostra a cirurgia finalizada com 3 pontos (seta) fechando a pele do 

animal. 
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4.3 Microscopia estereoscópica 

 

Para obtenção das imagens macroscópicas os mesmos tendões utilizados para 

microscopia de luz foram fotografados utilizando Microscópio Estereoscópico Zeiss Stemi 

SV6, equipado com câmera Canon Power Shot A640. 

Os tecidos foram retirados da solução fixadora de formaldeído 4% após 48h e 

fotografados para a visualização dos aspectos macroscópicos, com o intuito de analisar a 

coloração, brilho e a estrutura da amostra. 

 

4.4 Microscopia de luz 

 

Foram utilizados 5 animais de cada grupo, eutanasiados em câmara de CO2, o tendão 

calcâneo foi removido e fixado em paraformaldeído 4% durante 48 horas em temperatura 

ambiente. 

As amostras foram desidratadas em série de álcoois do 70% ao 100% por 30 min cada, 

em seguida foram diafanizadas em Xilol. Blocos de parafina foram montados para que pudesse 

ser efetuado cortes de 7 µm de espessura, montados em lâminas histológicas, e corados com 

Hematoxilina-Eosina para examinar a disposição do colágeno e os núcleos celulares (TOLOSA 

et al., 2003) e com picrosirius red  para analisar sob luz polarizada a distribuição dos colágenos 

tipos I e III (JUNQUEIRA; BIGNOLAS; BRENTANI, 1979; LATTOUF et al., 2014). 

 

4.5 Microscopia eletrônica de varredura  

 

Para a análise de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução foram utilizados 

5 animais de cada grupo, anestesiados com Xilazina (10mg/kg) e Cetamina (75mg/kg), sendo 

perfundidos com a solução fixadora de Karnovsky modificada (glutaraldeído 2,5% e 

paraformoldeído 2% em solução tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4) (WATANABE; 

YAMADA, 1983) injetando 100 mL de solução pelo ventrículo esquerdo do coração.  

O tendão calcâneo foi removido entre a junção miotendínea e osteotendínea, imerso na 

mesma solução durante 24 horas à 4ºC. Em seguida as amostras foram lavadas em solução 

tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4 e crio-fraturadas de acordo com a técnica de 

congelamento em nitrogênio líquido empregando o método descrito por Watanabe (1998). 

Seguidamente foram lavadas em solução tampão fosfato de sódio e pós-fixadas em 

solução de tetróxido de ósmio a 1%, durante 2 horas à 4ºC, lavadas em água destilada e 
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desidratadas em série crescente de alcoóis (70% ao 95% durante 15 min cada, e quatro vezes 

no absoluto pelo mesmo tempo), a secagem das amostras foi realizada em aparelho ponto crítico 

Balzers CPD-030 utilizando CO2 líquido.  

As amostras secas foram montadas em bases metálicas (stubs) e cobertas com íons de 

ouro em aparelho Balzers Union SCD-040 e analisadas ao microscópio eletrônico de varredura 

Neoscope JCM-5000 com tensões de aceleração fixas de 10 e 15kV e no microscópio de alta 

resolução Jeol JSM-7401F, ambos pertencentes à Central Analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo. 

 

4.6 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Para a microscopia eletrônica de transmissão 5 animais de cada grupo foram utilizados, 

sendo perfundidos conforme previamente descrito na metodologia de microscopia eletrônica de 

varredura. 

O tendão calcâneo foi dissecado e fixado na mesma solução durante 3 horas em 

temperatura ambiente, em seguida foi realizada a lavagem com tampão fosfato de sódio e a pós-

fixação com a solução de tetróxido de ósmio a 1% durante 2 horas a 4ºC, e em acetato de uranila 

0,5% overnight.  

Os tecidos foram então desidratados em série crescente de álcoois do 70-95% durante 

15 min cada, 4 vezes no 100% pelo mesmo tempo e duas vezes em óxido de propileno também 

por 15 min. Em seguida foi realizada a embebição em resina Spurr®, sendo que foram utilizadas 

as seguintes proporções e tempos: 1:1 resina:óxido de propileno por 3 horas, 3:1 por 3 horas e 

por último em resina pura overnight.  

As amostras foram emblocadas em resina pura e a polimerização foi realizada em estufa 

a 60ºC durante 72 horas. Cortes semi-finos de 350 nm de espessura corados com a solução de 

azul de toluidina foram realizados para delimitação da área para em seguida realizar os cortes 

ultrafinos de 60 nm de espessura, os quais foram coletados em telas de 200 mesh.  

Em seguida os cortes foram contrastados com solução saturada de acetato de uranila por 

5 min (WATSON, 1958) e citrato de chumbo por 3 min (REYNOLDS, 1963), lavadas em 

seguida com água destilada (WATANABE; YAMADA, 1983). 

As análises foram realizadas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 1010 com 

tensão de 80 kV no Centro de Microscopia do Departamento de Biologia Celular e do 

Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas. 
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4.7 Western blot 

 

Para a extração de proteínas, os tendões foram macerados em nitrogênio líquido, um 

volume de vinte vezes do peso do tendão foi colocado de tampão de extração constituído de 

4M de Cloridrato de Guanidina, 0,05M de Tampão Acetato de Sódio pH 5,8, 0,05M de EDTA 

Ethylenediaminetetracetic Acid, 1mM de PMSF Phenylmethanesulfonyl fluoride, as amostras 

foram então mantidas em agitação por 24 horas à 4°C, em seguida foram homogeneizadas 

com sonicador na frequência de 75% e centrifugadas a 11.000 rpm por 10 min à 4°C. 

O sobrenadante foi retirado para a precipitação das proteínas totais, então 9 

volumes de etanol mais 1 volume de 1M de Tampão Acetato de Sódio pH 7,4 mais amostra 

foram pipetados nessa proporção e mantidos à 4°C por 24 horas. 

Então as amostras foram centrifugadas novamente a 11.000 rpm por 10 min à 4°C, o 

pellet foi coletado e homogeneizado usando Tris-HCl pH 6,8 sob agitação à 95°C por 5 min. 

As proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

Após a quantificação 30µg de proteínas foram pipetadas com 4x de Tampão de Amostra 

Laemmli Bio-Rad #1610747 e 10% de β-Mercaptoetanol, agitadas por 5 min à 95°C e 

então submetidas a eletroforese em gel de gradiente de 6-20% SDS-Poliacrilamida. As 

proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose utilizando o equipamento 

Trans-Blot® TurboTM, com o kit de transferência  Trans-Blot® TurboTM RTA Transfer Kit, 

Nitrocellulose Bio-Rad #170-4270. 

Foram utilizados os seguintes anticorpos para marcação das proteínas de interesse: anti-

COL1A1 (Rhea Imuny IM-0283) para o colágeno tipo I, anti-COL3A1 (Cusabio CSB-

MA000282) para o colágeno tipo III, anti-TIMP-1 (Cusabio CSB-PA004293), anti-TIMP-2 

(CSB-PA004294), anti-MMP-2 (CSB-PA003258) e anti-MMP-9 (Rhea Imuny IM-0671), 

todos na diluição de 1:500 com exceção ao anticorpo de colágeno tipo III que foi utilizada a 

diluição de 1:1.000, todos incubados overnight à 4°C, seguida por lavagem e incubação com 

anticorpos secundários por 1 hora em temperatura ambiente. 

A revelação das membranas foi realizada utilizando o reagente LuminataTM Forte 

Western HRP Substrate (Millipore #WBLUF0500) que foi pipetado sobre a membrana por 2 

min, em seguida foram fotografadas no equipamento Fusion Fx (Vilber Lourmat Byosystems), 

e o software Image Studio Lite Ver 5.2 foi utilizado para a densitometria das bandas. Para esse 

experimento foram utilizados 4 animais por grupo. 
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4.8 Teste de contração muscular 

 

Para o teste de contração muscular, 8 animais de cada grupo foram utilizados, 

anestesiados com tribromoetanol (20 mg/100 g peso corporal, i.p.), seguido da exposição do 

nervo isquiático através de uma incisão lateral na coxa, a qual foi conectado a um eletrodo de 

platina.  

O músculo sóleo foi cirurgicamente separado do músculo gastrocnêmico, evitando lesão 

na inervação do músculo de interesse. O tendão distal do músculo sóleo foi cuidadosamente 

isolado e separado do tendão distal lateral e medial do músculo gastrocnêmico.  Os ratos foram 

colocados em uma plataforma de acrílico de forma que a pata do animal ficasse em posição 

fixa. O tendão do músculo sóleo foi amarrado a uma linha de seda (3-0) e conectado a um 

transdutor de força (BIOPAC) acoplado ao computador. 

Inicialmente foi estabelecido o comprimento muscular inicial, em que se obtém a tensão 

máxima do músculo resultando no valor máximo da contração isolada obtida. Todas as medidas 

subsequentes foram realizadas em tensão máxima. Os músculos foram eletricamente 

estimulados (Estimulador AVS Projetos) através do nervo isquiático. Para a realização do 

protocolo foi utilizado os seguintes parâmetros: Contração isolada com frequência de 2 Hz por 

2 min em 20 V, para a contração tetânica máxima foi utilizada a frequência de 350 Hz por 2 

seg em 20 V, e para o protocolo de fadiga foram realizadas 10 contrações com a frequência de 

200 Hz por 2 segundos em 20 V e com intervalo de 4 segundos entre as contrações. As 

contrações foram obtidas através do software (AQCAD; Versão 2.4.4.0, AVS Projetos) em 

grama-força e convertidas a miliNewton (mN). A força específica foi obtida através da razão 

mN/g do peso muscular. 

 

4.9 PCR quantitativo em tempo real 

 

4.9.1 Extração de RNA total e quantificação 

 

Foram utilizados 4 animais por grupo para o isolamento do RNA total do tendão 

calcâneo utilizando o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA), seguindo as recomendações 

do fabricante. A quantificação foi realizada por espectrofotometria (Eppendorf 

Spectrophotometer), mensurando-se a absorbância a 260nm. A pureza do RNA foi determinada 

fazendo a relação entre 260 e 280 nM. Em seguida as amostras foram colocadas em gel 

desnaturante para análise qualitativa. 
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4.9.2 Reação de transcrição reversa 

 

Para a reação de transcrição reversa, 1 µg de RNA extraído foi  utilizado contendo Oligo 

dT (500 µg/ml), 10 nM de dNTP Mix, 5x First Strand Buffer, 0,1M de DTT e 200U de 

transcriptase reversa (MMLV Reverse Trancriptase - Promega Corporation).  

A transcrição reversa foi efetuada à 70°C por 10 min. Adicionada a enzima, o ciclo foi 

continuado à 42°C por 1 hora e à 95°C por 10 min. 

 

4.9.3 Reação em cadeia de polimerase em tempo real 

 

A expressão gênica foi analisada através da utilização de primers específicos elaborados 

através no site NCBI. A reação foi feita com cDNA (DNA complementar), diluído em mix 

contendo Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), água MiliQ e 

respectivos primers senso e anti-senso.  

As condições de ciclagem utilizadas foram 60°C por 1 min, 50°C por 2 min e 95°C por 

10 min. A amplificação ocorreu em 40 ciclos de desnaturação à 95°C por 15 seg e anelamento 

e extensão à 60°C por 60 seg.  

A análise da amplificação foi realizada com auxílio do software do aparelho Rotor Gene. 

O Ct, limiar de ciclagem em que pôde ser notado um aumento na fluorescência indicou a 

quantidade de cDNA presente nas amostras, e consequentemente os níveis de RNA mensageiro 

(RNAm) que estavam presentes na reação.  

A expressão gênica foi medida através da fórmula: 2-∆∆Ct, descrito por K. Livak no 

Manual do Usuário do Biosystem Sequence Detctor Bulletin 2, onde ∆∆Ct = [Ct amostra – Ct 

controle interno da mesma amostra] – [Ct controle – Ct do controle interno com a mesma 

amostra controle]. A fórmula é baseada na suposição que a taxa com que o Ct muda versus a 

taxa que a cópia alvo muda seja idêntica para o gene de interesse e o controle interno (para 

controle interno foi utilizado o gene da Ciclofilina). 

 

4.10 Análises estatística 

 

Para avaliar o peso e diâmetro. dos tendões, diâmetro e densidade das fibrilas colágenas, 

assim como as proteínas colágeno tipo I e III, TIMP-1, -2, MMP-2 e 9, o peso dos músculos 

sóleos, e a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 os dados foram analisados estatisticamente 

pelo teste ANOVA sem considerar os fatores, uma vez que o grupo controle não possui 
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tratamento, com pós-teste de Dunnett com o objetivo de comparar todos os grupos com o 

controle. 

Em seguida foi empregada a análise de variância ANOVA levando em consideração os 

três fatores: tipos de suturas, sutura-U e Kessler-Tajima; tratado ou não tratado com a proteína 

F1 e tempo após a lesão, 2 e 4 semanas, com o objetivo de verificar o efeito desses fatores e 

suas interações com pós-teste de Tukey. 

A quantificação do diâmetro das fibrilas colágenas foi realizada de acordo com o 

protocolo descrito por Starborg et al. (2013) utilizando o software ImageJ v. 1.51s, os autores 

também afirmam que deve sempre ser considerado o diâmetro mínimo para análise estatistica. 

Para as análises de frequência de distribuição das fibrilas colágenas, todos os dados dos 

diâmetros foram colocados no software Statgraphics Centurion XVI o qual analisou qual a 

porcentagem do diâmetro fibrilar a cada 10 nm. 

Para analisar a força máxima específica os dados foram inicialmente normalizados pelo 

peso corporal de cada animal. Objetivando verificar se os grupos submetidos aos dois tipos de 

sutura, tratados ou não com a proteína F1, após 2 e 4 semanas de lesão apresentaram diferença 

de força máxima específica em relação ao controle foi empregado ANOVA um fator com pós-

teste de Dunnett. Em seguida, empregou-se ANOVA três fatores com o objetivo de verificar o 

efeito do Tipo de Sutura, da Proteína F1, o tempo após a lesão e suas interações na força máxima 

específica, com pós teste de Tukey. 

Para o teste de fadiga muscular os valores são apresentados pela força bruta, expressos 

em mN. No grupo controle foi empregado a análise de variância com medidas repetidas para 

verificar o efeito das contrações C1, C4, C7 e C10, seguida por pós-teste de Bonferroni.  

Posteriormente, foi empregado nos grupos lesados ANOVA quatro fatores; tipo de 

sutura, tratamento com a proteína F1, tempo de tratamento e contração (C1, C4, C7 e C10) 

como fator de medida repetida, seguida por pós teste de Bonferroni. 

Todos os dados estão representados por média ± erro padrão. Para diferença estatística 

foi adotado em todos os testes p < 0,05. 

Todos os testes foram realizados com auxílio dos softwares Statgraphics Centurion XVI 

e IBM SPSS Statistics v.22 no setor de estatística do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise estereoscópica 

 

A morfologia do tendão calcâneo foi analisada macroscopicamente e demonstra em 

todos os grupos sua coloração normal branco brilhante, no entanto todos os grupos lesados 

apresentam regiões de coloração amarelada sendo resultado do fio de sutura ainda em 

reabsorção. 

No grupo controle nota-se uma região próxima ao ventre muscular mais extensa que 

estreita-se em direção a região distal que insere-se ao osso calcâneo (Fig. 5A). 

O grupo em que foi utilizada a técnica de sutura-U não tratado com a proteína F1 

analisado após 2 semanas (U2s) apresentou um acentuado abaulamento na região distal, 

estreitando-se no centro do tendão com maior largura na região de inserção no tecido muscular 

(Fig. 5B). Já o grupo em que foi utilizada a mesma sutura com tratamento (UP2s) apresentou 

certo abaulamento na mesma região, porém, não acentuado como o grupo não tratado, a 

característica de centro mais estreito que as extremidades também foi notada (Fig. 5C). 

Entretanto ao analisar os grupos com esta técnica de sutura sem tratamento após 4 

semanas (U4s) observa-se que este apresenta as mesmas características morfológicas que o 

grupo UP2s (Fig. 5D), no entanto este mesmo grupo com a aplicação da proteína F1 (UP4s), 

demonstra um aspecto cilíndrico com a presença de um abaulamento na região distal (Fig. 5E). 

Os grupos os quais foi utilizada a técnica de sutura de Kessler-Tajima com exceção ao 

grupo tratado e analisado após 2 semanas (KP2s) apresentaram suas extremidades maiores que 

a região central (Figs. 5F, H, I), um aspecto cilíndrico foi notado no grupo KP2s ao longo de 

todo o seu eixo (Fig. 5G), tal característica é similar à do grupo UP4s (Fig. 5E). 

Entre todos os grupos da sutura de Kessler-Tajima, o K2s apresentou o maior 

estreitamento da região central em comparação a todos os outros grupos independente da sutura 

utilizada (Fig. 5F). 

Quando analisados 4 semanas após a lesão o grupo não tratado K4s apresentou uma 

grande região próxima ao músculo (Fig. 5H), já o grupo tratado KP4s demonstrou extremidades 

com larguras similares e um tênue estreitamento central (Fig. 5I). 
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Figura 5: Imagens estereoscópicas. (A) Grupo Controle. (B) Grupo U2s. (C) Grupo UP2s. (D) Grupo K2s. (E) 

Grupo KP2s. (F) Grupo U4s. (G) Grupo UP4s. (H) Grupo K4s. (I) Grupo KP4s. Barras: 2 mm. 

 

5.2 Microscopia de luz  

 

5.2.1 Coloração de hematoxilina-eosina 

 

5.2.1.1 Grupo controle 

 

As análises de microscopia de luz do grupo controle, com cortes corados por 

Hematoxilina-Eosina mostraram o padrão clássico de um tecido conjuntivo denso modelado 

que constitui o tendão. Notou-se a pequena quantidade de células e o predomínio da matriz 

colágena. 
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Tenócitos organizados em fileiras foram revelados na periferia dos feixes de fibras 

colágenas (Fig. 6A). Em maior aumento evidencia-se as fibras colágenas coradas em tom de 

rosa (Fig. 6B). 

Localizado adjacente à fibra colágena, com núcleo delgado e alongado foram notados a 

presença de tenócitos como se observa na figura 6C. 

 

 

Figura 6: Microscopia de luz do grupo controle. Corte longitudinal. (A)  Mostra fileiras de tenócitos (setas) 

Aumento 100x, barra: 100 µm. (B) Feixes de fibras colágenas (setas). Aumento 200x, barra: 100 µm. 

