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RESUMO 
 



R E S U M O  

 

Baldan CS. Influência do tempo de irradiação da terapia por ultrassom sobre 
o tecido conjuntivo no processo de reparação muscular de ratos [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar se a terapia por ultrassom influencia o 
processo de reparação em ratos submetidos à laceração muscular. A 
amostra foi composta por 61 ratos Wistar, aleatoriamente distribuídos em 9 
grupos: controle, 4LMST (lesão muscular / eutanásia no 4º dia pós-
operatório), 7LMST (lesão muscular / eutanásia no 7º dia pós-operatório), 
4US2 (lesão muscular / 2 minutos de irradiação ultrassonora por dia / 
eutanásia no 4º dia), 7US2 (lesão muscular / 2 minutos de irradiação 
ultrassonora por dia / eutanásia no 7º dia), 4US4 (lesão muscular / 4 minutos 
de irradiação ultrassonora por dia / eutanásia no 4º dia), 7US4 (lesão 
muscular / 4 minutos de irradiação ultrassonora por dia / eutanásia no 7º 
dia), 4US6 (lesão muscular / 6 minutos de irradiação ultrassonora por dia / 
eutanásia no 4º dia) e 7US6 (lesão muscular / 6 minutos de irradiação 
ultrassonora por dia / eutanásia no 7º dia). Todos os animais dos grupos 
4US2, 7US2, 4US4, 7US4, 4US6 e 7US6 foram irradiados com ultrassom 
terapêutico de frequência igual a 1 MHz, frequência de repetição de pulso de 
100 Hz, pulsos com duração de 2 ms (ciclo de trabalho de 20%), irradiância 
de 0,5 W/cm2. A emissão das ondas ultrassonoras ocorreu de forma 
pulsada. A taxa de não uniformidade do feixe (BNR) foi menor que 6,0 e a 
área de radiação efetiva (ERA) foi de 0,5 cm2. A lesão foi realizada por 
procedimento operatório, de forma a gerar-se uma secção transversal de 1 
cm de comprimento e 3 mm de profundidade no músculo gastrocnêmio dos 
ratos, a partir de 2,5 cm do osso calcâneo. Foram feitas análises de 
birrefringência e picrosirius. Os animais do grupo 4US4 apresentaram 
retardo óptico menor que os demais animais sacrificados no 4º dia pós-
operatório. Os animais dos grupos 7US4 e 7US6 apresentaram percentual 
de colágeno total maior que os demais animais lesionados e tratados e o 
mesmo percentual do apresentado pelo grupo controle. Assim, concluiu-se 
que a terapia por ultrassom, com tempo de irradiação de 4 e 6 minutos por 
sessão, aumenta o percentual de colágeno total intramuscular, no local da 
lesão, quando mantida por, pelo menos 7 dias e diminui o retardo óptico do 
colágeno situado no local da lesão, no início do processo de reparação 
tecidual (até o 4º dia pós-operatório), se irradiado por 4 minutos por sessão. 
 
Descritores: células satélites de músculo esquelético; ferimentos; 
traumatismos; terapia por ultrassom; colágeno; modalidades de fisioterapia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY/ABSTRACT 
 



S U M M A R Y / A B S T R A C T  

 

Baldan CS. Irradiation time effect of ultrasonic therapy on connective tissue 
related to rat muscular repair process [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 
 
The aim of this study was to analyze the ultrasonic therapy effect on repair 
process in rats under muscular injury. The sample included 61 Wistar rats, 
randomly distributed in 9 groups: control, 4LMST (muscular injury / 
euthanasia in 4th postoperative day), 7LMST (muscular injury / euthanasia in 
7th postoperative day), 4US2 (muscular injury / 2 minutes ultrasonic therapy 
per day / euthanasia in 4th day), 7US2 (muscular injury / 2 minutes ultrasonic 
therapy per day / euthanasia in 7th), 4US4 (muscular injury / 4 minutes 
ultrasonic therapy per day / euthanasia in 4th day), 7US4 (muscular injury / 4 
minutes ultrasonic therapy per day / euthanasia in 7th day), 4US6 (muscular 
injury / 6 minutes ultrasonic therapy per day / euthanasia in 4th day), 7US6 
(muscular injury / 6 minutes ultrasonic therapy per day / euthanasia in 7th 

day). All animals from the 4US2, 7US2, 4US4, 7US4, 4US6 and 7US6 
groups were irradiated with the same 1 MHz ultrasonic therapeutic 
frequency, 100Hz pulse repetition frequency, 2 ms pulse duration, 0,5 W/cm2 
intensity. The ultrasonic waves emission occurred as pulsed. The beam 
nonuniformity rate (NBR) was less than 6.0 and the effective radiation area 
(ERA) was 0,5 cm2. The injury was performed through an operative 
procedure in order to produce a transverse section of 1 cm length and 3 mm 
deep in rat gastrocnemius muscles, from 2.5 cm of the calcaneus bone. It 
was realized birefringence and picrosirius analysis. The animals from the 
group 4US4 showed an optical delay lower than the 4th postoperative 
euthanasia animals. The animals from the groups 7US4 and 7US6 showed a 
total collagen percentual higher than the other injured and treated animals 
and the same percentual of control animals. Therefore, we concluded the 
ultrasonic therapy, with irradiation times of 4 and 6 minutes per session, 
increases the total intramuscular collagen, lesion limited, since a 7-day 
ultrasonic therapy is followed, which is able to diminish collagen optical delay 
in the lesion, in early tissue repair process (until 4th postoperative day), if 
irradiated for 4 minutes per session. 
 
Descriptors: Satellite cells, Skeletal muscle; Wounds and injuries; Ultrasonic 
therapy; Collagen; Physical therapy modalities. 
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1.1. O músculo esquelético 

 

O músculo esquelético representa a maior massa de tecido do corpo1, 

constituindo 40% a 45% do peso corporal total. É composto por células 

musculares, redes organizadas de nervos e vasos sanguíneos e matriz 

extracelular de tecido conjuntivo. Esta constituição permite a produção de 

movimento articular, locomoção e suporte para o processo de regeneração 

que ocorre após a lesão. A base estrutural do músculo esquelético é a fibra 

muscular2.  

O citoplasma das fibras musculares, chamado de sarcoplasma, contém 

matriz e organelas celulares, incluindo o aparelho de Golgi, mitocôndrias, 

retículo sarcoplasmático, gotículas lipídicas, glicogênio e mioglobina. A fibra 

muscular esquelética é um sincício derivado da fusão de múltiplos 

mioblastos (células miogênicas precursoras). O mioblasto tem um formato 

longo, cilíndrico e apresentam miotubos multinucleados que exibem 

nucleação central. Depois que os mionúcleos partem de uma posição central 

para uma posição marginalizada (próximo ao sarcolema), as células 

musculares passam a ser denominadas fibras musculares. De fato, o 

aparecimento de núcleos centrais no interior de fibras musculares adultas 

pode ser uma indicação da ocorrência de regeneração muscular3. 

 

1.1.1. Tecido conjuntivo 

  

Diferentes camadas de tecido conjuntivo envolvem o tecido muscular. 

O endomísio é a camada de tecido conjuntivo que circunda fibras 

musculares individuais, enquanto o perimísio envolve os fascículos ou feixes 

de fibras musculares. O epimísio envolve a camada externa do músculo 

esquelético. O arranjo das fibras, que é um fator determinante das 

propriedades contráteis e funcionais do músculo esquelético, pode ser 

paralelo ou oblíquo ao eixo longitudinal do músculo3. 
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Cada fibra muscular apresenta tecido conjuntivo em ambas as 

extremidades, que a permitem se aderir um tendão ou à fáscia. A esta 

estrutura é dado o nome de junções miotendíneas4. 

 

1.1.2. Sarcolema 

 

O sarcolema é a membrana plasmática que envolve cada unidade de 

fibras musculares. A lâmina basal ou membrana basal, que apresenta 

espessura entre 100 e 200 nm é composta de uma camada interna, uma 

lúcida intermediária e a lâmina externa densa. A membrana basal contém 

uma série numerosa de proteínas, colágeno, fibronectina, laminina e 

glicoproteínas. Cada fibra muscular contém um grande número de núcleos 

periféricos. Além disso, as chamadas células satélites estão localizadas 

entre a lâmina basal e a membrana plasmática e desempenham um papel 

fundamental no processo de regeneração do músculo5.  

 

1.1.3. Célula satélite (CS) 

 

As CS’s são originárias de somitos6,7, as esferas da mesoderme 

paraxial que geram músculo esquelético, derme e esqueleto axial. O 

progenitor exato que dá origem à estas células continua a ser estudado.  As 

CS’s estão presentes em músculos saudáveis de mamíferos adultos como 

células quiescentes e representam 2,5% a 6% de todos os núcleos de uma 

determinada fibra muscular. No entanto, quando ativado pelo músculo 

lesado, elas podem gerar um grande número de novas miofibras em apenas 

alguns dias8. As CS’s quiescentes expressam marcadores característicos9. 

No rato, o mais utilizado destes marcadores é o transcription factor paired 

Box 7 (Pax7)10, que é essencial para a especificação e sobrevivência das 

CS’s11. Em contraste, Pax3 é expresso apenas em CS’s quiescentes de 

alguns grupos musculares específicos como o diafragma12. O gene básico 

bHLH regulador miogênico fator 5 (Myf5) é expresso na grande maioria das 

CS’s quiescentes, e por esta razão, os ratos que expressam LacZ nuclear 
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sob o controle do promotor Myf5 (rato Myf5nlacZ/+) têm sido úteis para 

identificar e caracterizar CS’s13. Muitos outros marcadores foram 

identificados14-20. 

Alguns desses marcadores de superfície são úteis para isolar 

populações de CS’s "purificadas" por meio de separação de células. 

Alternativamente, os camundongos transgênicos, como os que expressam 

GFP sob o controle de promotores que dirigem a expressão de genes que 

codificam marcadores de CS - por exemplo, o promotor Pax3 - pode ser 

usado para isolar a CS17,21,22. Nos seres humanos, ambos os marcadores de 

CS’s quiescentes e ativadas não correspondem aos do rato e relativamente 

pouco se sabe sobre eles, devido à dificuldade de obtenção de tecido 

humano. Por exemplo, embora CD34 seja um marcador de CS’s em 

camundongos, ele não marca CS’s no músculo humano 23. A M-caderina 

também não é tão consistente como um marcador de CS’s em humanos 

como em camundongos. 

Dentre os marcadores mais confiáveis de CS’s no músculo humano 

está o CD56, embora ele também marque linfócitos natural killer 24. 

 

1.1.3.1. Ativação das células satélites 

 

Em resposta a uma lesão muscular, CS’s são ativadas e começam a 

proliferar.  

Muitos pesquisadores têm mostrado, nos últimos três anos, que as 

células satélites proliferam após o trauma muscular e originam novas fibras 

musculares através de um processo equivalente à histogênese muscular no 

embrião. Após uma lesão focal com degeneração das fibras musculares, há 

a proliferação de uma ou mais células satélites. Este processo é limitado às 

áreas onde há necrose de fibras musculares. Células satélites progênicas 

(mioblastos) começam a se fundir e a formar miotubos multinucleados após 

de algumas divisões celulares, mas a proliferação de células satélites pode 

continuar de nove a dez dias, dependendo da gravidade da lesão3,25,26. 
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Vários sinais, provenientes de fibras lesadas e de infiltrados celulares, 

estão envolvidos na ativação da CS, incluindo HGF27, FGF28, IGF29 e NO30. 

 A progressão da ativação da CS em direção à diferenciação miogênica 

é controlada principalmente por Myf5 e diferenciação miogênica 1 (MyoD) e 

é seguido por fusão das fibras em regeneração13. 

