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RESUMO 

ROSA, R. S. Efeito sinérgico da associação exercício/aquecimento nas propriedades 

mecânicas e estruturais do tendão calcâneo. 2014. 145 f. Tese (Doutorado) Programa de 

Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia – Escola Engenharia de  

São Carlos - EESC / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP / Instituto de Química 

de São Carlos – IQSC, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

 

O aquecimento terapêutico e o treinamento com saltos verticais são modalidades de escolha 

para tratamentos nas várias áreas da medicina e da fisioterapia. Na literatura poucos estudos 

avaliaram a resistência do tendão calcâneo pós-aquecimento, principalmente em tecidos 

aquecidos a temperaturas elevadas (42 e 45°C). Este estudo teve o objetivo de comparar 

certas propriedades mecânicas do tendão calcâneo de ratos como: força no limite de 

resistência máxima (N), rigidez (N/m) e energia absorvida até o ponto de ruptura (mJ), após o 

aquecimento induzido in vivo por convecção associado ao exercício físico (saltos verticais) e 

posteriormente investigar quantitativamente e qualitativamente as alterações estruturais na 

proteína colágeno presente no tendão, por meio de análises histológicas (hematoxilina e 

eosina, picro-sirius), força atômica (AFM) e birrefringência. No presente estudo foram 

utilizados 35 Ratos Albinus da Raça Wistar, todos machos divididos em 7 grupos (grupo 

controle GC, I, II, III, IV, V e VI). O GC foi utilizado exclusivamente para análises 

histológicas, os grupos I (sem alteração térmica), III (42°C) e V (45°C) não passaram por 

exercícios físicos, os grupos II (sem alteração térmica), IV(42°C) e VI (45°C) passaram por 

exercícios físicos (saltos verticais) e todos os grupos passaram por ensaio mecânico de tração. 

De uma maneira generalizada os resultados para as análises mostraram uma diferença do 

grupo controle GC, I, II em relação aos grupos III, IV, V e VI, o que fez perceber que em 

temperaturas elevadas há danos no tecido tendíneo e em temperaturas iguais e ou acima de 

42°C e 45°C associado ao exercício físico de saltos verticais o dano acentua-se. Há um início 

de danos ao tecido tendíneo, acentuando-se na temperatura de 45°C e os eventos constatados 

nas análises histológicas foram comprovados nos resultados dos ensaios mecânicos de tração. 

 

Palavras chave: Propriedades mecânicas, tendão, aquecimento  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

ROSA, R. S. Synergistic effect of the combination exercise/heat on the mechanical and 

structural properties of the Achilles tendon. 2014. 145 f. Tese (Doutorado) Programa de 

Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia – Escola Engenharia de  

São Carlos - EESC / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP / Instituto de Química 

de – IQSC, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

 

Therapeutic heating and vertical jumps are training modalities of choice for treatment in 

various areas of medicine and physiotherapy. In the literature, few studies have evaluated the 

resistance of the Achilles tendon post-heating, especially in tissues heated to high 

temperatures (42 to 45 °C). This study aims to compare certain mechanical properties of the 

Achilles tendon of rats as: strength in the limit of maximum resistance (N), stiffness (N/m) 

and energy absorbed to the point of rupture (mJ) after heat induction in vivo by convection 

associated with exercise (vertical jumps)and subsequently investigate qualitatively and 

quantitatively the structural changes in collagen protein present in the tendon by histological 

analysis (hematoxylin and  eosin, picro-sirius red), atomic force (AFM) and birefringence. 

The present study used 35 Wistar rats, all males divided into 7 groups (control group GC, I, 

II, III, IV, V e VI). GC was used exclusively for histological analysis, the group I (no thermal 

alteration), III (42°C) and V (45°C) did not undergo physical exercises, groups II (without 

thermal alteration), IV (42°C) and VI (45°C) underwent exercise (vertical jumps) and all 

groups underwent mechanical tests. the results for the analyzes showed a difference between 

the GC, I, II groups in relation to III, IV, V and VI, showing that at elevated temperatures 

occurred a damage in tendon tissue and for temperatures equal or above 42°C and 45°C 

associated with the exercise of vertical jumps the damage is accentuated. There is an early 

tissue damage, with a peak temperature of 45°C and the events recorded in the histologic 

analyses were confirmed in the results of tensile test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Terapias com o uso do aquecimento são utilizadas com frequência em áreas de 

saúde, tais como ortopedia, dermatologia, oftalmologia, entre outras. A bibliografia médica 

divulga que na prática terapêutica com aquecimento os tecidos são submetidos a temperaturas 

que não ultrapassam os 45
°
C ( 8,5 acima da média da temperatura corpórea normal), 

(WRIGHT E HUMPREY, 2002).  