(C) Tenócitos (setas). Aumento 400x, barra: 50 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 

 

Os cortes transversais do grupo controle evidenciaram o tendão calcâneo, sendo que em 

sua adjacência um conjunto vásculo-nervoso foi claramente observado. Entre ambos, ficou 

evidente um tecido conjuntivo frouxo com função de mantê-los aderido (Fig. 7A). 

Assim como nos cortes longitudinais, os cortes transversais evidenciaram o aspecto 

normal do tecido, com uma densa matriz colágena e uma quantidade pequena de células (Fig. 

7B). 

 

 

Figura 7: Microscopia de luz do grupo controle. Corte transversal. (A) Mostra o tendão calcâneo (T), vasos 

sanguíneos (setas) e nervos (cabeças de seta) Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B) Tendão calcâneo (T). 

Aumento: 100x, barra: 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 

T 
T 
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5.2.1.2 Grupos lesados U2s e UP2s 

 

As imagens histológicas de todos os grupos de animais experimentais lesados 

mostraram exatamente o local em que houve a lesão, e a subsequente reparação foi realizada.  

Em todos os grupos em que foram utilizados a sutura-U, tratados ou não com a proteína 

F1 e avaliados com duas semanas pós-operatória, mostraram uma alta celularização em todo o 

tecido, bem como os núcleos celulares ficaram evidentes devido à intensa coloração azul-

arroxeado do corante hematoxilina. 

Em detalhes notou-se no grupo U2s, o epitendão bem aderido revestindo externamente 

o tendão, a presença de grupamentos de adipócitos entre as fibras colágenas e adjacentes ao 

epitendão puderam ser observadas, assim como, fio de sutura em estágio avançado de 

reabsorção (Figs. 8A, A'). Analises das fibras colágenas demonstraram uma organização 

paralela, sendo que entre elas a presença de diminutos capilares foram cuidadosamente 

observada (Fig. 8A"). 

No entanto, quando tratado com a proteína F1 e analisado com o mesmo tempo, no 

grupo UP2s é possível notar uma similaridade morfológica com o grupo não tratado, que 

mostrou uma maior quantidade de adipócitos ao longo do tecido agrupados em fileiras. O 

epitendão ficou evidente apenas do lado lateral esquerdo do tecido (Fig. 8B), entretanto destaca-

se uma maior quantidade de vasos sanguíneos com diâmetros maiores tanto na periferia quanto 

no interior do tendão quando comparados com o grupo não tratado. Com relação às fibras 

colágenas, estas apresentam em alguns lugares do tecido um inicial estágio de alinhamento 

(Figs. 8B’, B”). 
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Figura 8: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes longitudinais. (A)  Grupo U2s. Imagem geral 

da área lesada. Epitendão (setas). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Mostra detalhes da região lesada. 

Epitendão (seta larga), adipócitos (setas finas), resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 40x, 

barra 500 µm. (A”) Fibras colágenas (setas), capilares (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. 

(B) Grupo UP2s. Imagem da região lesada e tratada. Epitendão (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. 

(B’) Fileira de adipócitos (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas). Aumento 40x, barra 500 µm. (B”) 

Fibras colágenas (setas), adipócitos (cabeça de seta), vasos sanguíneos (*). Aumento 100x, barra 100 

µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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Cortes transversais da região lesada demonstraram a presença de fio de sutura no grupo 

U2s, na região periférica o conjunto vásculo-nervoso foi observado, entretanto, diferentemente 

do grupo controle, não existe o tecido conjuntivo frouxo que une tais estruturas ao tendão. O 

tecido lesado evidenciou um aumento de tamanho a ponto de unir-se aos vasos e nervos 

adjacentes, estes acabam sendo envolvidos e tornam-se partes diretas do tendão (Fig. 9A) 

Um maior aumento da região central do tendão lesado, revela discretamente a presença 

de delgados vasos sanguíneos envolvidos entre as fibras colágenas que compõem o tecido (Fig. 

9A'). 

Em animais do grupo tratado com a proteína F1 UP2s, os fios de sutura também ficaram 

evidentes, porém, um volumoso fio de sutura foi observado na região periférica, o que nos leva 

a acreditar que é muito provavelmente o nó dado nos fios, que fica sob o tendão, mas que no 

processo de reparo acaba sendo envolvido pelo tecido conjuntivo (Fig. 9B). 

Em maior aumento foi evidenciado o tecido conjuntivo em contato com o fio e um 

espaço ausente de tecido ao seu redor, suportando a ideia de que o tecido envolveu este 

aglomerado de fios (Fig. 9B’). 



44 

 

 

Figura 9: Microscopia de luz dos grupos lesados U2s e UP2s. Cortes transversais. (A)  Grupo U2s. Imagem da 

área lesada. Fio de sutura (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas finas) e nervo (seta larga) Aumento 

40x, barra: 500 µm. (A’) Mostra detalhes da região lesada  com delgados vasos sanguíneos (setas). 

Aumento 100x, barra 100 µm. (B) Grupo UP2s. Imagem da região lesada e tratada. Fios de sutura 

(cabeças de seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B’) Tecido conjuntivo em contato com o fio de sutura 

(*) e um espaço ausente de tecido rodeando-o (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. 

Coloração: Hematoxilina-Eosina. 

 

5.2.1.3 Grupos lesados K2s e KP2s 

 

O grupo K analisado no mesmo período evidenciou dois grandes vasos contíguos 

intimamente adjacentes ao epitendão, a presença de adipócitos por todo o tecido puderam ser 

observados e estão distribuídos por toda área analisada (Figs. 10A, A’). As fibras colágenas 

analisadas em maior aumento demonstram os detalhes de sua organização, as quais 

apresentaram-se em um inicial processo de alinhamento. Nesse mesmo aumento ainda ficaram 

evidentes a presença de vasos sanguíneos com diâmetros muito pequenos, na maioria dos casos 

menores até do que alguns adipócitos (Fig. 10A”). 
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Entretanto o grupo KP após 2 semanas de cirurgia não demonstrou um epitendão aderido 

diretamente ao tendão, com grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo e adiposo confinante 

a si. Este grupo apresentou uma maior desorganização do tecido que o compõem em 

comparação aos outros grupos, a presença de um vaso de espessura mediana, bem como, fio de 

sutura ficaram evidentes em seu interior (Figs. 10B, B’). Ao longo de toda a extensão do tendão 

deste grupo, foram notados adipócitos de tamanhos variados, as fibras colágenas não 

apresentaram organização e podem ser notadas distribuídas pelo tecido coradas intensamente 

pela eosina em um tom mais forte de rosa (Fig. 10B”). 
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Figura 10: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes longitudinais. (A)  Grupo K2s. Aspecto 

geral da área lesada. Epitendão (setas). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Detalhe da região lesada. 

Vasos sanguíneos (*), adipócitos (setas). Aumento 40x, barra 500 µm. (A”) Fibras colágenas (setas 

finas), capilar (seta larga), adipócito (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. (B) Grupo KP2s. 

Imagem geral da área lesada. Vaso sanguíneo (seta menor), fio de sutura (cabeça de seta), epitendão 

(seta maior). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (B’) Adipócitos (seta), fio de sutura (*). Aumento 40x, 

barra 500 µm. (B”) Fibras colágenas (setas), adipócitos (cabeças de seta). Aumento 100x, barra 100 

µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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Os cortes transversais do grupo K2s revelaram vasos sanguíneos localizados 

perifericamente com diâmetros variados, entretanto quando observados em maior aumento, foi 

possível notar a presença de diversos vasos sanguíneos delgados espalhados por todo o tecido. 

É possível perceber também, uma separação tecidual transversal, disposta da porção lateral em 

direção ao centro do tendão (Figs. 11A, A’). 

Já o grupo tratado KP2s revelou fios de sutura e seu conjunto vásculo-nervoso 

periférico, semelhante ao grupo não tratado K2s, porém, uma menor separação tecidual foi 

observada (Fig. 11B). 

Em maior aumento, similar ao grupo não tratado, foram observados delgados vasos 

sanguíneos, porém, em menor quantidade espalhados pelo tecido. Algumas regiões contendo 

aglomerados celulares junto com adipócitos também puderam ser notadas (Fig. 11 B’). 

 

 

Figura 11: Microscopia de luz dos grupos lesados K2s e KP2s. Cortes transversais. (A)  Grupo K2s. Imagem da 

área lesada. Vasos sanguíneos (seta), separação tecidual (cabeça de seta). Aumento 40x, barra: 500 µm. 

(A’) Mostra detalhes da região lesada com delgados vasos sanguíneos (setas). Aumento 100x, barra 

100 µm. (B) Grupo KP2s. Imagem da região lesada e tratada. Fio de sutura (cabeças de seta), vasos 

sanguíneos (setas menores), nervo (setas maiores), separação tecidual (seta menor branca). Aumento: 

40x, barra: 500 µm. (B’) Vaso sanguíneo (seta maior), adipócito (seta menor), aglomerado celular 

(cabeça de seta). Aumento 100x, barra 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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5.2.1.4 Grupos lesados U4s e UP4s 

 

As mesmas analises histológicas coradas com Hematoxilina-Eosina realizadas após 4 

semanas de lesão e tratamento demonstraram no grupo U4s o epitendão no lado lateral do tecido 

e uma grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo do lado oposto (Fig. 12A). Diminutos 

vasos sanguíneos foram observados nas regiões periféricas do tendão, as fibras colágenas por 

sua vez apresentaram-se na região central do tecido organizadas paralelamente (Fig. 12A’, A”), 

entretanto, o grupo tratado UP4s apresentou um integro epitendão aderido ao tendão, em sua 

adjacência nota-se a presença de vasos sanguíneos e um grande espaço ausente de tecido. Na 

região central o local pelo qual o fio de sutura ocupava ainda não está preenchido com tecido 

(Fig. 12B). 

Um maior aumento desta região evidencia resquícios de fio de sutura e pequenos 

espaços ausentes de tecido, as fibras colágenas próximas ao fio de sutura apresentam-se 

organizadas paralelamente, no entanto ao redor, esse aspecto organizacional não é evidente, 

distribuído entre estas fibras pequenos capilares puderam ser evidenciados (Figs. 12B’, B”). 
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Figura 12: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes longitudinais. (A)  Grupo U4s. Imagem em 

menor aumento da região de lesão, mostra epitendão (seta), acúmulo de tecido conjuntivo frouxo 

(cabeça de seta). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Vasos sanguíneos (setas). Aumento 40x, barra: 

500 µm. (A”) Fibras colágenas (setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. (B) Grupo UP4s. Espaço ocupado 

pelo fio de sutura (*), epitendão (cabeça de seta), vasos sanguíneos (setas), espaço ausente de tecido 

(#). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (B’) Fio de sutura (*), espaço ausente de tecido (setas). Aumento 

40x, barra: 500 µm. (B”) Fibras colágenas (setas), capilar (cabeça de seta). Aumento 100x, barra: 100 

µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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Analises transversais dos mesmos grupos evidenciaram tanto no grupo não tratado 

quanto no tratado com a proteína F1 o nó dos fios de sutura, e assim como foi visto previamente 

nos mesmos grupos analisados em duas semanas, ao redor do nó há um espaço ausente de 

tecido, entretanto, a diferença em relação aos grupos de duas semanas é que tal espaço torna-se 

menor com o avanço do tempo (Figs. 13A, B). 

O grupo U4s em maior aumento demonstra uma maior densidade e proximidade das 

fibras colágenas, com a presença de pequenos vasos sanguíneos ao longo do tecido (Fig. 13A'), 

porém, o grupo tratado apresenta um maior espaçamento entre as fibras colágenas que 

compõem o tendão, mas a presença de vasos sanguíneos também foi percebida, a diferença é 

que os vasos são maiores e em menor quantidade (Fig. 13 B’).  

 

 

Figura 13: Microscopia de luz dos grupos lesados U4s e UP4s. Cortes transversais. (A)  Grupo U4s. Fio de sutura 

(cabeça de seta), espaço ausente de tecido (setas). Aumento 40x, barra: 500 µm. (A’) Vasos sanguíneos 

(setas). Aumento 100x, barra 100 µm. (B) Grupo UP4s. Fio de sutura (cabeça de seta), espaço ausente 

de tecido (*). Aumento 40x, barra: 500 µm. (B’) Vasos sanguíneos (cabeça de seta), espaço ausente de 

tecido (*). Aumento 100x, barra 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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Assim como nos grupos em que foi utilizada a técnica de sutura-U o grupo K4s 

apresentou o epitendão envolvendo o tecido, entre ele e o tendão um grande vaso sanguíneo e 

alguns de pequenos diâmetros puderam ser notados, bem como fio de sutura em diferentes 

estágios de reabsorção (Figs. 14A,A’). 

As fibras colágenas que compõem o tecido apresentaram-se com uma certa organização 

paralela entre si, o que nos leva a acreditar que o tecido se apresenta no estágio de 

remodelamento (Fig. 14A”). 

Tal como o grupo não tratado, o KP4s demonstrou o epitendão ao redor do tecido 

tendíneo, porém, ficou evidente uma melhor integridade deste tecido de revestimento e sua 

aderência junto ao tendão. Na região lesada diversos locais com o fio de sutura ainda integro 

puderam ser notados. Rodeando os fios, uma abundante celularização ficou evidente, quando 

observamos em maior aumento os detalhes destas regiões de alta quantidade celular, foi 

perceptível a presença de diminutos vasos sanguíneos. Algumas fibras colágenas apresentaram-

se organizadas, mas não tanto quanto o grupo não tratado K4s (Figs. 14B, B’, B”). 
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Figura 14: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes longitudinais. (A) Grupo K4s. Epitendão 

(seta maior), vaso sanguíneo de grande calibre (*), vaso sanguíneo de pequeno calibre (seta menor), 

resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Fio de sutura (seta), 

resquício de fio de sutura (cabeça de seta). Aumento 40x, barra: 500 µm. (A”) Fibras colágenas (setas). 

Aumento 100x, barra: 100 µm. (B) Grupo KP4s. Epitendão (cabeças de seta), fios de sutura (setas). 

Aumento 20x, barra: 1.000 µm. (B’) Aglomerado celular (*). Aumento 40x, barra: 500 µm. (B”) Fibras 

colágenas (setas), vasos sanguíneos (cabeças de setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. Coloração: 

Hematoxilina-Eosina. 
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Os resultados obtidos nos cortes transversais dos grupos em que foram utilizada a 

técnica de sutura de Kessler-Tajima e analisado após quatro semanas, apresentaram 

semelhanças com os grupos da sutura-U analisados ao mesmo tempo. 

Ambos os grupos K4s e KP4s mostraram um pequeno espaçamento ao redor do fio de 

sutura, sendo que o grupo K4s demonstra seu tecido conjuntivo denso mais unido, o tratado 

KP4s, possui um maior espaçamento ao longo do tecido (Figs. 15A, B). 

Analises em maior aumento revelaram nos dois grupos a presença de delgados vasos 

sanguíneos distribuídos ao longo do tecido, um fio de sutura na região central do grupo KP4s 

pode ser analisado com uma densa celularização ao seu redor. Nenhum dos grupos nessas 

analises transversais apresentam um certo grau de alinhamento e organização das fibras 

colágenas (Figs. 15A', B’). 

 

 

Figura 15: Microscopia de luz dos grupos lesados K4s e KP4s. Cortes transversais. (A)  Grupo K4s. Fio de sutura 

(cabeça de seta), espaço ausente de tecido (seta). Aumento 40x, barra: 500 µm. (A’) Vasos sanguíneos 

(setas). Aumento 100x, barra: 100 µm. (B) Grupo KP4s. Fio de sutura (cabeças de seta), espaço ausente 

de tecido (setas). Aumento 40x, barra: 500 µm. (B’) Vasos sanguíneos (cabeças de seta), aglomerado 

celular (seta). Aumento 100x, barra: 100 µm. Coloração: Hematoxilina-Eosina. 
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5.2.2 Coloração de picrosirius red 

 

5.2.2.1 Grupos controle e lesados, corte longitudinal 

 

Análises realizadas utilizando o corante picrosirius red em microscópio de luz 

convencional evidenciou todo o colágeno que compõem o tecido corado em tom de vermelho 

alaranjado, estruturas não-colágenas apareceriam na cor amarela, tal fato não foi notado, o que 

demonstra que apenas o tendão foi analisado.  

Podemos afirmar que todo o tecido independente de grupo, técnica de sutura e tempo de 

análise é composto por colágeno, desta forma, não é possível distinguir o tipo de colágeno em 

campo claro (Figs. 16A até 16I). 

Sendo assim, analisamos os mesmos cortes em microscópio de luz polarizada onde as 

fibras colágenas emitem sua birrefringência natural sendo possível distinguir dois tipos: O 

colágeno tipo I em tons de amarelo ao vermelho e o tipo III em tons de verde. 

O grupo controle sendo composto quase que totalmente por colágeno tipo I aparece 

quase todo em amarelo, alguns pequenos pontos verdes de colágeno tipo III foram notados na 

região proximal ao músculo (Fig. 16A’). 

Diferente do que pode ser visto no controle, os grupos lesados apresentaram uma variada 

distribuição do colágeno, no grupo U2s o tipo III está localizado em sua maior totalidade nas 

extremidades do tecido em lados opostos, enquanto que o tipo I está ao longo do tendão 

transversalmente (Fig. 16B’). Quando tratamos com a proteína F1, o colágeno tipo III 

apresentou-se no grupo UP2s em sua maior totalidade na região distal do tecido e aparentemente 

a quantidade do tipo I é maior quando comparado com o grupo não tratado (Fig. 16C’). 

Ao contrário do observado no grupo UP2s, o grupo K2s demonstrou a maior 

concentração de colágeno tipo III na região proximal e o tipo I no restante do tecido. Na região 

distal um ponto de alta birrefringência com predomínio do tipo I foi nitidamente notado (Fig. 

16D’). Oposto também ao visualizado no grupo UP2s, o grupo KP2s apresentou uma aparente 

maior quantidade de colágeno tipo III ao longo de todo o tecido, um similar local de alta 

birrefringência como visto no grupo K2s na região distal foi observada (Fig. 16E’). 