 O processo todo leva cerca de sete dias no rato31. Neste período as 

CS’s apresentam destinos diferentes, dando origem a algumas células 

Pax7+MyoD-, que retornam à quiescência (para manter o número de células 

progenitoras), e muitas células Pax7+MyoD+, que estão comprometidas com 

o processo de diferenciação10.  

Além das células satélites, outras células progenitoras encontram-se na 

lâmina basal, como periócitos, células endoteliais e células intersticiais, que 

parecem ter algum potencial miogênico in vitro e pós-transplantes. A origem 

destes progenitores ainda não está clara como para as linhagens de células 

satélites, mas acredita-se que elas podem auxiliar na alimentação das 

células miogênicas progenitoras32,33. 

 

1.1.4. Correlação neuromuscular 

 

A função do músculo esquelético está sob o controle de um nervo que 

penetra em seu ventre, numa região chamada de ponto de motor3. 

Cada fibra muscular é  inervados por uma terminação nervosa. O ponto 

de contato entre as fibras musculares e o nervo é chamado de placa motora 

terminal da junção neuromuscular ou, simplesmente, placa motora. A junção 

neuromuscular contém três componentes estruturais importantes: o axônio 

pré-sináptico, a fenda sináptica e a área pós-sináptica nas fibras musculares. 

Um único axônio e todas as fibras musculares por ele inervadas constituem 

uma unidade motora. Tanto o número de fibras musculares de uma unidade 

motora e quanto o número de unidades motoras existentes por músculo 

esquelético variam de acordo com o tipo de movimento feito pelo músculo 

em questão2. 
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Na verdade, onde se necessita de controle motor fino e movimentos 

altamente coordenados, como, por exemplo, nos músculos extraoculares, 

pode haver apenas dez fibras musculares em cada unidade motora. Isto 

contrasta com grandes músculos esqueléticos, como o gastrocnêmio, que 

apresentam até 1000 fibras musculares por unidade motora3. 

 

1.1.5. O processo da contração muscular 

 

O passo inicial para a contração muscular envolve a liberação de 

acetilcolina pelos axônios pré-sinápticos na fenda sináptica. A acetilcolina 

liberada na fenda sináptica se liga aos receptores de acetilcolina das pregas 

pós-juncionais das fibras musculares (área pós-sináptica) e, 

consequentemente, despolariza da célula. A despolarização desencadeia 

um potencial de ação que passa ao longo das fibras musculares, resultando 

em contração muscular. Após a despolarização da unidade motora, o 

impulso elétrico passa pelo sarcolema e alcança o interior do músculo, por 

meio do túbulo transverso. Isso provoca liberação momentânea de cálcio 

pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio liberado provoca a ligação das 

proteínas contráteis (actina e miosina) e a geração gradual de força, após a 

ação da ATPase. O cálcio é liberado pelo retículo sarcoplasmático e se liga 

à troponina, que é um componente dos filamentos de actina onde a miosina 

liga-se. Posteriormente ele provoca uma alteração da conformação da 

troponina. Isso permite a interação entre actina e miosina e, 

conseqüentemente, a contração muscular. Finalmente, após a contração 

muscular, a acetilcolina é desativada pela enzima acetilcolinesterase (ou por 

outras colinesterases menos específicas). Ocorre o relaxamento muscular, o 

cálcio intracelular é transportado pelos túbulos transversos e a troponina 

impede a interação entre as moléculas de actina e miosina34. 

 

1.2. Mecanismos de lesões do músculo esquelético 
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Lesões musculares são uma das lesões mais comuns do esporte, com 

uma incidência variando de 10% para 55% entre todas as lesões2,35,36. As 

lesões musculares podem ser causadas por traumas diretos (contusão, 

contratura e distensão ou laceração)2,36 ou por causas indiretas (defeitos 

genéticos inatos ou problemas neurológicos) 37. Lacerações musculares são 

as lesões musculares mais incomuns no esporte, já que mais de 90% das 

lesões de todos os esportes são contusões ou distensões36. A contusão 

muscular ocorre quando um músculo é sujeito a uma súbita força de 

compressão, tais como um golpe direto no músculo. Este tipo de trauma 

muscular ocorre tradicionalmente em esportes de contato, enquanto que as 

distensões relacionam-se à atividades como corrida e salto2,38, situações em 

que uma força de tração excessiva sobre o músculo leva  a sobrecarga das 

fibras musculares e, consequentemente, uma ruptura perto da junção 

miotendínea. Distensões musculares normalmente acometem os músculos 

superficiais biarticulares, tais como os músculos reto femoral, semitendíneo 

e gastrocnêmio2,38-40. 

 

1.3. Classificação clínica das lesões musculares 

 

O quadro clínico de uma lesão muscular, seja ela uma distensão, uma 

contusão ou uma distensão, depende da gravidade da lesão e a natureza do 

hematoma. Os vasos sanguíneos intramusculares rompem-se relativamente 

fácil, como resultado de trauma, gerando hematoma intramuscular ou 

intermuscular41. 

No caso do hematoma intramuscular, o extravasamento de sangue 

dentro da fáscia muscular intacta resulta no aumento da pressão 

intramuscular, que eventualmente comprime e, posteriormente, limita o 

tamanho do hematoma. Em contrapartida, um hematoma intermuscular 

desenvolve-se se a fáscia muscular estiver rota e o sangue extravasado tem 

acesso livre para se propagar nos espaços intersticiais e interfascial sem um 

significativo aumento da pressão dentro do músculo41.  
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De acordo com Jarvinen et al. (2005) 
41, a classificação atual de lesões 

musculares identifica lesões leves, moderadas e graves com base no 

comprometimento clínico promovido por elas.  

As lesões de primeiro grau, lesão leve do tipo distensão ou contusão, 

representam uma ruptura de apenas algumas fibras musculares com pouco 

desconforto e inchaço acompanhado de nenhuma ou apenas o mínimo de 

perda de força e de restrição de movimentos. 

As lesões de segundo grau, moderada do tipo distensão ou contusão, 

por sua vez, apresenta um maior dano do músculo, com uma perda clara da 

função (capacidade de contração). 

Já uma ruptura em toda a seção transversal do músculo resultando em 

uma perda quase completa da função muscular é considerada uma lesão 

grave (terceiro grau). 

 

1.4. Reparação de lesões do tecido muscular 

 

A reparação de uma lesão muscular esquelética segue, razoavelmente, 

um padrão, independentemente da causa subjacente (contusão ou 

distensão)40,42. 

Três fases são identificadas neste processo40: 

 1. Fase de destruição, caracterizada pela ruptura e consequente 

necrose das fibras musculares, pela formação de um hematoma entre as 

porções dos músculos rompidos e pela reação celular inflamatória; 

 2. Fase de reparação, que consiste na fagocitose dos tecidos 

necrosados, na regeneração das fibras musculares, na produção 

concomitante de uma cicatriz de tecido conjuntivo, bem como na 

neoformação capilar na área lesada e; 

3. Fase de remodelação, em que ocorre maturação das fibras 

musculares regeneradas, contração e reorganização do tecido cicatricial e a 

recuperação da capacidade funcional do músculo. 

Geralmente, as duas últimas fases estão intimamente associadas ou 

sobrepostas. 
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1.4.1. Fase de Destruição 

 

1.4.1.1. Ruptura do músculo 

 

Quando um tipo de contusão por força externa promove uma lesão 

músculoesquelética, a ruptura ocorre no local do impacto ou em áreas 

adjacentes, enquanto que nas distensões musculares, a lesão geralmente 

localiza-se em qualquer das áreas próximas à junção miotendínea2,43-45. Em 

um músculo contraído, a lesão por contusão acomete regiões mais 

superficiais do que em um músculo relaxado, pois neste a ruptura 

geralmente localiza-se junto ao osso, já que a pressão do impacto é 

transmitida através das camadas musculares até que o músculo seja 

comprimido contra a superfície óssea2,38,44. 

 

1.4.1.2. Necrose de fibras musculares 

 

No músculo lesado, o trauma mecânico destroi a integridade do 

sarcolema e da lâmina basal, gerando o ingresso de cálcio extracelular46-48. 

As fibras musculares lesadas sofrem necrose por autodigestão mediada pela 

liberação de proteases intrínsecas49,50. Rapidamente, ocorre a formação de 

edema e hematoma locais após a lesão muscular, além de iniciar o processo 

de degeneração42,48,51. Como as fibras musculares são muito longas, há uma 

ameaça iminente de que a necrose iniciada no local da lesão estenda-se ao 

longo de todo o seu comprimento. No entanto, há uma estrutura específica 

chamada de banda de contração, caracterizada pela condensação de 

material citoesquelético, que atua como um sistema de "portas corta-fogo." 

Aproximadamente 62 horas após a lesão, a propagação da necrose é 

interrompida num local. A banda de contração isola o defeito na membrana 

plasmática e forma uma barreira protetora para que a membrana plasmática 

rota seja reparada42. Alguns estudos têm demonstrado que vesículas 

lisossomais inseridas na membrana plasmática rota agem como uma 
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membrana temporária e desempenham um papel fundamental papel na 

vedação da membrana plasmática52,53. 

 

1.4.1.3. Inflamação 

 

Nas lesões das fibras musculares, os vasos sanguíneos do tecido 

muscular são naturalmente acometidos e, assim, o sangue com as células 

inflamatórias acessa diretamente o local da lesão54,55. 

A secreção de substâncias como moléculas de adesão (P-selectina, L-

selectina e E-selectina), citocinas (IL-8, IL-6, IL-1] e fator de necrose tumoral 

α (TNF-α) influencia o fluxo sanguíneo local, a permeabilidade vascular e 

acelera a resposta inflamatória51,56. 

O início do processo inflamatório é mais tarde "ampliado", já que as 

células satélites e as porções necrosadas das fibras musculares liberam 

diversas substâncias que servem como quimioatraentes capazes de 

aumentar o extravasamento de células do processo inflamatório57-59. No 

músculo lesado, os macrófagos e fibroblastos são ativados e produzem mais 

sinais quimiotáticos (por exemplo, fatores de crescimento, citocinas e 

quimiocinas) para as células inflamatórias circulantes58-65. 

Além desses fatores de crescimento produzidos, a maioria dos tecidos 

contêm fatores de crescimento armazenados em forma inativa em suas 

matrizes extracelulares e poderão utilizadas, se necessário for, na reparação 

de uma lesão66. Estes fatores de crescimento armazenados são produzidos 

por células residentes normais e inativados por sua forte aderência aos 

proteoglicanos e outros componentes do matriz extracelular66. No entanto, 

no caso de dano tecidual, o rompimento da integridade do tecido normal 

resulta na ativação/liberação desses fatores de crescimento aderidos à 

matriz extracelular e eles começam a direcionar o processo de reparo66. 

Em relação aos fatores de crescimento e citocinas, há evidência direta 

de que o TNF-α apresenta papel fisiológico na regeneração dos músculos 

esqueléticos lesionados. A inibição da sua atividade durante o processo de 

reparação causa um ligeiro déficit na força do músculo esquelético 
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reparado67. Além disso, um grande número de fatores de crescimento e 

citocinas, tais como os membros das famílias do fator de crescimento 

fibroblástico (FGF), fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) e fator 

transformador de crescimento-β (TGF-β), fator de crescimento de 

hepatócitos (HGF), interleucina-1β (IL-1β) e IL-6, são conhecidos por serem 

expressos em músculos esqueléticos lesionados27,63,65,68-75 e é provável que 

vários outros fatores de crescimento como o fator de crescimento derivado 

de plaquetas (PDGF-AA e PDGF-BB) também sejam expressos no músculo 

lesionado70. A expressão destes fatores de crescimento pode ser induzida 

no músculo esquelético por estímulos fisiológicos (como microtraumas) 

como alongamento ou carga mecânico69,76. 