Quando os grupos foram analisados após 4 semanas, a distribuição dos colágenos 

apresentou-se menos concentradas nas extremidades como visto nos grupos de 2 semanas, com 

exceção do grupo K4s. O grupo U4s demonstrou ambos colágenos ao longo de todo o tecido 

com proporções aparentemente similares (Fig. 16F’), já o grupo UP4s mostrou um predomínio 

do colágeno tipo III ao longo de todo o tecido (Fig. 16G’). 
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Um resultado similar entre os grupos em que foi utilizada a técnica de sutura de Kessler-

Tajima foi observada, o grupo sem tratamento K4s apresentou um predomínio do colágeno tipo 

I ao longo do tecido, o tipo III mais concentrado na região distal, mas com uma pequena 

quantidade na região proximal ao ventre muscular (Fig. 16H’), entretanto o grupo tratado KP4s 

apresenta ambos os colágenos distribuídos pelo tecido com uma certa concentração do tipo III 

na região central (Fig. 16I’). 
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Figura 16: Microscopia de luz de campo claro dos grupos: (A) Controle. (B) U2s. (C) UP2s. (D) K2s. (E) KP2s. (F) U4s. (G) UP4s. (H) K4s. (I) KP4s. Microscopia de luz 

polarizada. Colágeno tipo I em tons de amarelo ao vermelho e colágeno tipo III em tons de verde. Grupo: (A’) Controle. (B’) U2s. (C’) UP2s. (D’) K2s. (E’) KP2s. 

(F’) U4s. (G’) UP4s. (H’) K4s. (I’) KP4s. Aumento 20x, barra: 1.000 µm. Coloração: Picrosirius red. 
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5.2.3 Cortes transversais 

 

5.2.3.1 Grupo controle 

 

Assim como visto anteriormente nas análises histológicas do grupo controle, corada 

com Hematoxilina-Eosina, as análises utilizando a coloração de picrosirius red evidenciam o 

tecido conjuntivo que envolve o conjunto vásculo-nervoso periférico, bem como o que está 

intimamente aderido ao tendão calcâneo (Fig. 17A). 

Em maior aumento podemos observar sob luz polarizada o predomínio do colágeno tipo 

I em tons de amarelo e vermelho que compõem o tendão em condições normais (Fig. 17B) e 

sem polarização a intensa coloração vermelho alaranjado se dá devido à composição do tendão, 

sendo ela basicamente constituída por colágenos (Fig. 17C). 

 

 

Figura 17: Microscopia de luz do grupo controle. Corte transversal. (A) Tecido conjuntivo que envolve o conjunto 

vásculo-nervoso (cabeças de seta), ao redor do tendão (setas), tendão (T). Aumento: 40x, barra: 500 

µm. (B, B’) Tendão calcâneo (T). Aumento: 100x, barra: 100 µm.. Coloração: Picrosirius red. (A, B) 

Análise por luz polarizada. (B’) Análise por luz convencional. 

 

5.2.3.2 Grupos lesados U2s e UP2s 

 

Análises de cortes transversais utilizando a coloração de picrosirius red nos grupos 

lesados revelam no grupo U2s o predomínio de colágeno tipo I ao redor do tendão e o colágeno 

tipo III localizado centralmente em sua grande maioria. Dois conjuntos vásculo-nervosos 

localizados um em cada lateral do tendão puderam ser claramente observados (Fig. 18A). 

Maior aumento com de um desses conjuntos em luz polarizada evidenciou o tecido 

conjuntivo constituído basicamente de colágeno tipo I, revestindo e sustentando todos os vasos 

sanguíneos e nervos, nota-se ainda a divisão o limite entre o tendão e tal rede vásculo-nervosa 

(Fig. 18A'). 
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Entretanto, a mesma região analisada sob luz convencional, ajuda a diferenciar os vasos 

sanguíneos dos nervos e ainda revela um fio de sutura localizado mais ao centro do tendão (Fig. 

18A"). 

Já o grupo tratado UP2s, diferente do que foi observado no não tratado, apresentou os 

dois tipos de colágeno entremeados com destaque para o predomínio do tipo I, a rede vásculo-

nervosa não ficou tão evidente quanto no grupo não tratado, porém, os vasos sanguíneos foram 

observados nas periferias do tecido. A inervação só foi possível de ser detectada em maior 

aumento e estava separada do vasos periféricos, localizada mais ao centro do tendão. Em maior 

aumento também foi mostrado que o tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão 

é composto primordialmente por colágeno tipo III (Figs. 18B, B’). 

Sob luz convencional notamos a presença de outros vasos sanguíneos próximos ao nervo 

e todos os fios de sutura, sendo dois no centro e o nó dos fios mais lateral (Fig. 18B”). 
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Figura 18: Microscopia de luz dos grupos U2s e UP2s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I 

apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (A) Conjunto vásculo-nervoso 

(setas). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Detalhe do tecido conjuntivo que reveste o conjunto 

vásculo-nervoso (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (A”) Vasos sanguíneos (setas finas), nervos 

(cabeças de seta), fio de sutura (seta larga). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B) Vasos sanguíneos 

periféricos (setas). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (B’) Nervo (seta), tecido conjuntivo entre o tendão 

e o fio de sutura (*). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B”) Vasos sanguíneos (setas finas), nervo (cabeças 

de seta), fio de sutura (setas largas). Aumento: 40x, barra: 500 µm.  Coloração: Picrosirius red. (A, A’, 

B, B’) Análise por luz polarizada. (A”, B”) Análise por luz convencional. 
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Diferente ao que foi observado nos grupos da sutura-U descritos anteriormente, ambos 

os grupos da sutura de Kessler-Tajima analisados transversalmente com duas semanas, 

apresentam um maior predomínio do colágeno tipo III. 

O grupo K2s revelou uma morfologia desconforme em relação a todos os demais 

grupos, sendo que os grupos apresentaram um padrão ovalado/arredondado e este alongado e 

estreito. Houve uma concentração de colágeno tipo I na lateral direita, bem como um conjunto 

vascular na lateral oposta também pode ser notada (Fig. 19A). 

Análise ao microscópio de luz polarizada, evidenciou o conjunto vascular, sendo que o 

tecido conjuntivo ao redor dos vasos demonstrou ser constituído essencialmente por colágeno 

tipo I, já sob luz convencional, os vasos sanguíneos que compõem este conjunto tornam-se 

claros (Figs. 19A', 19A"). 

O grupo tratado KP2s apresentou novamente o padrão morfológico visto nos outros 

grupos analisados, com exceção ao K2s, entretanto, não é perceptível nenhum acúmulo de 

colágeno tipo I como visto no grupo não tratado, mas um conjunto vásculo-nervoso localizado 

na periferia do tendão assemelha-se com os grupos U2s e K2s (Fig. 19B). 

Em maior aumento o colágeno tipo I torna-se evidente ao redor dos vasos sanguíneos e 

do nervo que compõem tal conjunto (Figs. 19B’, B”). 
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Figura 19: Microscopia de luz dos grupos K2s e KP2s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I 

apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (A) Conjunto vascular (seta). 

Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Detalhe do tecido conjuntivo que reveste o conjunto vascular 

(seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (A”) Vasos sanguíneos (setas). Aumento: 40x, barra: 500 µm. 

(B) Conjunto vásculo-nervoso (seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (B’) Detalhe do tecido 

conjuntivo que reveste o conjunto vásculo-nervoso (setas). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B”) Vasos 

sanguíneos (setas), nervo (cabeça de seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. Coloração: Picrosirius red. 

(A, A’, B, B’) Análise por luz polarizada. (A”, B”) Análise por luz convencional. 
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O grupo U4s apresentou uma morfologia arredondada e um predomínio de colágeno 

tipo I, quando comparado ao grupo U2s, assim como seu grupo de relação, o conjunto vásculo-

nervoso encontra-se localizado na periferia do tendão. Ao redor do nó do fio de sutura, não 

ficou evidente o tecido de transição entre com o tendão. Um maior aumento nos mostra que o 

colágeno tipo III está entremeado entre o tipo I, mas não foi detectado pontos de acúmulo de 

nenhum dos dois tipo, nota-se também alguns vasos sanguíneos distribuídos ao redor do tendão 

(Figs. 20A, A’, A”). 

O grupo tratado UP4s apresentou características semelhantes ao mesmo grupo avaliado 

com duas semanas, ou seja, ambos os colágenos avaliados encontram-se mesclados no tecido 

com predomínio do tipo I, porém, estas fibras aparentemente apresentam um padrão menos 

organizado quando comparados aos demais grupos (Fig. 20B). 

A vascularização e a inervação mostraram aspectos semelhantes ao grupo UP2s, um 

conjunto vascular foi detectado na periferia do tendão e um nervo foi localizado mais ao centro. 

Ao redor dessas estruturas, como já visto em todos os outros grupos há um tecido conjuntivo 

constituído predominantemente por colágeno tipo I (Figs. 20B, B’, B”). 
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Figura 20: Microscopia de luz dos grupos U4s e UP4s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I 

apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (A) Vaso sanguíneo (seta), 

nervo (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Tecido conjuntivo entre o tendão e o fio 

de sutura (*), vaso sanguíneo (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (A”) Fio de sutura (cabeça de seta), 

vaso sanguíneo (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B) Vaso sanguíneo (seta). Aumento: 20x, barra: 

1.000 µm. (B’) Tecido conjuntivo ao redor do vaso sanguíneo e do nervo. Aumento: 40x, barra: 500 

µm. (B”) Vasos sanguíneos (setas), nervo (cabeça de seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm.  Coloração: 

Picrosirius red. (A, A’, B, B’) Análise por luz polarizada. (A”, B”) Análise por luz convencional. 
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O grupo K4s passa a apresentar uma morfologia semelhante aos demais grupos, uma 

vez que com duas semanas ele demonstrou um padrão alongado quanto à forma, assim como 

no grupo K2s, vasos sanguíneos periféricos também foram visualizados e um nervo foi evidente 

localizado próximo a estes vasos (Fig. 21A). 

Em maior aumento é possível observar cuidadosamente uma rede de pequenos vasos 

sanguíneos rodeando o tendão. O tecido de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão é 

uma mescla de colágeno tipo I e III, outro ponto em que destaca-se é o tecido conjuntivo ao 

redor dos fios de sutura isolados na periferia, diferente dos vasos sanguíneos que são rodeados 

por colágeno tipo I, os fios são envolvidos por colágeno tipo III (Fig. 21A', A”). 

Já o grupo tratado KP4s torna-se mais arredondado do que o grupo de duas semanas 

KP2s e também apresenta o conjunto vásculo-nervoso localizado na periferia do tecido, mas o 

tecido de transição entre o nó dos fio e o tendão é predominantemente constituído por colágeno 

tipo I (Fig. 21B, B’). 

Neste grupo, em maior aumento, ficou ainda mais evidente a diferença dos tecidos que 

circundam vasos e nervos composto por colágeno tipo I, e ao redor do fio de sutura isolado 

constituído por colágeno tipo III (Figs. 21B’, B”). 
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Figura 21: Microscopia de luz dos grupos K4s e KP4s. Corte transversal. Em todos os grupos o colágeno tipo I 

apresenta tons de amarelo ao vermelho e o colágeno tipo III tons de verde (A) Conjunto vascular (seta), 

nervo (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. (A’) Tecido de transição entre o nó dos fios de 

sutura e o tendão (*), vasos sanguíneos (cabeças de seta), tecido conjuntivo ao redor de fios de sutura 

(seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (A”) Nó dos fios de sutura (seta), vasos sanguíneos (cabeças de 

seta), fio de sutura (seta). Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B) Conjunto vásculo-nervoso (seta), tecido 

de transição entre o nó dos fios de sutura e o tendão (cabeça de seta). Aumento: 20x, barra: 1.000 µm. 

(B’) Tecido conjuntivo ao redor do conjunto vásculo-nervoso (cabeça de seta) e do fio de sutura (seta). 

Aumento: 40x, barra: 500 µm. (B”) Vasos sanguíneos (setas finas), nervo (cabeça de seta), fio de sutura 

(seta larga). Aumento: 40x, barra: 500 µm. Coloração: Picrosirius red. (A, A’, B, B’) Análise por luz 

polarizada. (A”, B”) Análise por luz convencional. 
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5.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

5.3.1 Grupo controle 

 

Cortes longitudinais por crio-fratura foram realizados com o intuito de analisar a 

disposição das fibras colágenas que compõe o tecido, desta maneira, aumentos de 100, 500 e 

2.000 vezes foram utilizados para comparar um grupo ao outro. 

O grupo controle apresentou de forma bem definida o epitendão revestindo todo o 

tendão perifericamente, os fascículos de fibras colágenas ficaram nitidamente evidentes 

possuindo um pequeno espaço entre eles, maiores aumentos evidenciam feixes colágenos e 

algumas fibras isoladas (Figs. 22A, B, C). 

 

 

Figura 22: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal do grupo controle. (A) Epitendão (*). 

Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (B) Fascículo de fibras colágenas (*). Aumento: 500 x, barra: 50 µm. 

(C) Feixe de fibras colágenas (seta), fibras colágenas (cabeças de seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 

µm. 

 

As amostras também foram crio-fraturadas transversalmente para evidenciar o diâmetro 

total do tendão, bem como a superfície das fibras colágenas, para isso utilizamos aumentos de 

34, 5.000 e 20.000 vezes. 

Observamos que a elevada densidade colágena acarreta a ausência de espaços entre as 

fibras, que mantêm-se intimamente unidas (Figs. 23A, B, C). 
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Figura 23: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal do grupo controle. (A) Mostra o aspecto 

geral do tendão. Aumento: 34x, barra: 500 µm. (B) Superfície evidenciando a alta densidade das fibras 

colágenas. Aumento: 5.000x, barra: 1 µm. (C) Maior aumento das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, 

barra: 1 µm. 

 

5.3.2 Grupos lesados U2s e UP2s 

 

O grupo U2s apresentou fios de sutura em suas extremidades, próximo a eles, uma 

elevada vascularização foi observada, nesta região as fibras colágenas não apresentaram um 

padrão de organização (Fig. 24A). A região lesada observada em um campo amplo demonstra 

uma alta densidade de fibras (Fig. 24B). Ao analisar em maior aumento fica nítido que estas 

fibras não possuem uma organização definida em feixes, e muito menos em fascículos (Fig. 

24B’).  

No grupo U2s, bem como, no UP2s foram observados fios de sutura, entretanto neste 

grupo as fibras que os circundam apresentaram uma melhor disposição (Fig. 24C), em aumento 

geral nota-se uma melhor organização das fibras, destaca-se aqui o aspecto ondulado destas 

fibras (Fig. 24D), a mesma área sob maior aumento evidencia grupamentos de fibras 

aparentemente de menor diâmetro, não organizadas sobre as fibras colágenas onduladas (Fig. 

24D’). 
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Figura 24: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. (A, B, B’) Grupo U2s. (A) Mostra fio 

de sutura (f), vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100x, barra: 200 µm. (B) Região da lesão mostrando 

as fibras colágenas. Aumento: 500x, barra: 50 µm. (B’) Mostra as fibras colágenas em maior aumento. 

Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (C, D, D’) Grupo UP2s. (C) Fio de sutura (f). Aumento: 100 x, barra: 

200 µm. (D) Área de lesão. Aumento: 500 x, barra: 50 µm. (D’) Fibras colágenas onduladas (*), 

grupamento de delgadas fibras (seta). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. 
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Amostras obtidas por fraturas transversais, examinadas ao microscopio eletrônico de 

varredura nos grupos da sutura-U de duas semanas monstraram um aumento no diâmetro de 

todos os grupos lesados, independente do tratamento e do tempo em relação ao grupo controle 

(Figs. 25A, C).  

Em todos os grupos também foram detectados fios de sutura, assim como, demonstrou 

o aspecto estrutural dos conjuntos vásculo-nervosos previamente vistos pela microscopia de luz 

(Figs. 25A, C). 

Análises em maiores aumentos foram padronizadas na região central do tendão, sendo 

assim, no grupo U2s observamos espaços entre as fibras colágenas e uma desorganização do 

tecido (Fig. 25B). Em maior aumento da mesma região, foi evidenciada o início de uma 

organização em feixes das fibras colágenas, entretanto pode ser notado um espaçamento entre 

eles (Fig. 25B’). 

No grupo tratado com a proteína F1 por duas semanas e utilizando a sutura-U, UP2s, 

notou-se também um certo grau de espaçamento entre os feixes de fibras, porém, 

qualitativamente este grupo demonstrou possuir as fibras mais próximas umas das outras (Fig. 

25D). 

 Pequenos feixes de fibras colágenas podem ser observados em maior aumento, no 

entanto algumas dessas fibras apresentaram-se desorganizados e assim como no grupo sem 

tratamento a presença dos espaços entre elas (Fig. 25D’). 
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Figura 25: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B’) Grupo U2s. (C, D, D’) Grupo 

UP2s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura 

(setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 µm. 

Na segunda fileira, imagens B e D  mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 

1 µm. Na terceira fileira, imagens B’ e D’ são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e 

mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1µm. 

 

 

 



71 

 

5.3.3 Grupos lesados K2s e KP2s 

 

A presença de fio de sutura no grupo K2s também foi notado, contíguo a este observou-

se a presença de vaso sanguíneo, contudo, as fibras colágenas que o circundam não 

demonstraram um padrão de alinhamento (Fig. 26A). 

Tal fato pode ser notado em todo o tecido, entretanto, detalhes obtidos em maiores 

aumentos revelaram um inicial padrão de agrupamento em feixes, a presença de hemácia foi 

constatada por entre delgadas fibras dispostas em diversas direções (Figs. 26B, B’).  

Com esta técnica, não foi detectado no grupo tratado KP2s a presença de fio de sutura, 

entretanto vários vasos sanguíneos foram notados na mesma região a qual observamos fio de 

sutura nos demais grupos (Fig. 26C).  