Considerando que esses fatores de crescimento são potentes 

ativadores mitogênicos para numerosos tipos diferentes de células, 

provavelmente também estão envolvidos na ativação da regeneração das 

células do músculo lesado70,71,77. Alguns destes fatores de crescimento, tais 

como FGF, IGF-1, IGF-2, TGF-β, HGF, TNF-α, e IL-6, são potenciais 

ativadores da proliferação de células miogênicas precursoras (CMP ou 

células satélites)71. Alguns deles são também poderosos estimulantes para a 

diferenciação e a fusão de miotubos em fibras musculares multinucleadas 

maduras, durante o processo de regeneração70,71,77. 

Em fase muito aguda após uma lesão de um músculo esquelético, 

leucócitos polimorfonucleares são as células mais abundantes no local da 

lesão42,78-80, mas nos primeiros dias, eles são substituídos pelos monócitos. 

De acordo com os princípios básicos da inflamação, esses monócitos são 

eventualmente transformados em macrófagos que, em seguida, ativamente 

engajam-se na proteólise e fagocitose do material necrótico pela liberação 

de enzimas lisossomais42,59,81,82. A fagocitose macrofágica é um processo 

notavelmente específico para o material necrótico, tanto que os cilindros 

preservados em torno das porções necróticas da lâmina basal das fibras 

musculares comprometidas sobrevivem (são deixados intactos) ao ataque 

dos macrófagos e, consequentemente, servem de matriz no interior da qual 

as células satélites viáveis iniciam a formação de novos miobfibras42,73,83. 
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Neste processo, encontra-se uma demonstração de especificidade e de 

coordenação fisiológicas ímpares, pois enquanto fagocitam o material 

necrótico em torno das células satélites, os macrófagos simultaneamente 

liberam fatores solúveis de sobrevivência para a regeneração destas 

células57. 

 

1.4.2. Fase de Reparação e Fase de Remodelagem 

 

Uma vez que a fase de destruição tenha diminuído, a reparação efetiva 

do músculo lesado inicia-se com dois processos concomitantes (auxiliares e 

competitivos), a regeneração das fibras musculares rompidas e a formação 

de uma cicatriz de tecido conjuntivo. Uma progressão equilibrada desses 

dois processos é um pré-requisito para ótima recuperação da função 

contrátil do músculo40,42. 

 

1.4.2.1. Regeneração de fibras musculares 

 

Embora as fibras musculares sejam geralmente consideradas 

irreversivelmente pós-mitóticas, uma marcante capacidade regenerativa do 

músculo esquelético é garantida por um mecanismo intrínseco capaz de 

restaurar o aparelho contrátil lesado. Trata-se de um conjunto reserva de 

células indiferenciadas, chamado de células satélites, encontrado abaixo da 

lâmina basal de cada fibra muscular do indivíduo40,84,85 durante o 

desenvolvimento fetal41. Em resposta à lesão, essas células inicialmente 

proliferam-se, então, diferenciam-se em mioblastos e, finalmente, fundem-se 

uns com os outros para formar miotubos multinucleados. Os recém-

formados miotubos multinucleados fundem-se com as fibras musculares 

lesionadas que resistiram ao trauma inicial83. Finalmente, as partes 

regeneradas das fibras musculares adquirem sua forma madura, com estrias 

transversais e com localização periférica dos mionúcleos83. Curiosamente, 

em resposta à lesão de primeiro grau, as células satélites respondem 

imediatamente através do início da proliferação, mas devido à suavidade da 
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lesão e à rapidez da recuperação "intrínseca" das fibras musculares lesadas, 

a ativação das células satélites interrompe-se antes da formação dos 

mioblastos86. 

No músculo esquelético maduro, existem (pelo menos) duas grandes 

populações de células satélites10,40,84,85,87,88. As células satélites “clássicas” 

são aquelas que residem sob a lâmina basal das fibras musculares e que 

estão prontas para iniciar a diferenciação em mioblastos logo após a 

ocorrência da lesão muscular. As células-tronco satélite são as que primeiro 

sofrem divisão celular antes da diferenciação10,40,85. Através dessa divisão 

celular (proliferação), a população-tronco repõe a reserva de células-

satélites para possíveis futuras demandas de regeneração10,85. Entre esta 

população de células satélites, parece haver uma subpopulação de células 

que capazes de se diferenciar além de linhagens miogênicas, pois podem 

transformar-se em diferentes linhagens mesenquimais89, assim como em 

células neurais endoteliais84,87. 

Até recentemente, as células satélites foram presumivelmente a única 

fonte de mionúcleos na reparação muscular71. Entretanto, estudos atuais 

têm demonstrado a presença de duas diferentes populações de células-

tronco pluripotentes que podem contribuir para a regeneração do músculo 

esquelético lesado: células-tronco residentes não-musculares e células-

tronco residentes musculares71. Células progenitoras isoladas da medula 

óssea e vários tecidos mesenquimais, podem se diferenciar em uma 

linhagem miogênica. As células derivadas de medula óssea não só 

contribuem para a regeneração de fibras musculares no músculo esquelético 

lesado, mas também na reconstituição do aglomerado de células satélites 

em condições de lesão71. No entanto, é importante notar que a frequência na 

qual esses eventos ocorrem parece ser muito baixa (mesmo na lesão), 

quando comparado com o número de mioblastos derivados de células 

satélites em regeneração74,90. Assim, é discutível se as células-tronco fazem 

uma contribuição significativa para a regeneração do músculo esquelético 

lesado74. 
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Além das células satélites clássicas que residem sob a lâmina basal, 

há outra população distinta de células-tronco musculares localizadas 

extralaminalmente no tecido conjuntivo do músculo esquelético91. Em 

resposta à lesão do músculo esquelético, essas células dão origem 

prontamente a determinados mioblastos e se diferenciam em miotubos71. 

Depois que os cilindros da antiga lâmina basal são preenchidos com 

fibras musculares em regeneração, as fibras musculares avançam ainda 

mais através da abertura na lâmina basal em direção à cicatriz de tecido 

conjuntivo que se formou entre os cotos das fibras musculares que 

resistiram à lesão40,42. Em ambos os lados da cicatriz do tecido conjuntivo, 

os cotos das fibras musculares sobreviventes formam vários ramos 

enquanto tentam perfurar a cicatriz que os separam42. No entanto, depois de 

conseguirem se estender apenas por uma curta distância, os ramos 

começam a aderir suas extremidades às do tecido conjuntivo, formando 

mini-junções miotendíneas com a cicatriz. A área cicatricial diminui 

progressivamente, aproximando as extremidades dos cotos92, mas ainda é 

desconhecido se as porções das fibras musculares rotas, posicionadas em 

lados opostos da cicatriz, conseguirão se fundir ou se alguma lâmina de 

tecido conjuntivo permanecerá entre delas92,93. 

Tem sido demonstrado que a capacidade regenerativa do músculo 

esquelético em resposta à lesão é significativamente reduzida com a 

idade94. Essa capacidade diminuída, aparentemente, não pode ser atribuída 

a uma diminuição do número ou da atividade das células satélites94, mas sim 

a uma redução geral na capacidade de regeneração do músculo 

envelhecido, como cada fase do processo de reparo parece abrandar e 

deteriorar-se com o envelhecimento94. 

 

1.4.2.2. Formação da cicatriz do tecido conjuntivo 

 

Imediatamente após uma lesão no músculo esquelético, uma lacuna 

formada entre as fibras musculares rompidas é preenchida com um 

hematoma. No primeiro dia, as células inflamatórias (incluindo os fagócitos) 
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invadem o hematoma e começam a eliminar o sangue coagulado42,54,60. A 

fibrina derivada do sangue e as ligações cruzadas da fibronectina formam 

um tecido de granulação precoce, uma matriz extracelular inicial que atua 

como via de transporte e de fixação para os fibroblastos42 (é sabido que 

alguns dos fibroblastos do tecido de granulação podem ser derivados de 

células miogênicas)95. Vale ressaltar que este tecido recém-formado fornece 

ao local da lesão a capacidade inicial de suportar a contração96-99. Em 

seguida, os fibroblastos, iniciam a síntese as proteínas e proteoglicanos da 

matriz extracelular para restaurar a integridade estrutural do tecido 

conjuntivo96-100. 

Entre as primeiras proteínas sintetizadas de matriz extracelular estão a 

tenascina-C (TN-C) e fibronectina83,96,97,100, que inicialmente transformam-se 

em fibrilas multiméricas e então formam a superfibronectina com 

propriedades adesivas bastante ampliadas101,102. 

Ambas (fibronectina e TN-C) possuem propriedades elásticas, sendo 

capazes de aumentar em várias vezes o próprio comprimento de repouso 

quando uma carga mecânica é aplicada ao tecido. Alguns autores acreditam 

que elas proporcionam força e elasticidade precoces para o tecido de 

granulação jovem do músculo esquelético lesado47,84,103,104. A expressão da 

fibronectina é logo seguida pelo de colágeno tipo III77,96-100, mas a produção 

do colágeno tipo I é iniciada somente dois dias mais tarde, embora 

permaneça elevada por várias semanas65,77,96-100. A grande área inicial de 

tecido de granulação condensa-se de forma bastante eficiente em uma 

pequena massa de tecido conjuntivo composto principalmente do tipo 

colágeno tipo I36,94,97-99,105,106. Apesar de haver sugestões de que ocorra 

fibrose geral no músculo esquelético em processo de recuperação3, a 

quantidade de tecido conjuntivo intramuscular não é aumentada a menos 

que o músculo seja completamente imobilizado por um período substancial 

de tempo36,97,105. 

A cicatriz de tecido conjuntivo produzida no local da lesão é o ponto 

mais fraco do músculo esquelético recém-lesado após o trauma42,107, mas 

sua resistência à tração aumenta consideravelmente com a produção do 
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colágeno tipo I97,98,107. A estabilidade mecânica do colágeno, por sua vez, é 

atribuível à formação de ligações cruzadas intermoleculares durante a 

maturação do tecido cicatricial106. Aproximadamente 10 dias após o trauma, 

a maturação da cicatriz chega ao ponto em que já não é a parte mais fraca 

do músculo lesado, mas se sobrecarregadas, a ruptura geralmente ocorrerá 

no tecido muscular adjacente, na região das recém-formadas mini-junções 

miotendíneas, entre fibras musculares regeneradas e o tecido cicatricial. No 

entanto, ainda será necessário um tempo relativo até que a força do músculo 

seja completamente restaurada à níveis anteriores à ocorrência da 

lesão105,107,108.  

Embora a maioria das lesões do músculo esquelético repare-se sem a 

formação de uma funcionalmente incapacitante cicatriz fibrosa, a 

proliferação dos fibroblastos pode por vezes, ser excessiva, resultando na 

formação de um tecido cicatricial denso dentro do músculo lesado. Em tais 

casos, associado com trauma muscular grave ou em casos particulares de 

recidivas, a cicatriz pode criar uma barreira mecânica que atrasa 

consideravelmente ou mesmo restringe completamente a regeneração das 

fibras musculares em toda a fissura da lesão105,108. Estudos experimentais 

têm demonstrado que a aplicação direta de qualquer pequeno proteoglicano 

rico em leucina (PPRL), decorina, agente antifibrótico suramina ou 

interferon- inibe a formação da cicatriz no músculo esquelético lesado109-111. 

Suramina, decorina e interferon- são inibidores específicos de TGF-

β73,109,112, um fator de crescimento que pode ser o responsável pela 

formação de cicatriz durante a reparação do músculo esquelético. Além da 

inibição de TGF-β, decorina e outros PPRLs não somente ligam colágenos 

diferentes, mas também regulam a fibrilogênese e a montagem de fibrilas de 

colágeno tipo I113-115. 

 

1.4.2.3. Vascularização do músculo lesado 

 

Um processo essencial para a regeneração de um músculo lesado é 

vascularização da área acometida116-118. A restauração do suprimento 
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vascular à área lesada é o primeiro sinal de regeneração e um pré-requisito 

para a posterior recuperação morfológica e funcional116. Os capilares brotam 

dos vasos sanguíneos sobreviventes para o centro da área lesada a dim de 

fornecer adequada concentração de oxigênio, permitindo produção de 

energia pelas vias aeróbias do metabolismo que será útil para a regeneração 

das fibras musculares117. Miotubos jovens têm poucas mitocôndrias e 

apenas uma capacidade moderada para o metabolismo aeróbio, mas 

apresentam grande potencial anaeróbio. No entanto, durante a fase final da 

regeneração, o metabolismo aeróbico constitui a via principal de energia 

para as fibras musculares multinucleadas. Este processo também fornece 

uma explicação dos motivos pelos quais a regeneração das fibras 

musculares não avança para além do estágio de formação dos finos 

miotubos, a menos que ocorra uma suficiente invasão capilar que assegure 

o fornecimento de oxigênio necessário para o metabolismo aeróbio116. 

 

1.4.2.4. Regeneração dos nervos intramusculares 

 

Semelhante ao processo de vascularização, a regeneração dos 

músculos esqueléticos também pode ser interrompida pela regeneração 

incompetente dos nervos intramusculares96,119-121. A regeneração das fibras 

musculares segue até a fase dos miotubos mesmo na ausência de 

inervação, mas haverá atrofia se a reinervação não ocorrer119. Em caso de 

desnervação neurogênica (ruptura de axônio), a reinervação exige o 

crescimento de novos axônios distais à ruptura. Considerando-se que os 

axônios são normalmente rompidos dentro ou próximo ao músculo, a 

reconexão mioneural pode ser rapidamente restabelecida40. 

 

1.4.2.5. Adesão de fibras musculares à matriz extracelular 

 

Quando fibras musculares são violadas, a continuidade tendão-

músculo-tendão é interrompida no local de ruptura e a força de contração 

não pode ser transmitida através da abertura formada entre as extremidades 
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rotas, que são afastadas durante a contração41. As extremidades das fibras 

musculares em regeneração, na tentativa de perfurar o tecido cicatricial, 

mantêm uma aparência de cone em crescimento por um período de tempo 

relativamente longo durante a regeneração42,83, período este durante o qual 

estas terminações não podem se anexar à cicatriz. Em vez disso, a fibras 

musculares em regeneração reforçam a sua adesão à matriz extracelular, 

pelas porções laterais, tanto pela parte em reparação, quanto pelas áreas 

intactas122-124. Esta adesão lateral reforçada reduz tanto o movimento das 

extremidades da fibra comprometida como a tração sobre a cicatriz ainda 

frágil, reduzindo assim o risco de recidivas e permitindo uma utilização do 

músculo lesado antes da reparação estar finalizada. Curiosamente, parece 

que o estresse mecânico é um pré-requisito para a aderência lateral, uma 

vez que alguns estudos experimentais têm mostrado que este fenômeno não 

ocorre na ausência deste estresse125,126.  

Mais tarde, durante o processo de regeneração, as adesões fortes 

presentes nas extremidades das fibras musculares que foram lesionadas 

são semelhantes às adesões das moléculas das junções miotendíneas 

normais (grupos de moléculas associadas à integrina e à distrofina)107,123,125-

127. Assim, a unidade tendão-fibras musculares-tendão original torna-se 

substituída por duas unidades sucessivas tendão-fibras musculares-mini-

junções miotendíneas separadas por uma cicatriz. Estas duas unidades 

contraem sincronicamente, já que ambas foram reinervadas pelo mesmo 

nervo119. No lado da matriz extracelular das novas mini-junções 

miotendíneas, moléculas elásticas e aderentes foram altamente expressas 

para absorver as forças geradas pelas contrações musculares83,104. Tendo 

restabelecido uma adesão terminal firme destas mini-junções miotendíneas, 

as fibras musculares não mais precisam reforçar as adesões laterais, de 

forma que as altas taxas de expressão das integrinas no sarcolema lateral 

diminuem. A cicatriz interposta gradualmente diminui, promovendo a 

aproximação das extremidades das fibras musculares rotas até que elas 

possam apresentar entrelaçamentos, embora muito provavelmente sem 

reunirem-se completamente92,107,123. 



1. 1 .  I N T R O D U Ç Ã O  | 19 

 

 

1.5. Terapia por Ultrassom 

 

Ultrassom é um tipo de som e todas as formas de som consistem de 

ondas que transmitem energia por compressão e rarefação. É chamado de 

ultrassom o som com frequências superiores à 20 KHz. Esta definição é 

baseada nos limites da audição normal humana, uma vez que os humanos 

podem ouvir sons cujas frequências estejam entre 16 Hz e 20 KHz. Sons 

com frequências superiores a estas são chamados de ultrassom128. 

Normalmente, os equipamentos de ultrassom terapêutico apresentam 

frequências entre 0,7 e 3,3 MHz para maximizar a absorção de energia em 

profundidades de 2 a 5 cm de tecido mole128. No Brasil, o mais comum é 

encontrarem-se equipamentos com 1 e 3 MHz de frequência. 

As ondas ultrassonoras viajam através dos materiais e gradualmente a 

sua intensidade vai diminuindo como resultado da atenuação. Estas ondas 

causam uma leve movimentação circular no material por onde passam, mas 

elas não conduzem este material junto consigo128. 

Há uma variedade de efeitos físicos do ultrassom e estes podem ser 

classificados como térmicos e não-térmicos. O aumento da temperatura dos 

tecidos é o efeito térmico. Correntes acústicas, ondas estacionárias, 

micromassagem e cavitação, que podem alterar a permeabilidade das 

membranas, são os chamados efeitos não-térmicos129. 

Em resumo, ultrassom é uma onda sonora de alta frequência que pode 

ser descrita pela intensidade, modo de emissão, frequência, ciclo de 

trabalho, frequência de repetição, área de radiação efetiva e razão de não-

uniformidade do feixe. Ele invade o tecido biológico e é atenuado em 

decorrência da absorção, reflexão e refração. A atenuação é maior em 

tecidos ricos em colágeno. Quanto maior a frequência de emissão das ondas 

ultrassonoras, maior será a atenuação. O coeficiente de atenuação é tecido 

e frequência específico130. 

Ultrassom em modo contínuo é geralmente usado para produzir efeitos 

térmicos, enquanto que em modo pulsado buscam-se os efeitos não-
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térmicos. Ambos os efeitos podem ser utilizados para se chegar mais 

rapidamente aos objetivos terapêuticos, desde que o ultrassom seja aplicado 

em situações clínicas adequadas e no momento apropriado131. 

 

1.5.1. Produção de ultrassom 

 

O ultrassom é gerado pela aplicação de corrente elétrica alternada de 

alta frequência a um cristal presente no transdutor do equipamento de 

emissor de ultrassom. Este cristal é confeccionado por material que 

apresente propriedades piezoelétricas, ou seja, ele responderá expandindo-

se e contraindo-se na mesma frequência em que a corrente alterna a sua 

polaridade. Quando o cristal expande, ele comprime o material em frente a 

ele e quando ele contrai, há a rarefação no material em questão. Esta 

alternância compressão-rarefação é a onda ultrassônica132. 

 

1.5.2. Efeitos da terapia por ultrassom 

 

Como já apresentado anteriormente, o ultrassom promove uma 

variedade de efeitos biofísicos. Ele pode aumentar a temperatura de tecidos 

superficiais e profundos e apresenta alguns efeitos não-térmicos. Estes 

efeitos têm sido considerados separadamente, embora em algumas 

situações eles aconteçam concomitantemente131. 

O ultrassom contínuo tem o maior efeito sobre a temperatura dos 

tecidos, embora os efeitos não-térmicos também ocorrem neste modo de 

emissão das ondas. Por este motivo, alguns autores preferem utilizar o 

termo “efeitos mecânicos” em substituição ao termo “efeito não-térmico”. 

Embora o ultrassom pulsado seja aplicado em ciclos de trabalho de 5%, 

10%, 20% ou 50% e, normalmente, com baixa intensidade, considerando a 

média espacial e a média temporal (SATA), o mesmo é capaz de produzir 

alterações irrelevantes de temperatura nos tecidos, enquanto há a emissão 

de pulsos (período on em emissões pulsadas)129. Já foi demonstrado133 que 

o ultrassom contínuo com uma intensidade de 0,5 W/cm² promoveu o 
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mesmo aumento de temperatura no músculo gastrocnêmio de seres 

humanos (a 2 cm de profundidade) que o ultrassom pulsado com ciclo de 

trabalho de 50% e intensidade de 1 W/cm², ambos aplicados por 10 minutos 

e frequência de 3 MHz. Vale ressaltar que a intensidade SATA foi a mesma 

para as aplicações contínua e pulsada. 

 

1.5.2.1. Efeitos térmicos 

 

Em 1930 foi demonstrado pela primeira vez que a irradiação com 

ultrassom terapêutico poderia promover aumento da temperatura tecidual. 

Pelo aquecimento tecidual, o ultrassom pode acelerar a taxa metabólica131, 

reduzir ou controlar a dor134 e o espasmo muscular135, alterar a velocidade 

de condução nervosa135, aumentar o fluxo sanguíneo136 e aumentar a 

extensibilidade dos tecidos moles137. O ultrassom alcança mais 

profundamente e aquece menores áreas que os agentes de aquecimento 

superficial. Aquece preferencialmente tendões, ligamentos, cápsulas 

articulares e fáscia muscular, tendo em vista a grande quantidade de 

colágeno presente nestes tecidos131. 

Além do tipo de tecido e da frequência de emissão do ultrassom, a 

intensidade e a duração do tratamento também influenciam no aquecimento 

tecidual128. 

A velocidade com que o transdutor é movido sobre a superfície 

corporal não gera tal influência, conforme foi demonstrado por Weaver et al. 

(2006)138, que mantiveram os mesmos parâmetros de emissão do ultrassom 

(frequência de 1 MHz, modo contínuo, intensidade de 1,5 W/cm², durante 10 

minutos), mas modificaram a velocidade de movimentação do transdutor 

entre os grupos avaliados (2 a 3, 4 a 5 ou 7 a 8 cm/s). 

Ao se compararem irradiações de tecidos com grandes concentrações 

de colágeno com 1 e 3 MHz de frequência, observa-se que em frequências 

maiores a capacidade de penetração é menor, embora haja maior 

aquecimento dos tecidos. A irradiação com 3 MHz é mais indicada para o 

aquecimento de tecidos em profundidades de 1 a 2 cm, enquanto que a 
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irradiação com 1 MHz de frequência é mais indicada para tecidos que 

apresentem até 5 cm de profundidade, embora, de acordo com Hayes et al. 

(2004)139, o ultrassom de 3 MHz mostrou-se mais eficiente no aquecimento 

da panturrilha (temperatura aferida a 2,5 cm de profundidade), que o 

ultrassom de 1 MHz, ambos sendo irradiados com intensidade de 1,5 W/cm². 

Este achado sugere que ultrassom com 3 MHz é eficiente para aquecimento 

de tecidos levemente mais profundos do que se pensava até então. 

Em média, acredita-se que a temperatura de tecidos moles in vivo 

aumente cerca de 0,2ºC por minuto, sob a irradiação com oferta de 1 W/cm² 

de intensidade de ultrassom, à 1 MHz. Este aquecimento não é uniforme, 

tendo em vista que há variações na emissão da intensidade do ultrassom, 

diferentes tipos de tecidos com diferentes coeficientes de atenuação, 

diferentes áreas clínicas a serem tratadas e reflexões entre as superfícies de 

tecidos vizinhos. As maiores temperaturas são geradas nas interfaces 

teciduais, onde a reflexão é maior. Mover o transdutor durante o tratamento 

auxilia na equalização da distribuição do calor e minimiza o surgimento de 

áreas excessivamente quentes ou frias128. 