As fibras colágenas demonstraram um alinhamento paralelo entre si no local de lesão 

com a presença de algumas fibras onduladas (Fig. 26D, D’). Ambos os grupos com e sem 

tratamento com a proteína F1 apresentaram uma similaridade na disposição e na proximidade 

das fibras colágenas (Figs. 26B, B’, D, D’). 
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Figura 26: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. (A, B, B’) Grupo K2s. (A) Fio de sutura 

(f), vaso sanguíneo (seta). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (B) Região de lesão. Aumento: 500 x, barra: 

50 µm. (B’) Pequeno feixe de fibras colágena (cabeça de seta), hemácia (seta). Aumento: 2.000 x, barra: 

10 µm. (C, D, D’) Grupo KP2s. (C) Vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (D) 

Local de lesão. Aumento: 500 x, barra: 50 µm. (D’) Fibras colágenas onduladas (*), delgadas fibras 

(setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. 
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A análise dos tecidos fraturados transversalmente referente ao grupo tratado com a 

técnica de sutura de Kessler-Tajima sem tratamento K2s, mostrou o conjunto vásculo-nervoso 

periférico, assim como, um vaso sanguíneo de diâmetro maior e dois nervos logo abaixo 

próximos a um pequeno fio de sutura (Fig. 27A). 

Este aspecto foi semelhantemente encontrado no grupo tratado KP2s, contudo, três 

espessos fios de sutura foram notados na região central do tendão (Fig. 27C). 

Ambos os grupos apresentaram características muito similares quanto à organização das 

fibras colágenas, que apresentam uma grande proximidade entre si e ausência de espaços 

interfibrilares encontrados nos grupos da sutura-U (Figs. 27B, B’, D, D’). 

Destaca-se que no grupo tratado, mesmo possuindo as fibras próximas como no grupo 

não tratado, difere pelo fato de que as fibras estão em um melhor padrão organizacional 

dispostas em pequenos feixes (Fig. 27D’) 
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Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B’) Grupo K2s. (C, D, D’) Grupo 

KP2s. Na primeira fileira, imagens A e C mostram o aspecto geral dos tendões, fios de sutura (setas 

finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 µm. Na 

segunda fileira, imagens B e D mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 1 

µm. Na terceira fileira, imagens B’e D’ são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e mostram 

em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1µm. 
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5.3.4 Grupos lesados U4s e UP4s 

 

Após 4 semanas de lesão não foi observado no grupo U4s a presença do fio de sutura, 

entretanto, vários vasos sanguíneos foram observados na região em que o fio foi colocado, 

ambas características são idênticas as notadas no grupo KP2s (Fig. 28A).  

As fibras colágenas analisadas em maior aumento na região de lesão mostraram uma 

organização paralela entre si e um aparente início de formação de feixes de fibras (Figs. 28B, 

B’).  

Já o grupo UP4s, que foi tratado com a proteína F1, a presença de fio de sutura em 

reabsorção foi notado, ao seu redor as fibras colágenas apresentaram uma melhor organização 

em comparação ao mesmo grupo analisado com duas semanas (Fig. 28C).  

Entre estas fibras foram constatadas na região lesada, a presença de vênulas, sendo uma 

delas cheia de hemácias em seu interior e uma arteríola (Fig. 28D), ao redor deste conjunto 

arteriovenoso, em maior aumento revela, um padrão de organização das fibras colágenas sendo 

que algumas apresentam ondulações e estão entremeadas por conjuntos de delgadas fibras (Fig. 

28D’), resultados similares foram observados nos grupos tratados e analisados com duas 

semanas, UP2s e KP2s (Figs. 24D’ e 26D’). 
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Figura 28: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. (A, B, B’) Grupo U4s. (A) Vasos 

sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (B) Área de lesão mostrando a disposição das 

fibras colágenas. Aumento: 500 x, barra: 50 µm. (B’) Feixes de fibras colágenas (setas). Aumento: 

2.000 x barra: 10 µm. (C, D, D’) Grupo UP4s. (C) Fio de sutura (f). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. 

(D) Vênula com hemácias (seta fina), vênulas (setas largas), arteríola (cabeça de seta). Aumento: 500 

x, barra: 50 µm. (D’) Fibras colágenas com aspecto ondulado (setas), fibras de menor diâmetro 

(cabeças de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 µm. 
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As crio-fraturas transversais dos grupos analisados após quatro semanas não 

apresentaram fio de sutura isolado no grupo U4s, porém, identificou-se no grupo tratado. O 

grupo não tratado apresenta um discreto conjunto vásculo-nervoso na periferia, enquanto o 

grupo UP4s revela dois grandes vasos periféricos com paredes espessas e um nervo quase ao 

centro do tendão (Figs. 29A, C). 

Ambos os grupos apresentaram características muito semelhantes quanto à disposição 

das fibras colágenas, nos dois grupos existem espaços, porém, existe uma discreta tendência 

desses espaços serem menores no grupo não tratado U4s (Figs. 29B, D). 

Em maior aumento, nota-se que o grupo não tratado possui as fibras mais unificadas 

com um padrão de feixe (Fig. 29B’). 

Característica levemente desigual é observada no grupo tratado UP4s, em que as fibras 

possuem um certo grau de proximidade, mas não a ponto de demonstrar uma organização em 

feixes (Fig. 29D’). 
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Figura 29: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B’) Grupo U4s. (C, D, D’) Grupo 

UP4s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura 

(setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 µm. 

Na segunda fileira, imagens B e D  mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 

1 µm. Na terceira fileira, imagens B’ e D’ são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e 

mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1µm. 
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5.3.5 Grupos lesados K4s e KP4s 

 

No grupo K4s e no KP4s, fios de sutura puderam ser observados, ao redor deles, ficou 

evidente a presença de pequenos vasos sanguíneos (Fig. 30A, C). 

Com relação às fibras colágenas, estas apresentaram características muito semelhantes 

nos dois grupos, sendo que ficou evidente pela técnica de crio-fratura longitudinal a 

aproximação entre elas, denotando uma grande quantidade de tecido (Figs. 30B, D). 

Tal aspecto tornou-se mais perceptível em maior aumento, em que é possível notar a 

formação de alguns feixes, entre delgadas fibras que estão presentes ao longo de todo o tecido 

(Fig. 30B’, D’).  
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Figura 30: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura longitudinal. (A, B, B’) Grupo K4s. (A) Fio de sutura 

(f), vasos sanguíneos (setas). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (B) Região lesada demonstrando as fibras 

do tecido conjuntivo. Aumento: 500 x, barra: 50 µm. (B’) Feixes de fibras colágenas (setas), fibras 

colágenas (cabeça de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 µm. (C, D, D’) Grupo KP4s. (C) Fio de sutura 

(f), vasos sanguíneos (seta). Aumento: 100 x, barra: 200 µm. (D) Área de lesão demonstrando as fibras 

de tecido conjuntivo. Aumento: 500 x, barra: 50 µm. (D’) Feixes de fibras colágenas (setas), fibras 

colágenas (cabeça de seta). Aumento: 2000 x, barra: 10 µm. 
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Crio-fratura dos grupos da sutura de Kessler-Tajima analisados transversalmente após 

quatro semanas apresentam resultados semelhantes, ou seja, os dois demonstram fios de sutura, 

conjuntos vásculo-nervosos periféricos, porém, o grupo tratado KP4s em uma visão geral do 

tecido aparenta possuir mais espaços ausentes de tecido (Figs. 31A, C).  

Quando observados em maior aumento, ficou claro também a semelhança nas 

características de organização e disposição das fibras colágenas que apresentam um perfil de 

inicial formação de feixes com um arranjo em camadas. Foi possível notar ainda os pequenos 

espaços que formam esse padrão de camadas (Figs. 31B, B’, D, D’). 
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Figura 31: Microscopia eletrônica de varredura. Crio-fratura transversal. (A, B, B’) Grupo K4s. (C, D, D’) Grupo 

KP4s. Na primeira fileira, imagens A e C, mostram o aspecto geral dos tendões com fios de sutura 

(setas finas), vasos sanguíneos (setas largas) e nervos (cabeças de seta). Aumento: 34x, barras: 500 µm. 

Na segunda fileira, imagens B e D  mostram a disposição das fibras colágenas. Aumento: 5.000x, barras: 

1 µm. Na terceira fileira, imagens B’ e D’ são maiores aumentos das imagens da fileira anterior e 

mostram em detalhes a disposição das fibras colágenas. Aumento: 20.000x, barras: 1µm. 
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5.4 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

5.4.1 Grupo controle 

 

Análises realizadas em microscópio eletrônico de transmissão revelaram as 

características ultraestruturais das estruturas que compõem o tendão. 

O grupo controle apresentou pouca quantidade de células e uma alta densidade de 

fibrilas colágenas, nestas condições demonstramos um tenócito rodeado por uma densa matriz 

colágena (Fig. 32A). Quando examinado em maior aumento, foi evidenciado no citoplasma 

desta célula as mitocôndrias, assim como, externamente foi mostrada a disposição/organização 

paralela das fibrilas que compõem a MEC (Fig. 32B), uma vista detalhada destas fibrilas revela 

suas estriações, sendo que, as escuras são conhecidas e denominadas na literatura de overlap e 

as claras como gap (Fig. 32C). 

 

 

Figura 32: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais do grupo controle. (A) Mostra um tenócito 

(seta) entre uma densa rede de fibrilas colágenas. Aumento: 2.000 x. (B) Maior aumento do tenócito 

evidenciando as mitocôndrias (setas) e as fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000 x. (C) Fibrilas 

colágenas mostrando as bandas escuras (seta) e as claras (cabeça de seta). Aumento: 50.000 x. 

 

Cortes transversais foram realizados e analisados na técnica de microscopia eletrônica 

de transmissão com o intuito principal de avaliar a disposição, organização, densidade e 

diâmetro das fibrilas colágenas, os dados são descritos qualitativamente por esta técnica, mas 

também foram quantificados e estão apresentados nos resultados estatísticos. 

Assim como nos cortes longitudinais, os cortes transversais demonstraram no grupo 

controle uma pequena celularização e elevada matriz colágena (Fig. 33A). Em maior aumento 

destas fibrilas foram mostrados os prolongamentos citoplasmáticos de um tenócito, 

responsáveis pela comunicação entre uma célula e outra entremeado entre as fibrilas (Fig. 33B). 
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Ao analisarmos em um grande aumento com o intuito de observar a disposição 

transversal, é possível notar uma homogeneidade no diâmetro fibrilar assim como uma 

organização a qual as fibrilas colágenas apresentam um elevado grau de proximidade entre elas 

e pouco espaço de matriz circundando-as (Fig. 33C). 

 

 

Figura 33: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais do grupo controle. (A) Mostra o aspecto 

geral do tecido e dois tenócitos (setas). Aumento: 2.000x, barra: 10 µm. (B) Maior aumento 

evidenciando projeções citoplasmáticas (setas) de tenócitos entre fibrilas colágenas. Aumento: 

20.000x, barra: 500 nm. (C) Aumento demonstrando a organização das fibrilas colágenas. Aumento: 

50.000x, barra: 500 nm. 

 

5.4.2 Grupos lesados U2s e UP2s 

 

Ao analisarmos os grupos lesados observamos no U2s uma elevada celularização ao 

longo de todo o tecido e uma menor densidade de matriz colágena (Fig. 34A), podemos notar 

que as fibrilas presentes no meio extracelular não possuem uma organização e estão dispostas 

em diversas orientações (Fig. 34B), a presença de adipócitos de tamanhos variados foi 

constatada entre uma esparsa matriz colágena (Fig. 34C). 

Assim como o grupo U2s, o grupo UP2s apresentou uma quantidade maior de células 

em relação ao grupo controle, as fibrilas colágenas também apresentam uma menor densidade 

e não possuem uma organização definida (Fig. 34D). 

Nesse grupo ainda constatamos a presença de mastócitos que exibem um contorno 

irregular com filopódios, tal morfologia representa o aspecto característico desta célula, no 

citoplasma grânulos elétron-densos podem ser observados, bem como um grande núcleo, 

propinquamente nota-se a presença de um tenoblasto o qual também possui um vasto núcleo 

eucromático com áreas periféricas de heterocromatina, muito similar ao núcleo do mastócito 

visto ao lado (Fig. 34E).  
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Em maior aumento evidenciou-se delgadas fibrilas colágenas, como elas não 

apresentam um alinhamento paralelo, apenas partes podem ser constatadas, assim como suas 

estriações. No entanto, destacamos o espaço entre cada uma delas demonstrando a esparsa MEC 

(Fig. 34F). 
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Figura 34: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo U2s. (A) Mostra tenócitos 

(setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Fibrilas colágenas (*), núcleo de tenócito (n). Aumento: 

7.500 x, barra: 50 0nm. (C) Adipócitos (a), tenócito (seta), fibrilas colágenas (cabeça de seta). Aumento: 

2.000 x, barra: 10 µm. (D, E, F) Grupo UP2s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. 

(E) Mastócito (seta larga), seu núcleo (n), grânulos citoplasmáticos (cabeças de seta), filopódio (seta 

fina), núcleo de tenoblasto (nt). Aumento: 4.000 x, barra: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas (setas). 

Aumento: 20.000 x, barra: 100 nm. 
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Assim como observado nos corte longitudinais, os transversais apresentaram uma 

elevada celularização em todos os grupos com as células espalhadas por todo o tecido. É 

possível notar que no grupo tratado UP2s as células apresentam um tamanho relativamente 

maior e em menor quantidade do que as presentes no seu respectivo grupo não tratado, outro 

aspecto que difere entre esses dois grupos é a presença de capilares entre a matriz colágena 

(Figs. 35A, D). 

O grupo não tratado U2s apresentou fibrilas colágenas de tamanhos variados, sendo que 

a maioria delas possuem diâmetros bem pequenos, entretanto esse tamanho pequeno é suprido 

pelo maior número delas dispostas ao longo do tecido, ainda assim, encontra-se em 

determinados pontos espaços sem fibrilas colágenas (Figs. 35B, C). 

Analisando o grupo tratado UP2s, nota-se que as fibrilas possuem um tamanho mais 

homogêneo e são maiores do que as presentes no grupo não tratado U2s. O maior diâmetro 

fibrilar diminui consequentemente diminui a densidade, mas mesmo assim não preenche todos 

os espaços do tecido e assim como no grupo não tratado, podemos observar alguns pontos com 

ausência de fibrilas colágenas (Figs.35E, F). 
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Figura 35: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo U2s. (A) Mostra 

tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Espaço com ausência de fibrilas colágenas 

(*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrila colágeno de maior tamanho (seta) e de menor 

tamanho (cabeça de seta). Aumento: 50.000x, barras: 500 nm. (D, E, F) Grupo UP2s. (D) Tenoblastos 

(seta), capilar (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Espaços com ausência de fibrilas colágenas 

(*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 

500nm. 
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5.4.3 Grupos lesados K2s e KP2s 

 

O grupo K2s apresentou no local da lesão hemácias dispostas no meio extracelular e 

uma grande quantidade de tenoblastos com formatos variados e amplos núcleos que ocupam 

quase todo o meio intracelular (Fig. 36A).  

Entre essas células são notadas fibrilas colágenas dispostas tanto longitudinalmente 

quanto transversalmente, observa-se que assim como nos grupos em que utilizamos a sutura-U 

esse grupo com a sutura de Kessler-Tajima também não apresenta um padrão de organização 

das fibrilas neste estágio inicial de reparo do tecido (Fig. 36B).  

Ainda nesse grupo constatamos a presença de capilares, com evidente célula endotelial 

que forma a parede do vaso, em proximidade alguns axônios mielínicos e amielínicos estão 

presentes, estas últimas por sua vez estão sendo envolvidos por célula de Schwann (Fig. 36C).  

Quando tratamos com a proteína F1 o grupo KP2s apresentou uma menor quantidade 

de células, contudo, evidenciam nos tenoblastos grandes núcleos eucromáticos e um nucléolo 

em cada célula, a matriz colágena não demonstrou nenhum aspecto de organização das fibrilas 

e não foram constatadas a presença de hemácias como no grupo não tratado K2s (Fig. 36D). 

 Destacamos nesse grupo o extenso reticulo endoplasmático granular presente nos 

tenoblastos, ao redor dessas células as fibrilas colágenas apresentaram-se paralelas umas às 

outras (Fig. 36E). 

Outro ponto que se destaca é a vascularização, diferente do grupo K2s, os vasos 

sanguíneos dispostos entre a matriz colágena encontrados nesse grupo tratado KP2s, possuíram 

diâmetros maiores o que evidencia o maior número de células endoteliais necessárias para 

compor toda a parede do vaso (Fig. 36F). 
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Figura 36: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo K2s. (A) Tenoblastos 

(setas) e seus núcleos (n), hemácias (h). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Núcleo de tenoblasto (n), 

fibrilas colágenas horizontais (setas) e transversais (*). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. (C) Capilar 

(*), núcleo da célula endotelial (seta fina), axônios mielínicos (setas largas) e amielínicos (cabeça de 

seta), núcleo da célula de Schwann (S). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. (D, E, F) Grupo KP2s. (D) 

Núcleo (n) e nucléolos (setas) de tenoblastos. Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Núcleo de 

tenoblasto (n), retículo endoplasmático granular (seta), fibrilas colágenas (*). Aumento: 10.000 x, 

barra: 500 nm. (L) Núcleos das células endoteliais que compõem a parede de um vaso sanguíneo 

(setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. 
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Como já observado nos grupos da sutura-U, ambos os da sutura de Kessler-Tajima, 

possuem uma alta celularização, sendo que os dois grupos quando analisados transversalmente 

apresentam mais células do que os da sutura-U. Os tenoblastos dos grupos K2s e KP2s 

distribuídos ao longo de todo o tecido apresentam tamanhos e morfologia variada (Figs. 37A, 

D). 

As observações das fibrilas colágenas revelam uma homogeneidade no diâmetro, 

porém, é possível notar que no grupo não tratado K2s estas fibrilas são relativamente menores 

em relação ao seu respectivo grupo tratado, sendo assim, as fibrilas no grupo K2s apresentam-

se mais reunidas fazendo com que a soma destes dois fatores, menor diâmetro e maior 

proximidade aumenta a densidade por área, mesmo possuindo um espaço de matriz não 

colágena maior do que o visto no grupo tratado (Figs. 37B,C, F). 

As fibrilas do grupo KP2s são um pouco maiores e consequentemente ocupam mais 

espaço na matriz, ocorrendo assim uma diminuição nos espaços ausentes de tecido, porém, 

causam uma diminuição na densidade fibrilar (Fig. 37E). 
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Figura 37: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo K2s. (A) Tenoblastos 

(setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Espaço com ausência de fibrilas colágenas (setas). 

Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm. 

(D, E, F) Grupo KP2s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Espaço com 

ausência de fibrilas colágenas (setas). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrilas colágenas 

(setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm. 
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5.4.4 Grupos lesados U4s e UP4s 

 

Após 4 semanas de lesão/tratamento os grupos continuaram apresentando uma maior 

quantidade de células em relação ao controle. O grupo U4s exibiu células alongadas e muito 

grandes (Fig. 38A). 