Se a intensidade utilizada for alta, o paciente poderá se queixar de dor 

profunda, proveniente do superaquecimento do periósteo. Por isso, nestas 

situações, orienta-se que seja diminuída a intensidade aplicada para reduzir 

os riscos de queimaduras131. 

 

1.5.2.2. Efeitos não-térmicos do ultrassom 

 

O ultrassom apresenta uma série de efeitos sobre os processos 

biológicos que não estão relacionados ao aquecimento tecidual. Estes 

efeitos são resultantes de efeitos mecânicos do ultrassom, incluindo 

cavitação, ondas estacionárias, micromassagem e correntezas acústicas. 

Quando o ultrassom é oferecido no modo pulsado (com ciclo de trabalho 

igual ou inferior a 20%), o aquecimento gerado durante a emissão das ondas 

é dissipado no momento de não emissão, resultando em alterações quase 

imperceptíveis da temperatura. Alguns estudos têm realizado intensidades 
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muito baixas de ultrassom contínuo para averiguar a existência prioritária 

dos efeitos mecânicos140. 

Tem-se demonstrado que o ultrassom com baixa intensidade promove 

o aumento dos níveis de cálcio intracelulares141 e o aumento da 

permeabilidade da pele e da membrana celular142. Fyfe e Chahl (2004)143  

afirmam que o ultrassom aumenta a degranulação de mastócitos, com 

liberação de histamina. Tal afirmação foi realizada após se comparar o 

número de mastócitos degranulados, em tornozelos de ratos submetidos à 

entorse. 

O uso do ultrassom tem sido associado também ao aumento da 

atividade macrofágica144, aumento da síntese protéica por fibroblastos145 e 

células residentes em tendões146. O ultrassom de baixa intensidade tem 

demonstrado agir sobre o aumento da síntese de óxido nítrico em células 

endoteliais147,148, o aumento do fluxo sanguíneo em fraturas de cachorros149 

e em músculo isquêmico de ratos. Além disso, tem-se demonstrado o efeito 

deste recurso sobre o aumento da síntese de proteoglicanos pelos 

condrócitos150-153. 

Todos estes efeitos têm sido encontrados com o uso de ultrassom 

pulsado, cujo aumento de temperatura não é encontrado, portanto 

considerados frutos dos efeitos mecânicos do ultrassom144,154. As maiores 

mudanças nos níveis de cálcio intracelular estão relacionados ao ultrassom 

pulsado à 20% de ciclo de trabalho e intensidades entre 0,5 e 0,75 

W/cm²141,155. 

As respostas dos níveis de atividade celular e do sistema vascular ao 

ultrassom são muito importantes para o processo de reparação tecidual. O 

aumento dos níveis de cálcio intracelular pode alterar a atividade enzimática 

das células e estimular sua a síntese e secreção de proteínas, incluindo 

proteoglicanos156, porque os íons cálcio agem como sinais químicos 

(segundo mensageiro) para as células. A vasodilatação devido a liberação 

de óxido nítrico e o consequente aumento do fluxo sanguíneo podem 

acelerar o processo de reparação pela oferta de nutrientes essenciais para a 

região128. 
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A ação do ultrassom sobre a resposta macrofágica pode explicar sua 

utilidade no processo inflamatório, já que estas são as células dominantes 

nesta fase do processo de reparação tecidual, assim como pelo aumento da 

permeabilidade de das membranas celulares142. 

 

1.5.3. Estudos sobre a terapia por ultrassom em reparação 

muscular 

 

Rantanen et al. (1999)157 avaliaram se o ultrassom exerce influência 

sobre a regeneração muscular. Avaliaram a velocidade da proliferação de 

células satélites e de fibroblastos, da formação de miotubos e da 

recapilarização depois de uma contusão muscular experimental no músculo 

gastrocnêmio de ratos. Os músculos lesados foram tratados com ultrassom 

pulsado, com emissão de pulsos com duração de 2 ms, intervalados em 8 

ms (ciclo de trabalho de 20%), frequência de 3 MHz e intensidade 1,5 

W/cm². Um transdutor pequeno (10 mm de diâmetro) emitiu ultrassom por 6 

minutos, por técnica estacionária, ou seja, o transdutor não se movimentou 

durante o tratamento. Um gel de ultrassom comercialmente disponível foi 

usado como agente de acoplamento. Os animais foram submetidos à 

eutanásia no 4º, 7º e 10º dias após o momento da lesão. Os autores 

demonstraram que o ultrassom pulsado aumentou o número de CS’s no 3º e 

4º pós-operatórios, aumentou a proliferação fibroblástica no 6º, 7º e 10º dias 

pós-operatório, mas não apresentou efeitos sobre a recapilarização e as 

áreas recobertas por miotubos. 

Karnes et al. (2002) 158 avaliaram o efeito do ultrassom contínuo na 

reparação do músculo esquelético lesado por repetidas contrações 

excêntricas. Os animais dos grupos experimentais receberam ultrassom 

contínuo, 1 MHz, 0,5 W/cm², diariamente, por 5 minutos. A eutanásia 

ocorreu no 3º, 5º e 7º dias pós-lesão. Os resultados deste estudo 

demonstraram que sete sessões consecutivas de ultrassom terapêutico 

contínuo melhoram significativamente a produção de força máxima dos 

músculos que foram lesionados pela contração excêntrica repetida. 
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Fischer et al. (2003)159 avaliaram o efeito do ultrassom terapêutico 

sobre a síntese de proteínas contráteis no músculo gastrocnêmio de ratos 

submetidos à lesão por contusão traumática. Os animais foram irradiados 

com ultrassom contínuo ou pulsado (dependendo do grupo experimental em 

que estiveram aleatoriamente alocados), com frequência de 870 KHz, 

intensidade de 1 W/cm², durante 5 minutos. A primeira aplicação ocorreu 48 

horas após o trauma e seguiram-se diariamente até o 7º dia pós-lesão. Os 

autores concluíram que o ultrassom pulsado favorece a síntese de proteínas 

contráteis no processo de reparação de lesão muscular aguda. 

Wilkin et al. (2004)160 avaliaram se o a terapia por ultrassom 

influenciaria a massa muscular, a concentração total de proteínas e a área 

de secção transversal da fibra muscular de ratos submetidos à contusão 

traumática. Além disso, avaliaram o número de núcleos por fibra muscular e 

a densidade nuclear entre os animais irradiados e não-irradiados. Os 

animais foram irradiados pelo ultrassom pulsado, com frequência de 3,3 

MHz, intensidade de 1 W/cm², ciclo de trabalho de 20%, durante 5 minutos, 

durante 7 dias consecutivos a partir do dia da lesão. Eles concluíram que o 

ultrassom pulsado, nas doses propostas em seu estudo, não alterou os 

marcadores biológicos examinados no processo de reparação muscular pós-

contusão. 

Markert et al. (2005) 161 avaliaram os efeitos da terapia por ultrassom e 

de exercícios sobre os mesmos biomarcadores musculares avaliados por 

Wilkin et al (2004) 160. Os músculos submetidos à contusão traumática foram 

irradiados, após 24 horas da indução da lesão, por ultrassom contínuo, com 

frequência de 3 MHz, intensidade de 0,1 W/cm², diariamente, por 4 sessões, 

durante 5 minutos e concluíram que, alterando-se alguns parâmetros 

dosimétricos do ultrassom e associando-o ou não à exercícios, não há 

efeitos sobre a massa muscular, a concentração total de proteínas e a área 

de secção transversal da fibra muscular de ratos submetidos à contusão 

traumática. 

McBrier et al. (2007)162 examinaram a influência da terapia por 

ultrassom sobre a expressão de mRNA de MGF em músculos contundidos. 
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Os músculos foram irradiados com ultrassom contínuo, com frequência de 

3,3 MHz, intensidade de 0,3 W/cm², diariamente (após 24 horas da indução 

da lesão), por 4 dias consecutivos. Observaram que os grupos tratados com 

ultrassom apresentaram diminuição da expressão de mRNA de MGF, que é 

um importante fator de crescimento associado à proliferação de células 

satélites. 

Piedade et al. (2008)163 avaliaram quantitativamente o equilíbrio entre a 

presença de células miogênicas e deposição de colágeno em músculos de 

ratos experimentalmente lacerados. Além disso, realizaram a morfometria 

local para identificar qual a área ocupada pelo tecido conjuntivo cicatricial e 

avaliaram a expressão da desmina através de procedimento 

imunoistoquímico. Os músculos foram irradiados com ultrassom pulsado, 

com frequência de 1 MHz, intensidade de 0,57 W/cm², 100 Hz de frequência 

de repetição, ciclo de trabalho de 50%, por 5 minutos, a partir de 48 horas da 

indução da lesão, diariamente, por 2, 5 ou 12 dias. Concluíram que o 

ultrassom aumentou a fração de área ocupada por colágeno fibrilar, 

aumentou a fração de área de células musculares regeneradas (mioblastos 

e miotubos) e aumentou a expressão de desmina no processo de reparação 

muscular. 

Também em 2008, Matheus et al.164 avaliaram o comportamento das 

propriedades mecânicas de músculos submetidos à lesão aguda por impacto 

e tratados com ultrassom. A irradiação ocorreu com ultrassom pulsado, 

utilizando as frequências de 1 e 3MHz (dependendo do grupo experimental), 

intensidade de 0,5W/cm², frequência de repetição de 100 Hz, ciclo de 

trabalho de 20%, durante 5 minutos, por 6 dias consecutivos, sendo que a 

primeira irradiação ocorreu 24 após a indução da lesão. Concluíram que a 

intervenção terapêutica por meio do ultrassom promoveu não influenciou o 

alongamento no limite máximo, mas melhorou o suporte de carga no limite 

máximo e a rigidez dos músculos lesionados, indicando, assim, recuperação 

parcial destes músculos. Não foi observada diferença entre as propriedades 

mecânicas do grupo tratado com ultrassom de diferentes frequências.  



1. 1 .  I N T R O D U Ç Ã O  | 27 

 

Rennó et al. (2011)165 compararam a influência da laserterapia de baixa 

intensidade e do ultrassom pulsado de baixa intensidade sobre a expressão 

de ciclo-oxigenase 2 (COX-2) no processo de reparação de músculos 

submetidos à criolesão. Os animais irradiados com ultrassom, receberam 

ondas mecânicas emitidas com frequência de 1,5 MHz, intensidade de 0,03 

W/cm², ciclo de trabalho de 20%, por 6 sessões diárias, consecutivas, de 20 

minutos de duração, com técnica estacionária de aplicação. Os autores 

concluíram que tanto a laserterapia como a terapia por ultrassom diminuíram 

a expressão de COX-2 no processo de reparação muscular. 

 

1.5.4. Influência da terapia por ultrassom no tecido conjuntivo 

 

Alguns autores têm investigado o efeito da terapia por ultrassom sobre 

a organização do colágeno166. 

Está documentado que este recurso aumenta resistência à tração do 

tendão calcâneo reparado cirurgicamente167, assim como incrementa a 

resistência dos tendões168. 

A terapia por ultrassom administrada numa fase precoce do processo 

de reparação promove a restauração da resistência mecânica e do 

alinhamento do colágeno em tendões169. 

Maiti et al. (2006)170, usando um modelo tenorrafia do tendão flexor 

digital superficial, revelaram que a irradiação pulsada de ondas 

ultrassonoras, a uma intensidade de 1 W/cm2, melhora o edema inflamatório, 

a dor e acelera a capacidade de sustentação de peso. 

Papatheodorou et al. (2009)171 revelaram que o ultrassom pulsado, a 

uma intensidade de 30 mW/cm2, aumenta a taxa de cicatrização da interface 

enxerto tendíneo/osso, in vivo,  através do aumento da expressão de 

biglicano e colágeno tipo I. Além disso, observaram a regulação da 

expressão de VEGF, que pode ser um mecanismo responsável por acelerar 

a reparação da junção osso/tendão. 
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O aumento da síntese de colágeno e de proteínas gerais por 

fibroblastos são mecanismos propostos para justificar como a terapia por 

ultrassom pode acelerar a cicatrização172. 

Doan et al. (1999)173 afirmam que o aumento da síntese proteica pode 

ocorrer pelo aumento na expressão de IL-1 e VEGF, encontrado após 

irradiar um tecido com intensidades de 0,1 a 0,4 W/cm² de ultrassom, com 

frequência de 1 MHz. 

Em um estudo in vitro, De Deyne e Kirsch-Volders (1995)174 mostraram 

que, após a exposição ao ultrassom, os fibroblastos da pele tendem a sofrer 

mitose, indicando maior proliferação celular. 

Deise et al. (2009)174 propõem que o ultrassom pulsado, com 

intensidade entre 0,2 e 0,6 W/cm² poderia reforçar a distribuição dos 

filamentos do citoesqueleto em células L929, bem como aumentar a 

atividade retículo endoplasmático e a síntese de proteínas. 

Além disso, a emissão de ultrassom em modo contínuo ou pulsado 

aumenta a expressão de proteínas e a síntese de colágeno tipo I e III. O 

mecanismo molecular envolvido, possivelmente está relacionado ao 

aumento da expressão do TGF-β, que é membro da família das citocinas 

com efeito pleiotrópico sobre os fibroblastos, guiando a migração destas 

células e o depósito da matriz146. 

 

1.5.5. Justificativa 

 

Pelo disposto neste capítulo, pode-se considerar que: 

 as lesões musculares são muito comuns; 
 as lesões de grau 3 podem apresentar quantidades importantes 

de tecido conjuntivo depositado no local da lesão para a 

formação de cicatriz; 
 a cicatriz traz prejuízos funcionais e aumenta os índices de 

recidiva; 
  a terapia por ultrassom tem sido um recurso de eleição para o 

tratamento destas lesões por fisioterapeutas em todo o mundo; 
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 este recurso tem sido estudado e tem apresentado efeitos sobre 

a síntese proteica, a síntese de colágeno e o depósito de 

colágeno; 
 há estudos que avaliaram a expressão de desmina, a expressão 

de COX-2, a proliferação de CS’s e miotubos, a capacidade de 

suporte de tensão e a resistência musculares pós-tratamento, 

mas não há estudos sobre o possível efeito do ultrassom 

terapêutico sobre o tecido conjuntivo no processo de reparação 

muscular; 
 não há estudos que avaliem a infuência do tempo de tratamento 

por ultrassom, em cada sessão; 
Desta forma, julgou-se importante avaliar se este recurso terapêutico 

influenciaria o processo de reparação muscular, no que concerne a síntese e 

liberação do colágeno, assim como sua organização. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivos Gerais 

 

Avaliar se a terapia por ultrassom influencia o tecido conjuntivo no 

processo de reparação muscular em ratos submetidos à laceração muscular. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar se a terapia por ultrassom influencia o percentual de colágeno 

total intramuscular, no local da lesão; 

- Avaliar se a terapia por ultrassom influencia a organização do 

colágeno depositado no local da lesão; 

- Avaliar se o tempo da terapia por ultrassom, por sessão, apresenta 

influência sobre o percentual de colágeno total no local da lesão; 

- Avaliar se o tempo da terapia por ultrassom, por sessão, apresenta 

influência no retardo óptico do colágeno depositado no local da lesão; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 
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3.1. Delineamento do Estudo 

 

Este trabalho do tipo experimental, intervencional, cego, randomizado e 

controlado, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP), aprovado e 

registrado sob o protocolo 293/2011. 

 

3.2. Amostra 

 

A amostra foi composta por 61 ratos Wistar EPM1 (Rattus norvegicus 

albinus), machos, adultos, com peso corporal variando entre 280 e 320 g, 

provenientes do Biotério Central da UNIFESP/EPM. Os animais durante 15 

dias aclimatando-se ao ambiente, antes do início do experimento. Foram 

acondicionados em gaiolas individuais, com ração comercial e água ad 

libitum durante todo o experimento, em ciclos de claro-escuro de 12 horas, 

com temperatura constante de 22°C, umidade do ar de 65% (±10) e controle 

de ruídos. Houve alterações, na alimentação, somente 6 horas antes do 

experimento, quando se restringiu a oferta de alimentos sólidos. 

Todos os procedimentos atenderam às Normas Éticas para 

Experimentação Animal do Conselho para Organizações Internacionais de 

Ciências Médicas (CIOMS), as normas da Sociedade Brasileira de Ciência 

de Animais de Laboratório (SBCAL-COBEA) e a legislação nacional atual 

sobre Procedimentos para o Uso Científico de Animais (Lei Federal 11.794, 

de 9 de outubro de 2008). 

 

3.3. Grupos 

 

Os animais foram aleatoriamente distribuídos em 9 grupos, como se 

segue (Figura 1). 

Grupo controle (n= 5): os animais não foram submetidos a qualquer 

tipo de procedimento e foram submetidos à eutanásia no 7º dia pós-

operatório. 
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Grupo 4LMST (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

contensão, conforme os grupos tratados, mas não receberam irradiação 

ultrassônica. Foram submetidos à eutanásia no 4º dia pós-operatório. 

Grupo 7LMST (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

contensão, conforme os grupos tratados, mas não receberam irradiação 

ultrassônica. Foram submetidos à eutanásia no 7º dia pós-operatório. 

Grupo 4US2 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 2 minutos. Este procedimento foi realizado 

por 4 dias consecutivos, sendo que foram realizadas 2 sessões de 

irradiação, tendo em vista que esta irradiação teve início 24 horas após a 

lesão e que nenhum animal foi irradiado no dia da eutanásia. Os animais 

foram submetidos à eutanásia no 4º dia pós-operatório. 

Grupo 7US2 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 2 minutos entre os dias 2 e 5 pós-lesão, 

sendo que foram realizadas 5 sessões de irradiação, tendo em vista que 

esta irradiação teve início 24 horas após a lesão e que nenhum animal foi 

irradiado no dia da eutanásia. Os animais foram submetidos à eutanásia no 

7º dia pós-operatório. 

Grupo 4US4 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 4 minutos. Este procedimento foi realizado 

por 4 dias consecutivos, sendo que foram realizadas 2 sessões de 

irradiação, tendo em vista que esta irradiação teve início 24 horas após a 

lesão e que nenhum animal foi irradiado no dia da eutanásia. Os animais 

foram submetidos à eutanásia no 4º dia pós-operatório. 

Grupo 7US4 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 4 minutos entre os dias 2 e 5 pós-lesão, 

sendo que foram realizadas 5 sessões de irradiação, tendo em vista que 

esta irradiação teve início 24 horas após a lesão e que nenhum animal foi 

irradiado no dia da eutanásia. Os animais foram submetidos à eutanásia no 

7º dia pós-operatório. 

Grupo 4US6 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 6 minutos. Este procedimento foi realizado 
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por 4 dias consecutivos, sendo que foram realizadas 2 sessões de 

irradiação, tendo em vista que esta irradiação teve início 24 horas após a 

lesão e que nenhum animal foi irradiado no dia da eutanásia. Os animais 

foram submetidos à eutanásia no 4º dia pós-operatório. 

Grupo 7US6 (n= 7): os animais foram submetidos ao trauma e à 

irradiação por ultrassom, durante 6 minutos entre os dias 2 e 5 pós-lesão, 

sendo que foram realizadas 5 sessões de irradiação, tendo em vista que 

esta irradiação teve início 24 horas após a lesão e que nenhum animal foi 

irradiado no dia da eutanásia. Os animais foram submetidos à eutanásia no 

7º dia pós-operatório. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do protocolo de estudo. Legenda: Ctrl= controle; TUS= terapia por 
ultrassom; † PIL4= eutanásia no 4º dia pós-lesão induzida; PIL5= 5º dia pós-lesão 
induzida; ØUST= sem irradiação ultrassônica; † PIL7= eutanásia no 7º dia pós-
lesão induzida; 
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3.4. Modelo de Lesão Muscular 

 

O modelo de contusão seguiu os procedimentos utilizados em estudo 

prévio 163. 

Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia pela 

injeção intraperitonial de 100 mg/Kg de Ketamina e 20 mg/Kg de Xilazina. A 

anestesia foi feita apenas no momento pré-operatório, ou seja, os animais 

não foram submetidos à este procedimento em nenhum outro momento. 

Para controle analgésico foi utilizado butorfanol (1,0 mg/kg), intramuscular, 

em dose única. 

Foi realizada a epilação da face posterior da pata traseira direita, sobre 

a panturrilha dos animais (Figura 2).  

 

Figura 2 - Epilação da face posterior da pata traseira direita. 
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Após este procedimento foi realizada a antissepsia da região com 

Polvidine® e realizada a incisão e o descolamento da pele com o auxílio de 

uma lâmina de bisturi. 

Em seguida, o tecido subcutâneo foi dissecado, para se obter melhor 

exposição do m. gastrocnêmio (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Dissecação tecido subcutâneo e exposição do m. gastrocnêmio. 
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O local da lesão foi padronizado para todos os animais que foram 

posicionados com extensão máxima de quadril e flexão de 90º de tornozelo. 

Com auxílio de um bisturi, foi feita uma secção transversal de 1 cm de 

comprimento e, aproximadamente, 3 mm de profundidade (figura 4), a partir 

de 2,5 cm do osso calcâneo, ao lado do feixe vásculo-nervoso (artéria 

poplítea e nervo tibial). Todas as medidas foram realizadas com auxilio de 

um paquímetro. 

 

 

Figura 4 - Secção transversal do m. gastrocnêmio. 
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O sangramento foi controlado por compressão para posterior sutura da 

pele, com pontos simples, utilizando-se fios de náilon monofilamentar 4-0 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Aspecto da sutura no pós-operatório imediato. 

 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com 

atividades ilimitadas.  
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3.5. Dosimetria e aplicação da terapia por ultrassom 

 

Todos os animais dos grupos 4US2, 7US2, 4US4, 7US4, 4US6 e 7US6 

foram irradiados com ultrassom terapêutico de frequência igual a 1 MHz, 

frequência de repetição de pulso de 100 Hz, pulsos com duração de 2 ms 

(ciclo de trabalho de 20%), irradiância de 0,5 W/cm2 (SATA). A emissão das 

ondas ultrassonoras ocorreu de forma pulsada. A taxa de não uniformidade 

do feixe (BNR) foi menor que 6,0 e a área de radiação efetiva (ERA) é de 0,5 

cm2. 

Para favorecer a condutibilidade, das ondas mecânicas do ultrassom, 

foi realizada a epilação da região tratada e utilizado gel acoplante a base de 

água entre o transdutor e a pele do animal, gel este disponível 

comercialmente. 

Durante a aplicação, os ratos foram estabilizados em um contensor, 

com o membro traseiro esquerdo completamente estendido e a pata mantida 

em flexão plantar (Figura 6).  

 

Figura 6 - Aplicação da terapia por ultrassom sobre o local cirúrgico. 
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Durante a sonificação, cujo procedimento foi realizado sempre pelo mesmo 

pesquisador, o qual desconhecia os grupos que estavam sendo manipulados 

em cada momento,o transdutor foi movimentado continuamente, a fim de se 

distribuir uniformemente a energia sobre a área lesionada e se impedir a 

formação de ondas estacionárias. 