A matriz colágena que rodeia estas células, aparentemente é mais densa do que foi 

visualizado nos grupos analisados com 2 semanas (Fig. 38A). Vasos sanguíneos de diversos 

tamanhos distribuídos pelo tendão puderam ser observados, assim como o núcleo das células 

endoteliais formando suas paredes, uma ou várias hemácias em seus interiores claramente 

foram notadas demonstrando o aumento da vascularização nos grupos lesados (Figs. 38B, C).  

Entretanto o grupo UP4s manteve o padrão de distribuição e a diversidade quanto ao 

formato e tamanho das células encontradas em todos os grupos analisados com duas semanas, 

porém, uma matiz colágena mais densa do que as observadas nos grupos de duas semanas 

também foi observada, sendo semelhante a encontrada no grupo U4s (Fig. 38D). 

Como no grupo não tratado, o UP4s apresentou alguns vasos sanguíneos de diversos 

tamanhos distribuídos pelo tecido, no entanto, foi detectado nesse grupo a presença de alguns 

mastócitos, até então, apenas o grupo tratado UP2s havia demonstrado a presença destas células 

(Fig. 38E). 

Outro aspecto que destaca-se no grupo SP4s foi a junção das microfibrilas colágenas 

para forma uma fibra, foi observado também uma fibra entre diversas microfibrilas (Fig. 38F). 
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Figura 38: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo U4s. (A) Mostra 

tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Vasos sanguíneos (setas largas), núcleo da 

célula endotelial (seta fina), hemácia (h). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (C) Vaso sanguíneo com 

diversas hemácias (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (D, E, F) Grupo UP4s. (D) Núcleo de 

tenoblasto (n), fibrilas colágenas (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Núcleos de mastócitos (*), 

núcleos das células endoteliais (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (F) Fibrila colágena (cabeça 

de seta), microfibrilas (setas). Aumento: 25.000 x, barra: 100 nm. 
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Tal como as análises dos cortes longitudinais, os cortes transversais apresentaram alta 

celularização, um ponto que destaca-se no grupo U4s é a elevada vascularização, sendo que 

ambos os seguimentos de corte do tecido revelam os vasos sanguíneos de diversos tamanhos 

distribuídos pelo tecido, (Fig. 39A). 

Análises em maior aumento das fibrilas colágenas revelam uma similaridade dos 

diâmetros nos grupos tratados e não tratados, ou seja, é possível observar delgadas fibrilas com 

um certo espaçamento entre elas (Figs. 39B, E). 

Fica evidente em maior aumento que o grupo não tratado U4s, possui uma maior 

densidade fibrilar em comparação ao grupo tratado com a proteína F1 UP4s, pois as fibrilas 

estão mais próximas umas das outras dando mais volume tecidual (Fig. 39C). 

Já no grupo tratado, notamos uma maior distribuição das fibrilas colágenas ao longo do 

tecido, porém, um consequente espaçamento entre as fibrilas fazendo com que a densidade 

fibrilar seja menor, o que influencia até mesmo na diminuição do diâmetro do tendão (Fig. 39F). 
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Figura 39: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo U4s. (A) Tenoblastos 

(setas), vasos sanguíneos (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Espaço com ausência de fibrilas 

colágenas (setas). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 

x, barra: 500nm. (D, E, F) Grupo UP4s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) 

Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrilas 

colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm. 
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5.4.5 Grupos lesados K4s e KP4s 

 

No grupo K4s destaca uma grande quantidade de células enfileiradas, entre elas as 

fibrilas colágenas acompanham o alinhamento celular (Fig. 40A). 

Um ponto que destaca-se nesse grupo, foi a presença de mastócitos que até o momento 

só haviam sido encontrados nos grupos UP2s e UP4s, ou seja, que foram utilizados a sutura-U 

com o tratamento com a proteína F1, tal achado nos leva a acreditar que a presença deles não é 

devido ao tratamento. Ficou evidente no citoplasma os grânulos elétron-densos, assim como, 

alguns elétron-lúcidos em menor quantidade, seu núcleo eucromático apresentou pontos de 

condensação de heterocromatina na periferia. (Fig. 40B) 

Ainda ao lado, pôde ser observado um alongado fibroblasto com um extenso reticulo 

endoplasmático granular  apresenta-se com o núcleo localizado em sua lateral direita (Fig. 40B). 

Ainda no grupo K4s, foi encontrado macrófagos em que podemos notar seu núcleo 

irregular, no citoplasma claramente pode ser observado a presença de hemácias dentro de 

fagossomos (Fig. 40C).  

No grupo tratado KP4s, delgados tenócitos muito alongados próximos a tenoblastos com 

fibrilas colágenas paralelas a eles puderam ser constatados (Fig. 40D). 

Assim como nos outros grupos a presença de vasos sanguíneos foi demonstrada ao lado 

de um delgado tenócito (Fig. 40E).  

Em maior aumento destacamos em um tenoblasto a presença de centríolos, as fibrilas 

colágenas ao redor da célula podem ser observadas tanto longitudinalmente quanto 

transversalmente, sugerindo que não existe ainda nessa região um completo alinhamento 

fibrilar (Fig. 40F). 
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Figura 40: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes longitudinais. (A, B, C) Grupo K4s. (A) Núcleo de 

tenoblastos (n), fibrilas colágenas (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Núcleo de mastócito (n), 

grânulos elétron-densos (seta fina) e elétron-lúcidos (cabeça de seta), núcleo (nf) e retículo 

endoplasmático granular (seta larga) de tenoblasto. Aumento: 6.000 x, barra: 500 nm. (C) Núcleo de 

macrófago (n), hemácia (h). Aumento: 5.000 x, barra: 500 nm. (D, E, F) Grupo KP4s. (D) Tenócitos 

(setas finas), tenoblasto (setas largas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) Vaso sanguíneo (*), núcleo 

da célula endotelial (seta), núcleo de tenócito (n). Aumento: 4.000 x, barra: 500 nm. (F) Núcleo de 

tenoblasto (n), centríolos (cabeças de seta), fibrilas colágenas longitudinais (setas) e transversais (*). 

Aumento: 20.000 x, barra: 100 nm. 
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O grupo K4s em análises transversais apresentaram, assim como nos demais grupos uma 

elevada celularização com uma variada morfologia (Fig. 41A). 

As fibrilas colágenas quando analisadas em maior aumento exibiram um diâmetro 

pequeno, porém, um grande número de fibrilas foi detectado, fazendo com que a densidade 

fibrilar por área tenha sido elevada, entretanto, alguns espaços de matriz não colágena pode ser 

observada com facilidade (Figs. 41B, C). 

Quando observa-se o grupo tratado KP4s, nota-se a alta celularização do grupo, mas 

ressalta a organização celular, que demonstra estarem organizadas com certo grau de 

alinhamento e em camadas (Fig. 41D). 

Entretanto, o maior destaque desse grupo é o diâmetro das fibrilas colágenas, podemos 

notar a presença de fibrilas de diâmetros grandes, sendo comparáveis com o grupo controle, o 

que difere é a presença de delgadas fibrilas, uma vez que todas elas estão distribuídas e 

organizadas em proximidade umas das outras. Devido ao tamanho das fibrilas, a densidade por 

área analisada é menor do que a do grupo não tratado, mas mantêm alguns pontos de matriz não 

colágena, se não fosse por isso, o grupo KP4s, ficaria com características ultraestruturais das 

fibrilas colágenas muito similares ao controle (Figs. 41E, F). 

 

 



100 

 

 

Figura 41: Microscopia eletrônica de transmissão. Cortes transversais. (A, B, C) Grupo K4s. (A) Tenoblastos 

(setas), vasos sanguíneos (*). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (B) Espaço com ausência de fibrilas 

colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (C) Fibrilas colágenas (setas). Aumento: 50.000 x, 

barra: 500nm. (D, E, F) Grupo KP4s. (D) Tenoblastos (setas). Aumento: 2.000 x, barra: 10 µm. (E) 

Espaço com ausência de fibrilas colágenas (*). Aumento: 20.000x, barras: 500 nm. (F) Fibrila colágena 

de diâmetro grande (seta) e de diâmetro pequeno (cabeça de seta). Aumento: 50.000 x, barra: 500 nm. 
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5.5 Análise estatística 

 

5.5.1 Alterações no tendão 

 

5.5.1.1 Peso dos tendões 

 

A análise estatística do peso dos tendões levando em consideração os três parâmetros 

avaliados, sendo eles: tipo de sutura, tratamento com a proteína F1 e o tempo após a lesão, 

obteve um peso médio no grupo controle de 0,04g ± 0,001, utilizando a sutura-U o grupo U2s 

apresentou um peso de 0,28g ± 0,016, já o grupo UP2s um peso médio 0,29g ± 0,014, no entanto 

quando foi utilizada a sutura de Kessler-Tajima o peso médio do grupo K2s foi de 0,27g ± 0,021 

e o grupo tratado KP2s de 0,25g ± 0,018. Desta maneira, notou-se que os grupos em que foram 

utilizados a sutura-U independentemente de ter ou não o tratamento com a proteína F1 

apresentaram um peso médio 7,1 vezes maior que o controle, já os grupos em que foram 

utilizados a técnica de Kessler-Tajima o peso médio foi de 6,5 vezes maior em relação ao 

controle. 

Entretanto quando analisamos os grupos após 4 semanas, observamos que o grupo U4s 

diminuiu o peso médio, sendo de 0,22g ± 0,014, assim como o grupo tratado UP4s com peso 

de 0,21 ± 0,012. Entretanto o grupo K4s foi o que mais diminuiu de peso, sendo de 0,20 ± 0,011 

e o grupo tratado KP4s, diminuiu ficando com o mesmo peso do grupo UP4s de 0,21 ± 0,011. 

Desta maneira os grupos das duas suturas analisadas diminuíram 1,6 vez o peso em relação aos 

seus respectivos grupos analisados com duas semanas. 

Estatisticamente todos os grupos são diferentes do controle p < 0,001, e os dados 

demonstraram que só houve interação e diferença estatística entre os tempos de reparo p < 

0,001.  

Estes dados estão representados e podem ser observados na tabela 2 e no gráfico 1. 
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Peso médio dos Tendões (g) 

Controle: 0,04 ± 0,001  

U2s: 0,28 ± 0,016 U4s: 0,22 ± 0,014 

UP2s: 0,29 ± 0,014 UP4s: 0,21 ± 0,012 

K2s: 0,27 ± 0,021 K4s: 0,20 ± 0,011 

KP2s: 0,25 ± 0,018 KP4s: 0,21 ± 0,011 

 

 

Gráfico 1: Peso dos tendões (g) 

ANOVA, Dunnett: Todos os grupos são diferentes do controle. p<0,001. 

* ANOVA, Tukey: Semana 4 ≠ Semana 2,independente da Sutura e da Proteína F1, p<0,001. 

 

5.5.1.2 Diâmetro dos tendões 

 

Além das análises do peso dos tendões, utilizamos as imagens transversais de histologia 

e de microscopia eletrônica de varredura para avaliar o diâmetro tendíneo e constatamos no 

controle um valor de 1,04 mm ± 0,01. Todos os grupos lesados obtiveram um considerável 

aumento, sendo que o grupo U2s apresentou um diâmetro médio de 2,15 mm ± 0,23 e o grupo 

UP2s 2,56 mm ± 0,20, o que corresponde a um aumento médio destes dois grupos de 2,3 vezes 

em relação ao controle. 

Os grupos em que foram utilizada a sutura de Kessler-Tajima apresentaram os seguintes 

diâmetros médios: K2s 1,74 mm ± 0,10 e o KP2s 2,18 mm ± 0,22, o que corresponde a 1,9 

vezes o diâmetro médio do grupo controle. 
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Podemos notar que os grupos tratados com a proteína F1 apresentaram um diâmetro 

médio de 0,4 veze maior que seus respectivos grupos não tratados, no entanto, ao analisar os 

grupos com quatro semanas, observamos que todos aumentaram ainda mais o diâmetro médio, 

porém os tratados apresentam um diâmetro 0,2 veze menor em relação aos seus respectivos 

grupos não tratados. De tal forma o grupo U4s apresentou um diâmetro médio de 2,97 mm ± 

0,19, o tratado UP4s 2,73 mm ± 0,10, K4s 2,99 mm ± 0,29 e o grupo KP4s 2,76 mm ± 0,12. 

Todos os grupos analisados com quatro semanas possuem um diâmetro médio 2,8 vezes maior 

em relação ao controle. 

Desta maneira, nota-se que todos os grupos são diferentes do controle, exceto o grupo 

K2s p = 0,08, os grupos de duas semanas diferem dos de quatro semanas, independente do 

tratamento e do tipo de sutura p = 0,0001. Entre os grupos de duas semanas, apenas o K2s difere 

de todos os grupos de quatro semanas p < 0,05. 

Todos os dados estão representados e podem ser observados na tabela 3 e no gráfico 2.  

 

 

Diâmetro médio dos Tendões (mm)  

Controle: 1,04 ± 0,01  

U2s: 2,15 ± 0,23 U4s: 2,97 ± 0,19 

UP2s: 2,56 ± 0,20 UP4s: 2,73 ± 0,10 

K2s: 1,74 ± 0,10 K4s: 2,99 ± 0,29 

KP2s: 2,18 ± 0,22 KP4s: 2,76 ± 0,12 
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Gráfico 2: Diâmetro dos tendões. 

* ANOVA, Dunnett: Todos os grupos são diferentes do controle com exceção do K2s. 

p<0,0001. 

# ANOVA, Tukey: Grupos de duas semanas são ≠ dos grupos de quatro semanas 

independente da sutura e tratamento. p=0,0001. 

& ANOVA, Tukey: O grupo K2s é ≠ de todos os grupos de 4 semanas. p<0,05. 

 

5.5.1.3 Diâmetro, densidade e frequência das fibrilas colágenas 

 

Ao examinar os cortes transversais em microscopia eletrônica de transmissão, estas 

análises foram utilizadas para avaliar o diâmetro das fibrilas e sua frequência, ou seja, a 

distribuição pelo tecido, bem como a densidade por µm2. 

As análises demonstraram que o diâmetro médio das fibrilas no grupo controle foi de 

83,8nm ± 1,3, sendo que ocorre uma diminuição no diâmetro em todos os grupos sendo 

estatisticamente diferente p < 0,05, com exceção do grupo KP4s que retorna aos padrões do 

controle com um valor médio de 80,7nm ± 2,2. 

O grupo UP2s obteve um valor próximo ao controle 74,3nm ± 3,6, porém, mesmo assim 

foi detectada diferença estatística entre eles p < 0,05, sendo que também foi diferente dos grupos 

U2s, KP2s, U4s e UP4s p < 0,05. 

O grupo U2s apresentou um diâmetro 1,4 vez menor que o controle, o tratado UP2s 1,1 

vez menor, já os grupos com a sutura de Kessler-Tajima analisados com duas semanas 

possuíram valores próximos, sendo o não tratado K2s 1,5 vez e o tratado KP2s 1,6 vez menor 

em relação ao controle. 
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Com quatro semanas ambos os grupos da sutura-U apresentaram valores 1,6 vez menor 

que o controle, o K4s manteve o tamanho médio, com 1,5 vez menor. Contudo o grupo tratado 

KP4s atingiu um valor similar ao controle. 

Todos os valores estão representados na tabela 4 e no gráfico 3. 

 

Tabela 2: Diâmetro médio das fibrilas colágenas (nm) 

Controle: 83,8 ± 1,3  

U2s: 59,5 ± 1,3 U4s: 52,8 ± 3,7 

UP2s: 74,3 ± 3,6 UP4s: 51,4 ± 1,2 

K2s: 54,5 ± 2,0 K4s: 55,5 ± 1,3 

KP2s: 52,0 ± 1,8 KP4s: 80,7 ± 2,2 

 

 

 

Gráfico 3: Diâmetro das fibrilas colágenas (nm) 

*ANOVA, Dunnett: Controle é ≠ dos grupos, com exceção do KP4s, p<0,05. 

ANOVA, Tukey p<0,05:  

# UP2s ≠ U2s, KP2s, U4s, UP4s. 

& KP4s ≠ K2s, KP2s, UP4s, K4s.  

 

Com os dados de diâmetro das fibrilas colágenas, foi avaliado também a frequência de 

distribuição, e constatamos uma homogeneidade no controle com uma concentração 27,79% 

das fibrilas do grupo controle com diâmetro de aproximadamente 80nm. 
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A grande maioria dos outros grupos apresentaram fibrilas menores com uma 

distribuição concentrada em 50nm. Já os grupos tratados UP2s e KP4s possuíram uma 

concentração em 60nm, entretanto, o grupo KP4s foi o que apresentou o pico de concentração 

mais baixo entre todos os grupos, sendo que 22,62% apresentavam diâmetro de 60nm e 21,03% 

50nm, também foi o grupo que apresentou uma maior variedade de tamanhos de fibrilas, tendo 

um segundo pico de concentração de 7,46% de fibrilas de 110nm. 

Todos os dados podem ser observados na tabela 5, bem como os valores do controle e 

dos grupos experimentais de duas semanas estão representados nos gráficos 4A e 4A', e os 

grupos de quatro semanas com o controle nos gráficos 4B e 4B’.  

 

Tabela 3: Frequência de distribuição das fibrilas colágenas (%) 

Diâmetro Controle U2s UP2s K2s KP2s U4s UP4s K4s KP4s 

0 0,00 0,00 0,07 0,14 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 

10 0,08 0,07 0,07 0,18 0,00 0,07 0,15 0,04 0,05 

20 0,20 0,91 0,07 1,74 1,45 1,80 1,10 0,70 0,00 

30 0,78 1,92 0,50 8,73 11,54 15,68 12,41 4,56 0,41 

40 2,30 17,38 2,55 26,70 33,74 29,34 29,83 22,68 7,92 

50 4,96 40,34 17,20 37,17 36,31 33,06 37,53 41,23 21,03 

60 9,13 23,73 33,83 19,20 13,16 17,02 16,13 24,76 22,62 

70 18,60 7,76 19,96 4,30 2,06 2,67 2,50 5,34 11,11 

80 27,79 4,28 9,13 1,14 0,61 0,25 0,22 0,65 5,45 

90 23,47 2,76 5,38 0,59 0,61 0,07 0,04 0,04 5,04 

100 9,38 0,63 4,74 0,09 0,33 0,00 0,00 0,00 6,27 

110 2,46 0,19 4,25 0,00 0,11    7,46 

120 0,70 0,00 1,49  0,06    5,35 

130 0,11 0,02 0,64  0,00    3,60 

140 0,03 0,00 0,14      2,62 

150 0,00  0,00      0,62 

160         0,21 

170         0,26 

180         0,00 
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Gráficos 4: Frequência de distribuição das fibrilas colágenas (%). (A, A’) Grupos controle e de duas semanas. 