 

3.5.1. Equipamento de Ultrassom 

 

Para o experimento foi utilizado um aparelho de Ultrassom Terapêutico 

(Sonacel Bioset® – Rio Claro - Brasil) (Figura 7), cujo desenho do transdutor, 

de área 0,5 cm2, foi especialmente desenvolvido para melhor adequar o 

transdutor ao membro posterior do rato e ao tamanho da lesão. Esse 

cabeçote possui formato cônico para dirigir as ondas produzidas pelo 

aparelho. 

O aparelho foi calibrado previamente aos experimentos utilizando-se de 

uma balança acústica modelo UPM – DT1. 

 

Figura 7 - Equipamento de ultrassom terapêutico. 
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3.6. Eutanásia e Descarte 

 

No dia previsto, os animais foram submetidos à eutanásia, em câmara 

de CO2.  

Imediatamente à eutanásia, as amostras dos músculos gastrocnêmios 

da pata traseira direita dos animais foram colhidas. 

O descarte dos animais foi realizado de acordo com as Normas de 

Boas Práticas de Produção de Animais de Laboratórios e Biossegurança, ou 

seja, após a eutanásia, os animais foram acondicionados em sacos plásticos 

identificados com símbolo de risco biológico e levados ao freezer (-20ºC) 

onde permaneceram até a devida coleta, que foi feita pela prefeitura (Coleta 

de Resíduos Infectantes), em carros especiais e levados ao incinerador 

público. 

 

3.7. Preparação das Amostras para Análise de Birrefringência e 

Picrosirius 

 

Para a avaliação quali-quantitativada regeneração muscular, os 

músculos removidos foram submetidos à fixação em formol a 10% diluído 

em tampão fosfato de sódio (PBS – 0,1M, pH 7,4). O fixador ficou em 

contato com a peça por 12 horas à temperatura ambiente. Após o período de 

fixação, as peças foram convenientemente desidratadas em concentrações 

crescentes de álcool etílico, diafanizados pelo xilol e impregnadas pela 

parafina líquida em estufa regulada à temperatura de 60°C . 

Após a inclusão do tecido, foram obtidos quatro cortes seriados de 

5μm, utilizando-se um micrótomo manual (LEICA - RM 2145). Montaram-se 

os cortes em lâminas histológicas, contendo uma fina camada de albumina e 

numeradas conforme a ordem de corte. 

As lâminas foram submetidas à 2 situações diferentes. Aquelas: 

 Não-coradas, foram analisadas através de microscópio de 

luzpolarizada. A finalidade deste procedimento foi analisar a 
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organização das fibras de colágeno nos músculos por meio da 

medição da birrefringência175 e; 

 Coradas por Sirius Red, (núcleos contra-corados com hematoxilina) 

foram analisadas através de microscópio de luz polarizada, pois o 

aumento da birrefringência do colágeno promovida pela colaração 

de picrosirius é específica para colágeno e apresenta padrões 

distintos de agregação física: fibras colágenas muito finas são 

destacadas com fraca birrefringência (como as presentes em tecido 

de granulação precoce), enquanto as fibras grossas de colágeno, 

destacam-se por forte birrefringência (característica de lesões 

fibróticas maduras)163,176. 

As lâminas coradas por picrosirius foram analisadas em microscópio 

óptico equipado por um polarizador de luz acoplado a um analisador de 

imagem. O sistema utilizado consistia de uma câmera CCD Sony acoplada a 

um microscópio Olympus, a partir do qual as imagens puderam ser 

visualizadas no monitor. Por sistema digital inserido em um computador 

(Pentium 3000 MHz), as imagens foram processadas, empregando o 

programa Image ProPlus. Foram selecionados, aleatoriamente, 5 campos da 

região da lesão muscular, visualizados sob um aumento de 400 vezes. A 

área total medida pelo analisador em cada campo foi de 68.265.680 mm². O 

colágeno presente no campo analisado foi medido pela seleção de 

tonalidades birrefringentes correspondentes às bandas colagênicas 

polarizadas, com posterior medida da área digitalizada. 

 

3.8. Medidas de Birrefringência 

 

A propagação desigual da luz através de um objeto é a medida de 

birrefringência. Esta medida avalia a densidade e organização do material 

analisado e é utilizada para avaliar a organização e estrutura dos feixes de 

colágeno. A finalidade deste procedimento foi analisar a organização, o 

estado de agregação e o alinhamento das fibras de colágeno nos tendões, 

por meio da medição da birrefringência177-179. As lâminas de cada grupo 
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foram imersas em água destilada cujo índice de refração é de η = 1,333, por 

30 minutos, para análise de birrefringência. O retardo óptico (RO) foi medido 

utilizando um microscópio de luz polarizada da marca LEICA®, com objetiva 

pol.10X/0,22, condensador 0.9, compensador de Sénarmont λ/4, luz 

monocromática λ= 546 nm, obtida por meio de um filtro de interferência 

LEICA®, do LaMaV (Laboratório de Materiais Vítreos do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFSCar). Esse tipo de análise tem sido utilizado 

para mensurar o grau de organização das fibras colágenas de forma 

quantitativa em diversos estudos. As medidas resultantes em graus foram 

transformadas em nanometro (nm) multiplicando-seos graus por 3,03. O total 

de birrefringência das fibras de colágeno foi medido após embebição em 

água destilada. Para realizar as medições ao longo do eixo do músculo 

gastrocnêmio, o eixo longitudinal das fibras de colágeno foi orientado a 45° 

da direção de propagação da luz de transmissão. Nesta posição, as fibras de 

colágeno apresentam o maior RO. As medidas foram feitas em cinco 

diferentes pontos da área central dos tendões que correspondem à área da 

lesão177-181. Os dados de birrefringência foram colhidos de forma cega, por 

dois avaliadores previamente treinados e independentes. 

 

3.9. Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de distribuição através do Teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Por apresentarem distribuição normal, foram 

submetidas à Análise de Variância one-way (ANOVA). Por fim, foi realizado 

o Teste de Comparações Múltiplas de Tukey-Kramer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
 



4 .  R E S U L T A D O S  | 46 

 

4.1. Medidas de Birrefringência – Retardo Óptico 

 

Os dados demonstraram distribuição normal ao Teste de 

Kolmogorov-Smirnov e apresentaram diferença significante entre os grupos 

(p< 0,0001) de acordo com a Análise de Variância one-way (ANOVA), 

quando comparados os retardos ópticos de todos os grupos. 

Ao realizar a análise histológica qualitativa por meio da microscopia 

de luz polarizada é possível definir o padrão de normalidade com relação à 

organização de fibras colágenas (Figura 8). Para tal, deve-se observar o 

brilho das imagens, quadro a quadro. 

 

Figura 8 - Imagens referentes à observação qualitativa da análise de birrefringência do m. 
gastrocnêmio de ratos dos diferentes grupos, captadas por um microscópio de 
luz polarizada da marca LEICA

®
, com objetiva pol.10X/0,22, condensador 0.9, 

compensador de Sénarmont λ/4, luz monocromática λ= 546 nm, obtida por meio 
de um filtro de interferência LEICA

®
(100x).As espécimes foram posicionadas 

com o eixo longitudinal dos músculos em 45º com a normal. A seta branca 
aponta para áreas de maior brilho, enquanto as cabeças de seta branca 
evidenciam áreas de menor brilho. 
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Comparando-se as imagens da Figura 8, é possível observar que o 

brilho do tecido conjuntivo referente aos músculos dos animais dos grupos 

Controle e 4US4 é menor ao apresentado pelos demais grupos, indicando 

maior organização do colágeno. 

As médias do retardo óptico por grupo e o resultado do Teste de 

Comparações Múltiplas de Tukey-Kramer podem ser visibilizados no Gráfico 

1. 

 

Gráfico 1 - Apresentação da média e desvio-padrão do retardo óptico, por grupo.  

 

De acordo com o Gráfico 1, é possível identificar que os grupos 

Controle e 4US4 apresentaram menor retardo óptico que os demais grupos. 

Quando se realiza uma comparação dos dados entre os grupos de animais 

submetidos à eutanásia no 4º dia pós-operatório e o controle, pode-se 

observar que o grupo 4US4 não apresentou diferença estatisticamente 

significante com relação ao controle, fato que não ocorreu com os demais 

grupos. 
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Ao realizar-se a comparação dos dados entre os grupos de animais 

submetidos à eutanásia no 7º dia pós-operatório e o controle, todos os 

animais submetidos à cirurgia apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes com relação ao controle. controle.  

 

4.2. Percentual do Colágeno Total 

 

Os dados demonstraram distribuição normal ao Teste de 

Kolmogorov-Smirnov e apresentaram diferença extremamente significante 

entre os grupos (p< 0,0001) de acordo com a Análise de Variância one-way 

(ANOVA), quando comparados os percentuais de colágeno total de todos os 

grupos. 

A Figura 9 apresenta as imagens das lâminas cujos músculos foram 

corados com Sirius Red e seus respectivos núcleos contra corados com HE. 

 

Figura 9 - Imagens referentes à observação qualitativa da análise de birrefringência do m. 
gastrocnêmio de ratos dos diferentes grupos, corados com Sirius Red e núcleos 
contracorados com HE. As setas evidenciam a presença de colágeno (coloração 
alaranjada mais brilhante) no local da lesão. Aumento: 400x. 
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É possível observar que os grupos Controle, 7US4 e 7US6 

apresentam maior trama de colágeno no local da lesão. 

A média e o desvio-padrão dos percentuais de colágeno total por 

grupo e o resultado do Teste de Comparações Múltiplas de Tukey-Kramer 

podem ser visibilizados no Gráfico 2. 

 

 

  Gráfico 2 - Média e desvio-padrão do percentual de colágeno total. 
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Lesões musculares são lesões comuns no esporte, com incidência 

variando de 10% a 55% entre todas as lesões2,35,36. Elas podem ser 

causadas por traumas diretos (contusão, tensão ou laceração)2,36 ou por 

causas indiretas (defeitos genéticos inatos ou problemas neurológicos)37. 

Uma lesão muscular apresenta tempos variados de reparação, dependendo 

da causa, músculo, da dimensão da lesão e características individuais dos 

sujeitos comprometidos. Um estudo com velocistas demonstrou que o tempo 

necessário para que músculos posteriores da coxa que sofreram laceração 

tivessem as mesmas condições de um nível pré-lesão pode estar entre 15 e 

35 semanas, dependendo do comprometimento adicional do tendão 

proximal182,183. A incidência deste tipo de lesão e o tempo necessário para a 

recuperação deste comprometimento foram os principais fatores que 

motivaram a realização deste estudo. 

No entanto, para que fosse possível estudar se o ultrassom terapêutico 

influencia a organização do colágeno, tornou-se necessário utilizar-se de um 

modelo experimental para se adquirirem resultados reprodutíveis e 

confiáveis, uma vez que é necessário padronizar-se o tipo de lesão, já que, 

como discutido anteriormente, a causa da lesão, o tipo da mesma, o 

músculo comprometido, as características individuais do sujeito e a extensão 

da lesão são fatores preponderantes na evolução do processo de reparo. 

Existem diferentes protocolos de lesão muscular. Encontram-se na literatura 

protocolos que geram lesões musculares do tipo contraturas através da 

utilização de estimulação elétrica158, contusões musculares38,157,161,162,184, 

lesão por resfriamento165 e laceração cirúrgica163. Neste estudo optou-se por 

realizar a laceração cirúrgica, uma vez que o objetivo está relacionado à 

avaliar se o ultrassom terapêutico tem alguma influência na organização do 

colágeno. Como é sabido que a deposição de colágeno é maior em lesões 

de maior extensão, considerou-se que este protocolo de lesão seria o mais 

adequado para se analisarem as variáveis requeridas. 

Imediatamente após a ocorrência de lesão no músculo esquelético, 

uma lacuna formada entre as fibras musculares rompidas é preenchida com 

um hematoma. A fibrina derivada do sangue e as ligações cruzadas da 
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fibronectina formam um tecido de granulação precoce, com o papel de uma 

matriz extracelular inicial que atua como via de transporte e de fixação para 

os fibroblastos42. Em seguida, os fibroblastos, iniciam a síntese as proteínas 

e proteoglicanos da matriz extracelular para restaurar a integridade estrutural 

do tecido conjuntivo42,96-99,106. 

A expressão da fibronectina é logo seguida pelo de colágeno tipo 

III77,96-100, mas a produção do colágeno tipo I é iniciada somente dois dias 

mais tarde, embora permaneça elevada por várias semanas42,65,77,97-99,106.  

A cicatriz de tecido conjuntivo produzida no local da lesão é o ponto 

mais fraco do músculo esquelético recém-lesado após o trauma42,107, mas 

sua resistência à tração aumenta consideravelmente com a produção do 

colágeno tipo I97,106,107. A estabilidade mecânica do colágeno, por sua vez, é 

atribuível à formação de ligações cruzadas intermoleculares durante a 

maturação do tecido cicatricial106. 

Este é um dos fatores que é utilizado para se justificar o uso do 

ultrassom terapêutico nos processos de reabilitação de indivíduos que 

sofreram lesões musculares, pois alguns autores185 afirmam que este 

recurso favorece a síntese e a agregação do colágeno. Este recurso é muito 

utilizado nestas situações clínicas, mas não havia na literatura nenhum 

estudo proposto a avaliar se a organização de colágeno em lesões 

musculares seria influenciada pela energia mecânica do ultrassom. Como é 

sabido, a organização das fibras colágenas, assim como a sua agregação, 

melhora as condições funcionais do tecido cicatricial. 

Jarvinen (1975)105, Lehto et al (1985a)97 e Jarvinen e Lehto (1993)36 

afirmam que a quantidade de tecido conjuntivo intramuscular não é 

aumentada após uma lesão a menos que o músculo seja completamente 

imobilizado por um período substancial de tempo. No entanto, há propostas 

de que ocorra fibrose geral no músculo esquelético em processo de 

recuperação3. Valendo-se da contrariedade dos pontos de vista citados, foi 

considerado importante avaliar, neste estudo, se seria possível observar 

alguma alteração dos elementos constitutivos relativos à presença de tecido 

conjuntivo no tecido muscular após o procedimento operatório em ratos que 
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não foram imobilizados e a quantificação do percentual de colágeno total na 

área comprometida através de lâminas coradas por picrosirius. 

O nível de organização das fibras de colágeno no local da lesão é 

quantificado no microscópio de luz polarizada, de acordo com o RO. A 

intensidade do brilho na imagem de birrefringência revela o nível de 

agregação das fibras de colágeno178. Durante o processo de reparação 

tecidual existe uma tendência de diminuir o valor do RO177. Por isso, neste 

estudo, optou-se por avaliar o nível de organização das fibras de colágeno 

pela análise da birrefringência. 

A dose é a variável mais estudada pelos pesquisadores186,187 e há 

indicações que doses menores são mais efetivas para o reparo tecidual188. 

Os dados da literatura não trazem uma definição sobre o tempo de 

sonificação para a realização do tratamento mais adequado. Entre os 

estudos que avaliaram os efeitos do ultrassom terapêutico sobre o processo 

de reparação de músculos de ratos utilizaram-se de tempos de sonificação 

por terapia de 5158,160,161,163, 6157 e 20165 minutos. 

Os parâmetros dosimétricos utilizados neste estudo (intensidade, modo 

de emissão, frequência de emissão, frequência de burst e ciclo de trabalho) 

foram determinados de acordo com a frequência em que os mesmos 

aparecem nos estudos prévios acerca do uso do ultrassom terapêutico no 

processo de reparação muscular. Nos grupos experimentais em que houve a 

emissão de ultrassom, os tempos de sonificação foram alterados nos 

diferentes grupos, pois esta foi a variável eleita para ser estudada. 

Segundo alguns autores189,190, a duração do tratamento depende da 

área da lesão. Oakley (1978)189 sugere que seja utilizado um ou dois 

minutos por área do transdutor e os tempos de tratamento subsequentes 

devem ser aumentados em 30 segundos. Assim, neste estudo, foram 

utilizadas as razões de 1, 2 ou 3 minutos por área de lesão, perfazendo-se 

tempos absolutos de 2, 4 ou 6 minutos, tendo-se em vista que a área de 

lesão era equivalente ao dobro da área de radiação efetiva (ERA). Este 

estudo corrobora as afirmações de Oakley (1978) 189, uma vez que o grupo 

4US4 apresentou menor índice de colágeno total e melhor alinhamento das 
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fibras colágenas no músculo dos ratos. Este resultado permite que sejam 

apontadas duas hipóteses. A primeira refere-se ao fato de, possivelmente, a 

terapia por ultrassom ter favorecido a proliferação das SC’s, assim como sua 

agregação e formação de mioblastos, seguido da formação de miotubos. 

Desta maneira, haveria uma maior taxa de regeneração no local da lesão, 

fazendo com que, funcionalmente, não houvesse a necessidade de haver 

grandes quantidades de colágeno depositadas. Por outro lado, pode-se 

imaginar que as ondas ultrassônicas poderiam ter sido tão eficientes na 

organização do colágeno, a ponto de gerar uma cicatriz com a mesma 

organização do tecido conjuntivo original. Mas, esta segunda hipótese 

parece ser menos provável, tendo-se em vista que o colágeno constituinte 

do tecido muscular, sem lesão, é diferente do colágeno constituinte da matriz 

cicatricial. 

A intensidade de 0,5 W/cm² seguiu o utilizado por Karnes e Burton 

(2002)158 e Matheus et al. (2008)164, o modo de emissão ultrassônica 

pulsada deriva das pesquisas de Rantanen et al. (1999)157, Fischer et al. 

(2003)159, Wilkin et al (2004)160, Piedade et al (2008)163, Matheus et al 

(2008)164 e Rennó et al (2011)165. A frequência de emissão de 1 MHz 

embasou-se nos experimentos de Karnes e Burton (2002)158, Piedade et al 

(2008)163 e Matheus et al (2008)164.  A frequência de burst de 100 Hz e o 

ciclo de trabalho de 20% seguiu o proposto por Rantanen et al (1999)157, 

Wilkin et al (2004)160 e Matheus et al (2008)164. 

Foram identificados menores percentuais de colágeno total em todos 

os animais sacrificados no 4º dia pós-operatório. Este dado corrobora as 

afirmações de Järvinen (1975)105, Lehto et al (1985a)98 e Järvinen e Lehto 

(1993)36 referente à inexistência de aumento de tecido conjuntivo no sítio de 

lesão desde que não haja imobilização do músculo acometido. No entanto, 

foi observado que, entre os animais que foram submetidos à lesão, somente 

aqueles que receberam tratamento de 4 minutos de ultrassom por dia 

apresentaram valores de RO iguais aos animais do grupo controle. Este fato 

pode sugerir que, com os parâmetros dosimétricos adotados, para uma 

irradiação de duração de 4 minutos, o colágeno depositado apresentou 
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maior organização. Porém, os grupos tratados com 2 ou 6 minutos 

apresentaram RO’s maiores que os encontrados nos grupos Controle e 

4US4. Considerando-se estes dados, pode-se sugerir que a submissão do 

tecido muscular lesionado a 2 minutos diários de tratamento por ultrassom 

seja insuficiente para se encontrar alterações significativas na organização 

do colágeno e que, se for realizado um tratamento com 6 minutos diários, 

poderia haver um aquecimento tecidual, de acordo com Gallo et al (2004)133, 

suficiente para potencializar o processo inflamatório agudo, prejudicando a 

deposição organizada do colágeno pelos fibroblastos. 

Referente aos animais eutanasiados no 7º dia pós-operatório, somente 

os componentes dos grupos 7US4 e 7US6 apresentaram os mesmos 

percentuais de colágeno total que o grupo controle. Os animais dos demais 

grupos apresentaram menores percentuais de colágeno total. Estes dados 

sugerem que que o tratamento diário por ultrassom, com durações de 4 ou 6 

minutos, podem favorecer o depósito de colágeno pelos fibroblastos entre o 

4º e o 7º dias pós-operatórios. No entanto, são observadas diferenças nos 

RO’s de todos os grupos de animais submetidos à eutanásia no 7º dia pós-

operatório, quando comparados ao controle. Pode-se sugerir que, 

possivelmente, o modo pulsado de emissão promova uma dose SATA 

inferior à mínima necessária para se obter maior organização do colágeno 

após o 4º dia pós-operatório, principalmente ao se considerar que, a partir 

do 2º dia pós-operatório, passa a existir a substituição do colágeno tipo III 

pelo colágeno tipo I, de acordo com alguns autores42,65,77,97-99,106. 

Desta forma, pode-se sugerir a realização de estudos futuros que 

possam contribuir com conhecimento acerca da influência da terapia por 

ultrassom. 

Poderia ser interessante estudar se o ultrassom pulsado, com os 

parâmetros dosimétricos utilizados neste estudo, seria capaz de alterar a 

temperatura tecidual e, ainda, se esta possível alteração, seria capaz de 

influenciar o processo inflamatório, a síntese e deposição do colágeno e sua 

organização. 
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Ainda, poderiam ser analisados os efeitos da irradiação de ultrassom 

contínuo após o 4º dia pós-operatório sobre a organização do colágeno. 

Também seria relevante associarem-se dados referentes às 

características biomecânicas do tecido muscular submetido a este protocolo, 

a fim de se identificar se a organização de colágeno encontrada no 4º dia 

pós-operatório no grupo 4US4 e o percentual de colágeno total encontrado 

no 7º dia pós-operatório nos grupos 7US4 e 7US6 traduzem vantagens 

funcionais. 

Este estudo apresenta limitações, uma vez que não realizou avaliações 

de variáveis biomecânicas, não diferenciou os diferentes tipos de colágeno 

presentes no local da lesão e não avaliou a expressão de fatores de 

crescimento envolvidos com a proliferação de CS’s e fibroblastos. 

Mas, encoraja os pesquisadores e clínicos a utilizarem a terapia por 

ultrassom em lesões musculares de maiores complexidades (2º e 3º graus), 

nas quais haverá a deposição de colágeno para a formação da cicatriz. 

Ainda é cedo para chegar a um consenso sobre a melhor dosimetria, tendo-

se em vista que a extrapolação de dados experimentais oriundos de 

pesquisas com animais não deve ser feita de forma direta mas, certamente, 

seria um equívoco desconsiderarem-se os dados apresentados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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Este estudo permite concluir que a terapia por ultrassom, em regime 

pulsado de emissão de ondas, com frequência de 1 MHZ, ciclo de trabalho 

de 20%, frequência de burst de 100 Hz, irradiância de 0,5 W/cm², ERA de 

0,5 cm² e BNR< 6,0: 

 

 Aumenta a organização do colágeno depositado no local da lesão, 

no início do processo de reparação tecidual (até o 4º dia pós-

operatório); 

 Se realizada por 4 minutos por sessão, o que equivale a 2 

minutos por ERA, apresenta aumenta a organização do colágeno 

depositado no local da lesão, nos primeiros 4 dias pós-lesão. 

 Aumenta o percentual de colágeno total intramuscular, no local da 

lesão, quando mantida por, pelo menos 7 dias; 

 Se realizada por 4 ou 6 minutos por sessão, o que equivale a 2 ou 

3 minutos por ERA, aumenta sobre o percentual de colágeno total 

no local da lesão, se mantida por, pelo menos, 7 dias; 
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