(B, B’) Grupos controle e de quatro semanas. 

 

Juntando os valores dos diâmetros com a frequência de distribuição das fibrilas, foi 

avaliado a densidade pela área, ou seja, quanto de fibrilas existe por µm2. 

Observamos que o grupo controle por possuir fibrilas de diâmetro maior, a quantidade 

por área torna-se menor, então uma média de 77,0 ± 2,1 fibrilas/µm2 foi encontrada e só 

apresentou diferença estatística com o grupo U4s que demonstrou uma densidade de 134,6 ± 

26,2, ou seja, 1,7 vez maior densidade. 

O grupo U2s que apresentou diâmetro de fibrilas menor, obteve uma maior densidade 

de fibrilas, ou seja, mesmo as fibrilas sendo menores, uma maior quantidade delas por área foi 

encontrada, sendo 100,9 ± 6,3 fibrilas/µm2, um valor 1,3 vez maior em relação ao controle, 

porém, este grupo só foi diferente estatisticamente com o U4s. 

Já o grupo de duas semanas tratado UP2s, demonstrou um maior diâmetro fibrilar, o que 

representou uma menor densidade, sendo 54,8 ± 7,3 fibrilas/µm2, um valor quase metade do 

grupo não tratado. 

Os grupos com a sutura de Kessler-Tajima não tratados e tratados com a proteína F1 

obtiveram valores semelhantes, sendo 84,9 ± 20,4 e 69,6 ± 9,8 fibrilas/µm2 respectivamente, 
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ambos possuíram um diâmetro médio de 53,2nm e foram diferentes apenas dos seus respectivos 

grupos de quatro semanas. 

Com relação aos grupos avaliados com quatro semanas, destaca-se o U4s que obteve a 

maior densidade entre todos, 134,6 ± 26,2 fibrilas/µm2, um valor 1,7 vez maior que o controle. 

Quando tratado o grupo com a mesma sutura UP4s apresentou uma menor densidade, sendo 

105,4 ± 5,7 fibrilas/µm2 com diâmetro similar ao grupo não tratado. 

Contudo o grupo com a sutura de Kessler-Tajima tratado e avaliado com quatro semanas 

KP4s, foi o que apresentou a melhor relação densidade/diâmetro, com uma densidade baixa de 

75,5 ± 5,6 fibrilas/µm2 e diâmetro de 80,7 ± 2,2nm, valores muito similares ao controle. 

Todos os grupos tratados são diferentes dos não tratados, UP2s e UP4s são diferentes 

dos U2s e U4s, assim como KP2s e KP4s são diferentes dos K2s e K4s,  assim como, todos os 

grupos de duas semanas, independentemente da sutura e do tratamento são diferentes dos de 

quatro semanas. 

Os valores podem ser observados na tabela 6, assim como no gráfico 5.  

 

 

Tabela 4: Densidade das fibrilas colágenas (No/µm2)  

Controle: 77,0 ± 2,1  

U2s: 100,9 ± 6,3 U4s: 134,6 ± 26,2 

UP2s: 54,8 ± 7,3 UP4s: 105,4 ± 5,7 

K2s: 84,9 ± 20,4 K4s: 111,7 ± 7,4 

KP2s: 69,6 ± 9,8 KP 4s: 75,5 ± 5,6 
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Gráfico 5: Densidade de fibrilas colágenas (No/µm2) 

*ANOVA, Dunnett: Controle é ≠ do grupo U4s, p<0,05. 

ANOVA, Tukey p<0,05:  

** Grupos de 2 semanas são ≠ dos de 4 semanas independente do tratamento e sutura.  

# U4s ≠ U2s.  

& UP2s ≠ UP4s. 

$ K2s ≠ K4s. 

@ KP2s ≠ KP4s. 

 

5.5.1.4 Colágenos tipo I e III 

 

Utilizando a técnica de western blot quantificamos os colágenos tipo I e III, de tal modo 

podemos notar que o tipo I apresenta uma maior quantidade no grupo controle, os grupos U2s 

e UP2s, assim como os U4s, UP4s e K4s apresentaram uma quantidade similar ao controle, 

entretanto, demonstraram um elevado desvio entre eles. 

Os grupos da sutura de Kessler-Tajima são mais homogêneos quanto a variação, porém, 

foram os que apresentaram uma menor quantidade de colágeno tipo I, sendo que os tratados 

KP2s e KP4s apresentaram valores semelhantes de 0,59 ± 0,19 e 0,47 ± 0,17 respectivamente, 

o que corresponde a 1,9 vez menos que o controle. De todos os grupos o que apresentou a menor 

quantidade de colágeno tipo I foi o grupo K2s, com valor de 0,26 ± 0,10, o que corresponde a 

3,8 vezes menos em relação ao controle. Entretanto, mesmo com relevante redução do colágeno 

tipo I em alguns grupos, não foi constatada diferença estatística em nenhum grupo. 

Os dados podem ser observados na tabela 7 e no gráfico 6A. 

O colágeno tipo III também apresentou uma elevada redução em todos os grupos, 

contudo, notamos uma maior quantidade em todos os grupos tratados em relação aos seus 

respectivos grupos não tratados. 
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Na sutura-U houve um aumento da síntese de colágeno tipo III com quatro semanas em 

todos os grupos, já os grupos não tratados K2s e K4s mantiveram uma similar quantidade de 

colágeno tipo III mesmo com o maior tempo de reparo, porém os grupos tratados KP2s e KP4s 

demonstraram um aumento de aproximadamente 2,0 vezes na síntese deste colágeno. 

No geral os grupos da sutura de Kessler-Tajima apresentaram uma quantidade maior em 

relação aos grupos da sutura-U e o grupo KP4s obteve valores próximos ao controle, com média 

de 0,79 ± 0,36. 

Assim como no colágeno tipo I, o tipo III mesmo com grandes diminuições na síntese, 

não apresentou nenhuma diferença estatística entre eles. 

Os dados também podem ser analisados na tabela 7, assim como no gráfico 6B. 

 

 

Tabela 5: Colágenos Tipo I e III / Proteínas Totais (a.u) 

Grupos Colágeno Tipo I Colágeno Tipo III 

Controle 1,0 ± 0,15 1,0 ± 0,28 

U2s 0,88 ± 0,32  0,15 ± 0,10 

UP2s 0,98 ± 0,35 0,19 ± 0,11 

K2s 0,26 ± 0,10  0,27 ± 0,21  

KP2s 0,59 ± 0,19 0,40 ± 0,34 

U4s 0,75 ± 0,66  0,19 ± 0,13 

UP4s 0,86 ± 0,48  0,41 ± 0,32 

K4s 0,98 ± 0,46  0,23 ± 0,10 

KP4s 0,47 ± 0,17  0,79 ± 0,36  
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Gráficos 6: Quantificação de colágenos tipo I e III 

(A) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,8686. 

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos p>0,05. 

(B) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,5276. 

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos p>0,05. 

 

5.5.1.5 Timp-1, -2, MMP-2, -9 

 

Análises de western blot também foram utilizadas para quantificar Timp-1 e 2, MMP-2 

e 9, proteínas de inibição e degradação de colágeno. Todos os grupos apresentaram valores 

maiores que o controle, sendo que o grupo K2s demonstrou o valor mais elevado, com 

aproximadamente 13 vezes a mais que o controle, seguido do grupo K4s com valor médio 11 

vezes maior em relação ao controle. 

O grupo de menor valor foi o U2s sendo 5,96 ± 3,30, entretanto, observando todos os 

valores é possível notar que no geral os grupos de quatro semanas são maiores que os de duas 

semanas com média de 9,48 ± 1,05 e 8,65 ± 3,14 respectivamente. Porém não foi detectada 

nenhuma diferença estatística entre eles. Os dados estão expressos na tabela 8 e no gráfico 7A. 

Assim como Timp-1, todos os grupos apresentaram valores de Timp-2 maiores que o 

grupo controle. Os grupos de duas semanas tratados com a proteína F1 apresentaram valores 

menores que os não tratados com a média de todos sendo 2,84 ± 0,62, e os grupos de quatro 

semanas possuíram valores similares entre eles e maiores que os de duas semanas, sendo 4,99 

± 0,65. Os dados também não apresentaram diferença estatística e podem ser visualizados na 

tabela 8 e no gráfico 7B. 

As análises das metaloproteinases mostraram que a MMP-2 aumenta em todos os 

grupos, no entanto a maior alteração ocorre no grupo U2s, sendo 2,58 ± 1,48, o que corresponde 

a aproximadamente 258 vezes mais que o grupo controle, em contrapartida o grupo tratado 

UP2s foi o que apresentou o menor valor 2,38 ± 1,25. 
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Os mesmos grupos avaliados com quatro semanas U4s e UP4s apresentaram valores 

médios idênticos, sendo 1,94 com variação de 1,50 e 1,68 respectivamente. 

Os grupos da sutura de Kessler-Tajima possuíram valores similares com duas semanas, 

1,59 ± 1,41 e 1,61 ± 1,43 e aumentaram com quatro semanas, porém, ainda mantiveram os 

valores próximos, 2,23 ± 1,95 e 2,29 ± 2,11. 

É possível notar que em geral há um aumento de MMP-2 com quatro semanas, e que há 

uma drástica diferença em relação ao controle. Os dados estão expressos na tabela 8, assim 

como no gráfico 7C. 

Diferente da MMP-2, a MMP-9 foi alterada em apenas 3 de 8 grupos experimentais, 

sendo que o grupo U2s foi o que teve uma maior síntese dessa proteína, com um valor médio 

de 3,26 ± 1,33, seguido do grupo K4s 1,94 ± 0,81 e do U4s 1,31 ± 0,71. Destaca-se que esses 

grupos são os não tratados com a proteína F1 e que apenas o grupo K2s dos não tratados não 

aumentou seu valor, ficando próximo ao controle. 

É possível observar analisando os pares de grupos não tratados e tratados, que o grupo 

U2s o qual obteve o maior aumento de MMP-9 quando tratado com a proteína F1, UP2s mantém 

valores semelhantes ao controle, isso se repete aos grupos U4s e UP4s, K4s e KP4s. 

Deste modo foi encontrada diferença estatística apenas entre os grupos não tratados em 

relação aos tratados, independentemente da sutura e tempo e nenhum foi diferente do controle. 

Os valores podem ser observados na tabela 8 e no gráfico 7D. 

Tabela 6: Timp-1, -2, MMP-2, -9 / Proteínas Totais (a.u)  

Grupos Timp-1 Timp-2 MMP-2 MMP-9 

Controle 1,0 ± 0,57 1,0 ± 0,26 0,01 ± 0,004 1,0 ± 0,50 

U2s 5,96 ± 3,30  3,54 ± 1,61 2,58 ± 1,48 3,26 ± 1,33 

UP2s 7,96 ± 4,42 2,38 ± 1,25 1,13 ± 1,05 0,90 ± 0,27 

K2s 13,19 ± 7,21  3,19 ± 1,67  1,59 ± 1,41  0,72 ± 0,28  

KP2s 7,50 ± 4,03 2,26 ± 1,33 1,61 ± 1,43 0,77 ± 0,11 

U4s 9,04 ± 5,01  4,13 ± 1,68 1,94 ±1,50  1,31 ± 0,71 

UP4s 8,78 ± 4,94  5,69 ± 2,38 1,94 ± 1,68 0,57 ± 0,06 

K4s 11,05 ± 6,24  5,16 ± 2,94 2,23 ± 1,95 1,94 ± 0,81 

KP4s 9,06 ± 5,22 5,00 ± 3,00   2,29 ± 2,11   0,65 ± 0,08   
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Gráfico 7: Quantificação de TIMP-1, -2, MMP-2, -9. 

(A) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,8522. 

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos p>0,05. 

(B) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,3038. 

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos p>0,05. 

(C) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,9722. 

ANOVA, Tukey: Não houve diferença estatística entre os grupos p>0,05. 

(D) ANOVA, Dunnett: Não houve diferença estatística em relação ao controle p=0,1012. 

*# ANOVA, Tukey: Os grupos não tratados com a proteína F1 são ≠ dos tratados, 

independentemente da sutura e do tempo. p=0,0252. 
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5.5.2 Alterações musculares 

 

5.5.2.1 Peso do músculo sóleo 

 

Com o intuito de avaliar se as lesões tendíneas influenciam diretamente nos músculos 

esqueléticos, foi coletado o sóleo por ser o músculo que é inserido ao osso calcâneo através do 

tendão calcâneo, o qual causamos a lesão e o fato de possuir apenas um ventre, diferente do 

gastrocnêmio, o que tornou possível uma análise com maior exatidão. 

Inicialmente foi observado o peso dos músculos, o grupo controle apresentou um peso 

médio de 0,182g ± 0,009 e foi diferente estatisticamente de todos os outros grupos p < 0,05, 

pelo fato de que ocorreu uma redução média de 1,4 vez o peso nos grupos experimentais. 

O grupo UP2s foi o que apresentou a maior redução de peso com média de 0,111 ± 

0,004, porém o mesmo grupo com quatro semanas UP4s foi o que apresentou o maior peso 

entre os lesados com média de 0,140 ± 0,004, entre esses dois grupos foi detectada diferença 

estatística p = 0,0238 o que nos leva a acreditar que de alguma forma o tratamento com a 

proteína no tendão, associada ao tempo de reparo, reflete em uma melhora na capacidade do 

músculo voltar a suas funções normais, visto que olhando para os outros grupos tratados, 

comparando aos seus respectivos grupos não tratados ocorre uma pequena melhora de ganho 

de peso. 

Estatisticamente os grupos de duas semanas, sem levar em consideração o tipo de sutura 

e o tratamento foram diferentes dos de quatro semanas p = 0,004. 

Os valores estão demonstrados na tabelo 9 e representados no gráfico 8. 

 

Tabela 7: Peso dos Músculos Sóleos (g) 

Controle: 0,182 ± 0,009  

U2s: 0,133 ± 0,006 U4s: 0,125 ± 0,004 

UP2s: 0,111 ± 0,004 UP4s: 0,140 ± 0,004 

K2s: 0,120 ± 0,007 K4s: 0,132 ± 0,006 

KP2s: 0,119 ± 0,009 KP 4s: 0,137 ± 0,004 
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Gráfico 8: Peso dos músculos sóleos (g). 

# ANOVA, Dunnett: Grupo contole é ≠ de todos os outros grupos p<0.05 

* ANOVA, Tukey: Grupos de duas semanas são ≠ dos grupos de quatro semanas 

independentemente da sutura e tratamento p=0,004. 

& ANOVA, TUKEY: Grupo UP2s ≠ UP4s p=0,0238. 

 

5.5.2.2 Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 por RT-qPCR 

 

Continuando investigando a diminuição do peso dos músculos sóleos, foi quantificado 

por RT-qPCR a expressão dos genes MuRF1 e Atrogin1 os quais fazem parte da via de 

degradação proteica. 

Apenas os grupos U2s e KP2s apresentaram níveis de MuRF1 maiores que o controle, 

todos os outros grupos demonstraram níveis abaixo da expressão encontrada no controle, 

entretanto tal variação é tão pequena que não foi detectada diferença estatística entre eles. 

Dados expressos na tabela 10 e no gráfico 9A. 

Porém, a expressão de atrogin1 mostrou-se diferente, ocorreu uma alta variação em 

todos os grupos.  

Os grupos que utilizamos a sutura-U analisados com duas semanas apresentaram valores 

semelhantes, sendo eles 0,71 fold ± 0,13 no grupo U2s e 0,79 fold ± 0,25 para o UP2s. Valores 

bem abaixo dos encontrados nos grupos da sutura de Kessler-Tajima, analisados no mesmo 

período. O grupo não tratado K2s obteve um valor 1,3 vez maior do que seu respectivo grupo 

tratado KP2s. 

Enquanto no período de duas semanas foi encontrado um valor baixo e similar entre os 

grupos da sutura-U, os mesmos avaliados após quatro semanas demonstraram uma elevada 

expressão. O grupo não tratado U4s aumentou em aproximadamente 2,4 vezes a expressão em 
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comparação ao mesmo grupo de duas semanas U2s e o grupo tratado UP4s atingiu o valor de 

2,11 ± 1,00, o que corresponde a quase 2,7 vezes em relação ao grupo UP2s. 

No entanto, um resultado oposto foi encontrado nos grupos da sutura de Kessler-Tajima, 

os grupos tratados e avaliados com duas e quatro semanas foram possuíram valores de 

expressão gênica menores que seus grupos não tratados, com destaque para os grupos de quatro 

semanas que obtiveram o maior índice de expressão no não tratado K4s, sendo 2,25 fold ± 1,01 

e o menor para o grupo tratado KP4s com valor de 0,70 fold ± 0,20. 

Contudo, independentemente de toda a variação encontrada nos grupos, não foi 

detectada diferença estatística entre nenhum deles. 

Todos os valores podem ser consultados na tabela 10, assim como no gráfico 9B. 

 

Tabela 8: Níveis de RNAm de MuRF1 e Atrogin1 (fold)  

Grupos MuRF1 Atrogin1 

Controle 1,03 ± 0,16 1,48 ± 0,57 

U2s 1,24 ± 0,63  0,71 ± 0,13 

UP2s 0,81 ± 0,11 0,79 ± 0,25 

K2s 0,55 ± 0,12  1,98 ± 0,47  

KP2s 1,10 ± 0,34 1,50 ± 0,47 

U4s 0,58 ± 0,05  1,69 ± 0,42 

UP4s 0,74 ± 0,16  2,11 ± 1,00 

K4s 0,74 ± 0,21  2,25 ± 1,01 

KP4s 0,64 ± 0,27  0,70 ± 0,20  
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Gráfico 9: Níveis de RNAm de MuRF1 (A) e Atrogin1 (B) (fold): 

(A) ANOVA: Não foi detectado diferença estatística entre os grupos. p=0,575. 

(B) ANOVA: Não foi detectado diferença estatística entre os grupos. p=0,495. 

 

5.5.2.3 Contração muscular máxima 

 

Após as análises referente ao peso e a expressão de genes relacionados à degradação 

muscular, foi realizada uma avaliação da capacidade de contração muscular máxima. 

O grupo controle apresentou uma capacidade de contração máxima de 0,67mN/g ± 0,03. 

Porém o grupo U2s foi o que apresentou a maior diminuição, sendo 0,29mN/g ± 0,09, 

entretanto, tal capacidade aumenta quando foi tratado com a proteína F1, o grupo UP2s obteve 

o valor de 0,53mN/g ± 0,05, ou seja, uma melhora de 1,8 vez em relação ao não tratado.  

Quando analisamos a sutura de Kessler-Tajima a diferença entre o grupo não tratado do 

tratado não alterou-se tanto quanto a sutura-U com e sem tratamento. O grupo K2s apresentou 

uma capacidade máxima de contração de 0,43mN/g ± 0,08 e o grupo KP2s 0,48mN/g ± 0,05, 

uma melhora de apenas 1,1 vez. 

Contudo, ao observar os grupos com quatro semanas, nota-se um ligeiro aumento na 

capacidade de contração do grupo U4s, com 0,36mN/g ± 0,10, o que corresponde a uma 

melhora de 1,2 vez em relação ao grupo de duas semanas U2s, mas, o que realmente destaca é 

a capacidade do grupo UP4s em reestabelecer a capacidade de contração máxima, atingindo 

valores similares ao controle, sendo eles 0,68mN/g ± 0,03, uma melhora de 1,9 vez em relação 

ao grupo não tratado de quatro semanas U4s e de 2,3 vezes em relação ao grupo U2s. 

Entretanto, utilizando a sutura de Kessler-Tajima os valores quase não se alteram com 

o tratamento e durante as semanas, tanto é que os grupos tratados KP2s e KP4s atingiram a 

mesma capacidade de contração máxima, com valores de 0,48mN/g e os não tratados, 

obtiveram valores similares, sendo eles 0,43mN/g ± 0,08 para o K2s e 0,46mN/g ± 0,07 para o 

K4s, ou seja, uma melhora de apenas 1,07 vez. 
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Os dados estatísticos demonstraram uma diferença entre os grupos sem tratamento U2s 

e U4s em relação ao controle p < 0,05 e os grupos da sutura-U tratados com a proteína F1 são 

diferentes dos não tratados nos dois tempos analisados p < 0,05.  

Todos os dados estão representados na tabela 11 e no gráfico 10. 

 

Tabela 9: Contração muscular máxima (mN/g)  

Controle: 0,67 ± 0,03  

U2s: 0,29 ± 0,09 U4s: 0,36 ± 0,10 

UP2s: 0,53 ± 0,05 UP4s: 0,68 ± 0,03 

K2s: 0,43 ± 0,08 K4s: 0,46 ± 0,07 

KP2s: 0,48 ± 0,05 KP4s: 0,48 ± 0,03 

 

 

Gráfico 10: Contração Muscular Máxima (mN/g) 

* ANOVA, Dunnett, Sutura-U sem tratamento semana 2 e 4 ≠ controle, p<0,05 

# ANOVA, Tukey, Sutura-U com proteína F1 ≠ Sutura-U sem proteína F1, 

independentemente da semana, p<0,05. 

 

5.5.2.4 Teste de fadiga muscular 

 

Para analisarmos a estatística do teste de fadiga muscular apenas as contrações 1, 4, 7 e 

10 de um total de 10 foram utilizadas conforme Pereira et al. (2014). Como todos os grupos 

lesados diferiram do controle o teste de Bonferroni foi utilizado para avaliar a interação das 

contrações.  
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No grupo controle a primeira contração C1 foi de 863,4mN ± 44,1 a C4 de 734,6mN ± 

57,4, a C7 724,6mN ± 48,7 e a última C10 de 713,9mN ± 39,1, demonstrando assim, uma 

pequena diminuição na capacidade de contração muscular e uma consequente leve fadiga. Neste 

caso houve diferença significante de C7 e C10 em relação à C1 p < 0,05. Os dados estão 

representados no gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11: Teste de fadiga muscular do grupo controle (mN) 

Bonferroni, C7 e C10 ≠ C1, p<0,05. 

 

Com relação a estatística dos grupos lesados observamos um padrão homogêneo de 

queda na capacidade de contração em todos os grupos sendo que o grupo UP2s é o que menos 

fadigou e o grupo K2s o que mais fadigou, no entanto não houveram diferenças estatísticas 

entre eles.  

Os demais grupos comportaram-se semelhantemente, no entanto, o grupo KP2s destaca-

se, pois apresenta um valor elevado na primeira contração 385,2mN ± 59,6 e possui um forte 

queda na capacidade contrátil a partir da quarta contração 286,6mN ± 72,1, porém fica estável 

da sétima até o final do teste. 

Outro grupo que podemos citar algumas considerações é o K4s que apresenta uma 

pequena queda entre as contrações 1 e 4, mantem-se estável e na última contração do teste 

apresenta o segundo pior resultado 241,9mN ± 26,7. 

Diante desses dados não houve diferença estatística entre os grupos experimentais, 

porém, todos foram diferentes do controle. 

Todos os dados das contrações podem ser observados na tabela 12, assim como nos 

gráficos 12 A-B. 
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Tabela 10: Contrações do teste de fadiga muscular (mN)  

Grupos Contrações 

 C1 C4 C7 C10 

Controle 863,4 ± 44,1  734,6 ± 57,4 724,6 ± 48,7 713,9 ± 39,1 

U2s 312,7 ± 47,0 261,5 ± 46,2 270,8 ± 47,5 270,4 ± 49,9 

UP2s 390,9 ± 26,2 351,2 ± 19,0 349,3 ± 30,3 351,4 ± 23,6 

K2s 292,1 ± 39,6 217,5 ± 28,9 200,1 ± 30,2 183,4 ± 27,4 

KP2s 385,2 ± 59,6 286,6 ± 72,1 277,7 ± 61,3 270,8 ± 49,0 

U4s 347,6 ± 37,9 313,6 ± 22,8 301,7 ± 23,2 303,8 ± 21,9 

UP4s 312,6 ± 23,3 283,3 ± 19,5 273,7 ± 17,8 298,4 ± 8,7 

K4s 329,3 ± 67,1 276,0 ± 66,6 269,7 ± 45,1 241,9 ± 26,7 

KP4s 391,8 ± 30,3 321,7 ± 26,1 321,9 ± 29,5 307,2 ± 25,3 

 

  
 

Gráfico 12: Teste de fadiga muscular dos grupos lesados (A), lesados e controle (B). 

(A) Representação dos dados dos grupos lesados.  

(B) Dados dos grupos lesados mais o controle. Houve diferença estatística em relação ao controle, 

p<0,05. 

 

No entanto foi detectado efeito de interação entre as suturas e contrações, 

independentemente do tratamento com a proteína F1 e as semanas. Nos grupos utilizando a 

sutura de Kessler-Tajima as contrações C4, C7 e C10 foram estatisticamente diferentes da C1 

e a Kesler-Tajima C10 foi diferente da sutura-U C10, p < 0,05.  

Não houveram diferenças entre as contrações da sutura-U. Dados expressos no gráfico 

13. 
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Gráfico 13: Teste de fadiga muscular das suturas de Kessler-Tajima e Sutura-U independente 

do período e do tratamento. 

Bonferroni: * Kessler C4, C7 e C10 ≠ Kessler C1, p<0,05.  

# Kessler C10 ≠ sutura-U C10, p<0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Lesões de tendões vem crescendo a cada ano devido a maior expectativa de vida e pelo 

aumento da prática esportiva, no entanto, não existe ainda um consenso na literatura sobre qual 

o melhor método para reparar este tecido quando lesado (YUKSEL et al., 2016).  

Nesse estudo a lesão completa simulando uma ruptura aguda do tendão foi realizada 

seguida por um procedimento cirúrgico, uma vez que é altamente difundido na literatura 

internacional que o tratamento não cirúrgico possui uma maior taxa de re-ruptura (KOCHER et 

al., 2002; WONG; BARRASS; MAFFULLI, 2002).  

Wilkins e Bisson (2012) analisaram 677 casos de ruptura do tendão calcâneo em 

humanos e observaram que a taxa de re-ruptura em pacientes submetidos à cirurgia foi de 3,6%, 

no entanto àqueles em que foram realizados procedimentos não cirúrgicos a taxa foi de 8,8%.  

Os autores explicam que existem dois tipos de reparo: Intrínseca em que a cicatrização 

depende de células inflamatórias e fibroblastos provenientes do epitendão e do endotendão e a 

extrínseca em que a cicatrização depende da migração de células da periferia do local de lesão 

incluindo as membranas de revestimento e a sinóvia. Além do mais, ainda afirmam que tais 

processos de cicatrização ocorrem em ambos os procedimentos, sendo que, no não cirúrgico há 

um predomínio do processo extrínseco, assim como, um maior espaço entre as duas partes 

rompidas do tendão. Como na cirurgia este espaço é corrigido com as suturas, ocorre uma 

menor formação de tecido cicatricial e de adesão, estes podem ser um dos motivos para explicar 

a diminuição nos riscos de re-ruptura. 

Inicialmente utilizamos análises estereoscópicas para avaliar a morfologia 

macroscópica de todos os grupos independentemente do tipo de sutura e do tratamento com a 

proteína F1, tal metodologia revelou que os aspectos de coloração natural não se alteram diante 

da lesão em todos os grupos, apresentando uma cor branca brilhante idêntica à do grupo 

controle, tal característica condiz com a observada por  Sharma e Maffulli (2006). 

Macroscopicamente ficou evidente o aumento do comprimento e consequentemente o 

diâmetro de todos os tendões dos grupos experimentais. Kangas et al. (2006) em seu estudo 

com 50 pacientes entre 21-55 anos explicam que durante o processo de reparo ocorre um 

alongamento do tecido tendíneo, independentemente de estarem imobilizados ou não e do 

tempo de imobilização, e que este fenômeno se dá nas seis primeiras semanas após a cirurgia, 

vindo a diminuir bem pouco ou estabilizar, mas que o encurtamento mesmo ocorre entre 24-60 

semanas. Enfatizam ainda, que as fibras colágenas que compõem o tendão rotacionam 90º, 
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sendo que as provenientes do músculo gastrocnêmio rodam no sentido anteroposterior e as 

pertencentes ao músculo sóleo posterolateralmente. 

As observações em nossos resultados confirmam que o alongamento se dá no início da 

síntese de novas fibras colágenas, que com o passar do tempo vão se alinhando e girando 

novamente, desta forma o tendão volta a diminuir de tamanho. 

Quanto a utilização de microscopia de luz de campo claro para elucidar os aspectos 

microscópicos do reparo, pode-se identificar que o grupo controle apresentou uma pequena 

quantidade de tenócitos com núcleos delgados e alongados e uma alta densidade de fibras 

colágenas que apresentam uma ondulação pouco evidente. Maffulli, Barrass e Ewen (2000) 

relatam características idênticas as nossas observações e acrescentaram enfatizando que a 

estrutura das fibras colágenas nos grupos controles podem ser examinadas próximas e dispostas 

paralelamente umas às outras. 

Outra característica muito notória em todos os grupos nos dois períodos de análises é a 

alta celularização do tecido. Na fase inflamatória, entre o terceiro e sétimo dia após a lesão, 

células começam a migrar para a área lesionada, incialmente as células possuem um papel 

fagocítico, após o quinto dia de migração os tenócitos começam a sintetizar colágeno, 

principalmente o tipo III, proteoglicanos e outros componentes da MEC, esses componentes 

são inicialmente organizados de forma aleatória (MAFFULLI; MOLLER; EVANS, 2002; 

JAMES et al., 2008). 

No final do estágio de proliferação o tecido está altamente celularizado e contendo uma 

relativa quantidade de água (JAMES et al., 2008). Isso pode explicar o aumento do diâmetro 

dos tendões observados em nossos resultados.  

Esse aumento de massa consequentemente altera o comprimento e o diâmetro de forma 

continua após lesão e tratamento, acarretando um aumento também no peso como demonstrado 

em nossos resultados.  

Sharma e Maffulli (2006) explicam que o aumento da massa e da área de secção 

transversa do tendão sempre ocorre durante o processo de remodelamento, e que durante esse 

estágio o tecido é redimensionado e reformulado, conseguinte a isto ocorre uma diminuição na 

celularização. Esse estágio continua até a décima semana, e nesse período o tecido muda seu 

aspecto de celular para fibroso, o metabolismo dos tenócitos continua elevado, no entanto, 

inicia-se um alinhamento celular e das fibras colágenas (HOOLEY; COHEN, 1979). 

Com relação ao metabolismo, podemos enfatizar os dados de Eliasson et al. (2016) que 

relataram em um estudo com 23 pacientes com ruptura completa de tendão, notaram que o 
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metabolismo celular permanece elevado por até um ano após a cirurgia e que o reparo ocorre 

do centro para a periferia do tecido. 

Nos grupos em que ainda existia uma remanescência de fio de sutura observamos ao 

redor deles um grande aglomerado celular, de Carvalho et al. (2006) explicam que tais células 

são predominantemente macrófagos. 

Com relação ao tempo de tratamento uma característica observada nos grupos 

analisados após duas semanas foi a proliferação de adipócitos entre as fibras colágenas, 

comparativamente aos grupos tratados que revelaram uma maior quantidade dessas células, as 

quais não se tornaram tão presentes nos grupos de quatro semanas.  

Tal achado pode ser explicado inicialmente com o estudo de Bi et al. (2007) em que os 

autores descobriram células-tronco derivadas do tendão (CTDT), essa descoberta é considerada 

a mais importante nos últimos anos nas pesquisas relacionadas a este tipo de tecido. Os autores 

explicam que essas CTDT possuem características clonogenéticas, multipotentes e capacidade 

de auto-renovação tanto em humanos como em camundongos. 

Recentes estudos sugerem que estas CTDT desenvolvem um importante papel no reparo 

de tendinopatias e lesões (NI et al., 2012; SHEN et al., 2012). No entanto Zhang e Wang (2010a) 

em um estudo in vitro mostram que cargas mecânicas a níveis fisiológicos promovem uma 

proliferação e diferenciação das CTDT em tenócitos, enquanto que cargas excessivas levam a 

diferenciação em células não-tenócitos, tais como adipócitos, condrócitos e osteócitos. 

Zhang e Wang (2010b) em outro estudo, porém, in vivo submeteram os animais à 

corridas em esteira com o intuito de submetê-los a altos níveis de cargas mecânicas e confirmar 

os achados in vitro, os autores observaram desta forma uma diferenciação das CTDT em 

adipócitos. 

Em relação ao colágeno, utilizamos a coloração de picrosirius red para demonstrar sua 

disposição ao longo de todo o tecido. Como a composição do tendão é praticamente toda de 

colágeno, sob campo claro observamos o tecido inteiro em tons de vermelho, coloração do 

colágeno, mas sob luz polarizada pudemos diferenciar os tipos I e III. 

Diferente do grupo controle que apareceu todo em tons de amarelo-alaranjado típico do 

colágeno tipo I sob luz polarizada, os outros grupos demonstram uma mistura do tipo I com o 

tipo III, sendo que, análises de cortes transversais após duas semanas de lesão e tratamento 

demonstram nos grupos em que utilizamos a sutura de Kessler-Tajima, um predomínio do 

colágeno tipo III independentemente do tratamento com a proteína F1. Contudo, quando 

analisados após quatro semanas nota-se uma maior quantidade de colágeno tipo I, sendo que o 

grupo tratado com a proteína F1 apresenta ainda mais do que o não tratado. 
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É interessante notar que os grupos em que utilizamos a sutura-U, apresentam uma 

mistura dos dois tipos de colágeno em todos os períodos avaliados, com e sem tratamento com 

a proteína F1. 

Maffulli et al. (2000) mencionam que a resposta proliferativa dos tenócitos ao trauma 

induz a produção de ambos os tipos de colágeno, no entanto, diante de uma ruptura a maior 

síntese é do tipo III. Além disso, Kumagai et al. (1992) também explicam que a síntese de 

colágeno tipo III é um processo fisiológico normal na cicatrização do tecido tendíneo, mas sua 

síntese começa a diminuir com um paralelo aumento da síntese de colágeno tipo I entre a sexta 

e décima semana de reparo (ABRAHAMSSON, 1991). 

Em um estudo utilizando a coloração de picrosirius red, examinando sob luz polarizada, 

Kim et al. (2014) avaliaram a aplicação de um hidrogel desenvolvido por eles, contendo 

colágeno tipo I e outras proteínas presentes no tendão. Verificaram no início do tratamento um 

aumento na síntese de colágeno tipo III, e identificaram um pico de colágeno tipo I a partir da 

quarta semana, período máximo de nossas análises. 

Salienta-se que o mecanismo responsável pelo aumento da síntese de colágeno tipo III, 

era desconhecido por muito tempo, contudo, um recente estudo realizado por Millar et al. 

(2015) descobriram o mecanismo de ação responsável pelo aumento na síntese de colágeno tipo 

III durante o processo de reparo do tendão. Os autores revelaram que durante a lesão ocorre a 

liberação de interleucinas (IL), em especial a IL-33 pelos tenócitos ou células imunes, 

consequentemente ocorre uma fosforilação downstream de NFκB, o qual inibe o miR-29a 

causando um aumento na síntese de colágeno tipo III. 

Baseados em nossos resultados de Western blot de colágeno tipo I e III, demonstramos 

que  todos os grupos tratados com a proteína F1 possuem uma maior quantidade de ambos os 

tipos de colágeno quando comparados com seus respectivos grupos não tratados, com exceção 

do grupo KP4s que apresentou apenas um aumento na síntese de colágeno tipo III , porém, foi 

o grupo com a maior expressão desse tipo. Além disso, nossos dados demonstram que a proteína 

F1 aumenta a síntese desses dois tipos de colágeno.  

Em um estudo de Guerra et al. (2013), em que os autores utilizaram laser de baixa 

potência como tratamento de rupturas no tendão calcâneo de ratos, eles observaram nos grupos 

tratados com laser um aumento na síntese dos colágenos tipos I e III e afirmam que o colágeno 

tipo III serve como suporte para a formação do tipo I. 

Oshiro et al. (2003) avaliaram a expressão desses dois tipos de colágeno no dia da lesão 

até o vigésimo oitavo (28°) dia pós-lesão, e demonstram que a síntese do tipo I inicia-se no 

terceiro (3°) dia e continua aumentando até o período analisado por eles, contudo, o tipo III 
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também inicia-se no 3° dia, atingindo seu pico de síntese no décimo quarto (14º) dia, a partir 

daí começa a diminuir sua expressão. 

Por outro lado, a metodologia de microscopia eletrônica de varredura evidenciou o 

aspecto morfológico destas fibras, sendo que nos grupos tratados com a proteína F1 após duas 

semanas, independente do tipo de sutura empregada, revelou uma certa ondulação dos feixes 

de fibras colágenas, que apareceram discretamente nos grupos não tratados. 

Maffulli, Barrass e Ewen (2000) explicam que esta ondulação é normal em tendões 

lesados e com tendinopatia, sendo acompanhada de uma hipervascularização. 

Sasaki et al. (2012), causaram uma ruptura no tendão calcâneo de ratos de forma similar 

a realizada em nosso estudo, no entanto, avaliaram o reparo em períodos de 4, 7, 14, 28, 56 e 

180 dias. Quando comparamos nossos resultados com os dos autores no mesmo período, 

notamos resultados muito semelhantes. Os autores afirmam que os grupos analisados com 14 

dias (assim como os nossos de duas semanas), apresentam fibras colágenas com um inicial 

arranjo axial e ondulações, e que esta disposição axial se completa com 28 dias (quatro 

semanas), também explicam que as análises de cortes transversais por MEV demonstram um 

aumento da densidade fibrilar com o avanço dos dias. 

Entretanto, devido aos diferentes diâmetros das fibrilas colágenas presentes no tecido 

em reparação, é difícil distinguir com o uso desta técnica fibras não colágenas, assim como em 

nosso estudo, Sasaki et al. (2012) relatam que diversas estruturas fibrosas, tais como elastina, 

podem estar presentes, porém, os autores não as distingue e chamam todas de fibras colágenas 

devido ao volume das fibras não colágenas serem muito pequenas e consideradas 

insignificantes. 

Confrontando os resultados obtidos de análises realizadas pela técnica de microscopia 

eletrônica de transmissão, verificou-se nitidamente os aspectos ultraestruturais tanto das células 

quanto das fibrilas colágenas que compõe o tendão. 

No grupo controle apenas a identificação de tenócitos foi observada entre uma densa 

matriz colágena, Pingel et al. (2014) acrescentam que tais células apresentam longos processos 

celulares que projetam-se profundamente em uma MEC com fibrilas colágenas bem 

organizadas, mas que tais projeções são ausentes em tendões lesados ou com qualquer tipo de 

tendinopatia. 

Essa MEC é constituída predominantemente por fibrilas colágenas do tipo I, mas fibrilas 

tipo III, assim como proteoglicanos, elastina e fibronectina também são componentes dessa 

especifica MEC, que dão ao tendão propriedades de resiliência e estabilidade biomecânica 

(SCHULZE-TANZIL et al., 2004). 
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Morfologicamente os tenócitos são células muito alongadas com diâmetro médio de 80 

µm, seu núcleo preenche e ocupa quase toda a célula e a cromatina se condensa nas margens 

da membrana nuclear (KANNUS, 2000). 

Entretanto, nos grupos lesados uma predominante presença de tenoblastos na maioria 

das vezes organizados em fileiras foi observada, Ippolito et al. (1980) afirmam que o tamanho 

dessas células variam, no seu comprimento entre 20-70 µm e largura de 08-20 µm.  

Kannus (2000) e Franchi et al. (2007) ainda completam explicando que estas células 

possuem diferenças morfológicas, podendo ser arredondados ou alongados, seus núcleos 

acompanham a forma celular, podendo ser ovoides ou em forma de fuso, apresentam também 

retículo endoplasmático granular e aparato de Golgi bem desenvolvidos, essas características 

suportam o conceito de alta atividade metabólica, como por exemplo uma intensa síntese de 

componentes da MEC. 

Tais aspectos citados pelos autores acima condizem com todas as características 

ultraestruturais observadas em nosso estudo, e assim como visto nas técnicas de ML e de MEV, 

a MET demonstra uma alta vascularização nos grupos lesados. Kraushaar e Nirschl (1999) 

evidenciaram esta característica e relatam que alguns vasos apresentam lâmina basal mais 

espessa com espaços entre os pericitos, enquanto outros possuem paredes internas delgadas e 

regulares, bem como demonstrado em nossos resultados. 

Esse aumento da vascularização é normal em processos de reparo tecidual e se inicia 

pela liberação de fatores angiogênicos durante o estágio inflamatório de reparo, sendo este, o 

primeiro a ocorrer após a lesão. Tais fatores iniciam a formação de uma nova e maior rede 

vascular, esse processo inclui um aumento da MEC que estabelece uma estabilidade parcial e 

continua no local da lesão (FENWICK; HAZLEMAN; RILEY, 2002; JAMES et al., 2008). 

Essa extensa rede vascular continua durante o segundo estágio de reparo tecidual, 

conhecido como estágio proliferativo (JAMES et al., 2008). Fenwick, Hazleman e Riley (2002) 

explicam que o aumento da vascularização entre as duas partes rompidas do tendão em caso de 

lesão aguda, permite a resseção do tecido e completam explanando que a resposta vascular 

inicial é profusa e aleatória. 

Com relação ao aspecto ultraestrutral do colágeno destacamos a organização paralela 

das fibrilas com uma organização bem definida e um padrão homogêneo de diâmetro, no 

entanto, os grupos lesados em geral apresentam fibrilas desorganizadas e de diâmetros menores, 

apenas os grupo tratados UP2s e KP4s possuem diâmetros semelhantes ao grupo controle. 

Tanto os cortes longitudinais quanto os transversais demonstram nos grupos lesados 

espaços entre as fibrilas colágenas e ao redor das células, de acordo com os achados em nosso 
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estudo, Pingel et al. (2014) explicam que esses espaços são vistos pela MET como regiões 

elétron-lúcidas. 

Resultados semelhantes de alinhamento e organização das fibrilas colágenas foram 

notados por Komatsu et al. (2016) em uma pesquisa em que os autores realizaram o mesmo tipo 

de lesão de nosso estudo e analisaram também pelo mesmo período, mas como tratamento 

empregaram uma biomembrana com células-tronco derivadas do tendão, notaram, uma 

desorganização das fibrilas colágenas nos grupos de duas semanas, com uma inicial 

organização nos grupos analisados com quatro semanas. Nossas análises das fibrilas colágenas 

contaram também com análises da densidade, ou seja, a distribuição pelo tecido e a frequência, 

que foi representada pela porcentagem do diâmetro de cada fibrila analisada. 

A densidade fibrilar demonstrou no geral possuir uma correlação com o diâmetro das 

fibrilas colágenas, ou seja, se o diâmetro é maior uma menor quantidade de fibrilas ocupam 

uma determinada área e vice-versa. Apenas os grupos K2s e KP2s revelaram densidade e 

diâmetros baixos, o que demonstra um maior espaçamento entre as fibrilas colágenas. 

O grupo controle de nosso estudo apresentou a maior concentração de fibrilas com 

diâmetro de 80 nm, com uma distribuição entre 10-140 nm, todos os grupos lesados 

apresentaram uma diminuição no diâmetro das fibrilas, principalmente entre 80-140 nm, com 

exceção do grupo KP4s. 

Józsa, Réffy e Bálint (1984) já haviam estudado a distribuição das fibrilas colágenas em 

humanos e relatam que o diâmetro consiste em tendões normais de 30-80 nm, entretanto, 

tendões rompidos e degenerados apresentam valores entre 40-60 nm e 10-20 nm 

respectivamente. 

Outro estudo mais recente realizado em humanos por Magnusson et al. (2002) apresenta 

a maior concentração de fibrilas colágenas entre 30-70 nm e uma redução nas fibrilas de 60-

150 nm, resultados estes, condizentes com os nossos. 

Desde o estudo de Parry, Barnes e Craig (1978) em que os autores afirmam que um 

aumento no diâmetro das fibrilas aumenta a força mecânica do tecido, associado aos estudos de 

Nakagawa et al. (1989) e Nakagawa, Majima e Nagashima (1994) em que os trabalhos revelam 

que o tamanho das fibrilas colágenas diminui com o desuso e com o envelhecimento, indicam 

também, que o tamanho fibrilar é influenciado pela carga mecânica sofrida pela tecido.  

Deste modo, o desuso do tendão foi estudado por Magnusson et al. (2002), e 

descobriram que 60% dos indivíduos participantes do estudo que possuíram ruptura aguda no 

tendão, relataram estarem em um período de relativa inatividade física por um certo tempo. 



129 

 

Alguns moduladores de cicatrização como matriz metaloproteinases (MMP), 

pertencentes a uma ampla família de enzimas proteolíticas com função de degradar 

componentes da MEC (MINKWITZ et al., 2017) foram analisadas em nosso estudo, as MMPs 

também são importantes reguladores no processo de remodelamento da MEC, sendo que seus 

níveis são alterados durante o processo de reparo do tendão (RILEY et al., 2002). 

Oshiro et al. (2003) explicam que os níveis de MMP-2 aumentam a partir do 3º dia de 

lesão e mantem-se elevados até o 28º dia (período do estudo), entretanto, MMP-9 atinge seu 

pico de expressão entre o 7º e 14º dias, sendo que, logo em seguida reduz a quase zero.  

Esses resultados são condizentes com os nossos, os quais demonstramos que a MMP-2 

quase não está presente no grupo controle, e que nos grupos lesados aumentam com o avanço 

dos dias, diferente da MMP-9 que possui uma expressão semelhante no decorrer das semanas.  

Sharma e Maffulli (2006) explicam que a MMP-2 participa tanto da degradação quanto 

do remodelamento do colágeno, já a MMP-9 participa apenas da degradação, os autores ainda 

completam dizendo que para a manutenção da homeostase tecidual é necessário um balanço 

entre as MMPs e seus inibidores, conhecidos como TIMPs. 

Pasternak et al. (2010) também explicam que MMP-2 quebra fragmentos de colágeno 

gerados pela atividade de colagenase, sendo capaz de clivar fibrilas colágenas tipos I e III 

intactas. 

O balanço entre a atividade das MMPs e TIMPs também regulam o remodelamento do 

tendão, sendo que, um desequilíbrio entre eles produzem distúrbios no tecido (CORPS et al., 

2004). 

Por esses motivos, em nosso estudo também foram quantificados a expressão de TIMP-

1 e 2 por western blot, Demonstramos que ambas as TIMPs possuem valores maiores do que o 

grupo controle, principalmente TIMP-1. 

Nossos resultados são semelhantes aos apresentados por Choi et al. (2002), onde os 

autores explicam que a alta expressão de TIMPs pode ser considerado como uma reação do 

tecido em resposta a um aumento na síntese de MMPs, como um esforço para reduzir a atividade 

catalítica na matriz tendínea, e que após seis semanas não é mais notada a expressão de TIMP-

1, sugerindo uma função de inibir a degradação excessiva da MEC causada por MMP-2. 

Contudo, em um estudo realizado em humanos por Pasternak et al. (2010), os autores 

observaram níveis elevados de TIMP-2 em pacientes após 3 anos de ruptura do tendão calcâneo. 

Desta maneira, nota-se que TIMP-1 possui uma ação aguda enquanto que TIMP-2 tem 

uma ação de longo prazo. 
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Nosso estudo também avaliou as alterações no músculo sóleo decorrentes da ruptura do 

tendão calcâneo e observamos inicialmente uma redução no peso muscular em todos os grupos, 

independentemente do tratamento e do tipo de sutura, esta redução no peso manteve-se igual 

nos dois períodos de tempo avaliados. 

Alguns estudos realizados em humanos por Leppilahti et al. (2000) e por Rosso et al. 

(2013) utilizando exames de ressonância magnética computadorizada, mostram que os 

músculos que compõem o tríceps sural (sóleo e gastrocnêmio) sofrem uma consequente atrofia 

devido à ruptura do tendão calcâneo. 

Uma possível explicação para a diminuição do volume muscular, que se reflete a uma 

diminuição na função, pode ser pelo alongamento que o tendão sofre durante o processo de 

reparo (SILBERNAGEL; STEELE; MANAL, 2012). 

Em um estudo também realizado em humanos, Heikkinen et al. (2017) explicam que o 

tratamento não cirúrgico de reparo do tendão calcâneo resulta em uma maior atrofia do músculo 

sóleo, quando comparado ao tratamento cirúrgico, mantendo o mesmo protocolo de reabilitação 

para os dois tipos de tratamento. 

Para investigar um pouco mais a fundo a diminuição do peso muscular observada em 

nosso estudo, decorrente de uma possível atrofia muscular, avaliamos a expressão gênica de 

MuRF1 e Atrogin1. 

Observamos que todos os grupos apresentaram valores de MuRF1 semelhantes ao grupo 

controle, já a expressão de Atrogin1 variou entre os grupos, sendo que os grupos U2s, UP2s e 

KP4s apresentaram valores semelhantes entre si e menores que o controle, contudo, um 

aumento na expressão foi observado em todos os outros grupos. 

Para elucidar as funções de MuRF1 e Atrogin1 no músculo esquelético ainda há a 

necessidade de mais estudos, entretanto, sabe-se que esses genes estão envolvidos na ligação 

de substratos seletivos por ubiquitinação e subsequente degradação pelo proteassoma 26S, 

assim, a expressão aumentada desses genes seguida de um fator estressante de indução à atrofia 

é responsável pela alteração no balanço proteico de síntese e degradação, induzindo assim a 

perda de massa muscular. Desde a inicial descoberta de MuRF1 e Atrogin1, suas expressões 

tem sido relatadas por estarem elevadas em uma ampla variedade de condições atróficas, desta 

maneira, os dois genes se tornaram um marcador chave de atrofia muscular (BODINE; 

BAEHR, 2014).  

Em um estudo realizado por Bodine et al. (2001) os autores causaram atrofia muscular 

com o tratamento com interleucina-1 (IL-1) e com dexametasona, com o objetivo de avaliar a 

expressão desses dois genes. Ambos os tratamentos apresentaram uma maior expressão de 
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MuRF1 e Atrogin1. Gomes et al. (2001) completam a explicação, dizendo que a expressão 

desses genes ocorre antes de ser detectada a perda de massa muscular. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que a diminuição da massa muscular 

resultante consequentemente causa uma diminuição na capacidade de contração do músculo. 

Desta forma, para avaliar esse fator e verificar quanto a ruptura do tendão calcâneo influencia 

na função muscular, realizamos testes de contração máxima e de fadiga. 

Todos os nossos grupos apresentam uma capacidade de contração máxima menor do 

que a observada no grupo controle, os grupos tratados com a proteína F1 demonstram uma 

maior força contrátil em relação aos seus respectivos grupos não tratados, sendo que o grupo 

UP4s apresentou valores iguais ao controle e os grupos em que utilizamos a sutura de Kessler-

Tajima mantiveram os mesmos valores nos dois tempos analisados, demonstrando assim, que 

não melhoram suas capacidades com o avanço das semanas, diferentemente do observado no 

grupo da sutura-U. 

Os grupos tratados que apresentam uma maior capacidade contrátil, são os mesmos que 

apresentam em nosso estudo uma maior presença de adipócitos.  

Esse resultado reforça a teoria de que excessivas cargas mecânicas nos tendões lesados 

faz com que as CTDT diferenciem-se em adipócitos. 

Tais dados nos levam a crer que a carga mecânica sobre os tendões de nossos animais 

experimentais durante as primeiras duas semanas possa ter sido superior ao necessário, 

principalmente nos grupos tratados com a proteína F1, que de alguma forma deve estar 

auxiliando no reparo fazendo com que os animais se movimentem mais. 

 Um teste de contração muscular realizado por Don et al. (2007) em humanos 

submetidos à cirurgia de lesão do tendão calcâneo, utilizando a sutura de Kessler, também 

demonstrou uma perda da capacidade de contração dos músculos da panturrilha após 3 meses 

de cirurgia, sendo que o resultado obtido por eles foi de 58,2 N m contra 84,3 N m nos músculos 

da perna contralateral não lesada. Após 6 meses de cirurgia a capacidade de contração muscular 

aumentou para 81,8 N m e se manteve até a última avaliação realizada com 24 meses de cirurgia, 

a média nesse tempo de análise da perna não lesada foi de 85,3 N m.  

Entretanto, os autores Don et al. (2007) concluem que a recuperação das propriedades 

biomecânicas dos músculos da panturrilha não determinam a recuperação da função devido à 

rigidez tendínea e um persistente padrão anormal de co-contração muscular. 

Com relação ao teste de fadiga, uma acentuada queda ocorre em todos os grupos lesados, 

mantendo uma homogeneidade dos dados, a sutura de Kessler-Tajima demonstra uma maior 

fadiga, independente do tratamento com a proteína F1. Rawson, Cartmell e Wong (2013) 
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explicam que o nó entre as duas partes do tendão diminui a resistência ao deslizamento das 

fibras e talvez por isso o fato do músculo fadigar mais e não melhorar nos tempos analisados.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Diante de todos os resultados obtidos no presente estudo, podemos afirmar que o 

tratamento com a proteína F1 mostra-se eficaz na diminuição do diâmetro do tendão e a 

diminuição do peso se dá com o avanço dos dias. 

A expressão dos colágenos tipos I e III aumentam, seguido de uma diminuição na 

expressão de MMP-9 que atua na degradação dos colágenos. Concomitantemente, o avanço das 

semanas dos experimentos, demonstra um aumento na densidade de fibrilas, sendo condizente 

com o aumento da síntese de colágeno. 

Tais resultados sugerem uma melhora no reparo do tecido devido à aplicação da proteína 

F1, bem como, a sutura-U apresentou resultados melhores do que a de Kessler-Tajima. 

No músculo sóleo, a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas recuperou a 

capacidade de contração máxima e demonstrou uma menor fadiga em relação aos grupos que 

foram utilizada a sutura de Kessler-Tajima. 

Sugere-se assim, que a sutura-U associada à proteína F1 após quatro semanas é o melhor 

método de tratamento, causando menores alterações musculares e melhores resultados no 

reparo do tendão. 
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