Os recursos térmicos de aquecimento, em diversas formas, são utilizados com 

finalidades terapêuticas desde os tempos antigos (DOHERTY et al., 2009). Na prática clínica 

da fisioterapia, a termoterapia é amplamente empregada, principalmente para o tratamento de 

lesões do sistema músculo esquelético como: ligamentos, ossos, músculos e tendões 

(NADLER et al., 2004; ZHANG et al., 2008). Para que os efeitos terapêuticos decorrentes da 

aplicação de calor sejam obtidos, é necessário que o tecido alvo alcance uma faixa ideal de 

temperatura de tratamento (DRAPER et al., 1999). Esta faixa estende-se de 40°C a 45°C por 

pelo menos 5 minutos de terapia (DRAPER et al., 1999; ROBERTSON et al., 2005). Estando 

fora desta faixa os tratamentos tornam-se ineficazes ou danosos. Para um tratamento tornar-se 

eficaz e seguro são essenciais, a compreensão do comportamento da temperatura tecidual em 

resposta às aplicações térmicas (SILVA et al., 2011). 

De acordo com os estudos de Maggi et al., (2008), o dano térmico ao tecido 

provoca destruição do citoesqueleto, da membrana celular e da microvasculatura regional. 

Tais lesões podem causar interrupção do ciclo reprodutivo celular e do fluxo sanguíneo no 

local, o que predispõe à necrose tecidual (KNIGHT et al., 2001). 

Portanto, o grande sucesso das terapias localizadas que utilizam-se do 

aquecimento como forma de aplicação terapêutica é a alta dependência do entendimento do 
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comportamento da temperatura e do processo térmico que ocorre no interior dos tecidos alvo 

e adjacente (KARAA et al., 2005). Todavia, embora a precisão in vivo da temperatura tecidual 

possam ser aplicadas com esse objetivo, até o momento existem riscos associados à realização 

desses procedimentos e grandes dificuldades de aplicabilidade, principalmente pelo caráter 

invasivo, pela imprecisão no controle de diversos parâmetros e pelas limitações das medidas 

(TROBEC et al., 2008; SHRIVASTAVA e VAUGHAN, 2009). 

Ocorrem diferentes efeitos clínicos quando as células sofrem imposições térmicas 

supra fisiológicas, tais como a expressão aumentada do choque de aquecimento de proteínas, 

morte celular, desnaturação da proteína e coagulação do tecido. Associadas a isso podem 

ocorrer mudanças na estrutura, função e propriedades dos tecidos. A composição tecidual 

inclui diferentes tipos de células, proteínas, água em abundância e íons que respondem de 

diferentes formas frente às temperaturas supra fisiológicas impostas, onde cada qual apresenta 

comportamentos característicos. 

Nas cápsulas articulares, tendões e ligamentos o resultado de temperaturas 

impostas por aquecimento térmico e tempos de imposição a esta temperatura vão resultar em 

alterações morfológicas e redução de volume, além do encolhimento do tecido. 

De acordo com Nakagaki et al., (2007), existem também outros fatores 

influenciadores no metabolismo do tendão, que alteram a sua composição química, a sua 

estrutura bem como as propriedades mecânicas que ocorrem durante o seu desenvolvimento e 

maturação, dentre esses fatores citados anteriormente estão os exercícios. 

Segundo Pajala et al., (2002), as rupturas agudas do tendão calcâneo são 

relativamente comuns, sendo que 81% a 89% ocorrem durante a prática desportiva, mas 

podem atingir não só atletas como população geral (PAAVOLA 2002). O aumento ou 

diminuição da atividade física pode causar alterações nas propriedades biomecânicas e na 

composição dos tendões (ROGATTO et al., 2004) e o tendão calcâneo é um dos que mais 



24 

 

 

sofre lesões no corpo humano, estando entre as principais as rupturas agudas (WREN et al., 

2001; HARRIS e PEDUTO, 2006). 

 

 

  



25 

 

2 HIPÓTESE 

 

 

1- O aumento da temperatura provoca alterações histológicas no colágeno do 

tendão calcâneo de ratos; 

2- O aumento da temperatura provoca alterações nas propriedades mecânicas do 

tendão calcâneo de ratos; 

3- O aquecimento da temperatura associado ao exercício físico (saltos verticais) 

provoca alterações histológicas no colágeno do tendão calcâneo de ratos; 

4- O aquecimento da temperatura associado ao exercício físico (saltos verticais) 

provoca alterações estruturais nas propriedades mecânicas do tendão calcâneo de ratos; 
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3 OBJETIVO 

 

 

1- Comparar propriedades mecânicas do tendão calcâneo de ratos como: força no 

limite de resistência máxima, rigidez, energia absorvida pelo corpo de prova (tendões) até o 

seu ponto de ruptura após o aquecimento induzido in vivo por convecção;  

2- Avaliar as alterações das propriedades mecânicas do tendão calcâneo de ratos 

com uso do aquecimento terapêutico associado ao exercício físico resistido (saltos verticais 

em meio aquático);  

3- Investigar quantitativamente e qualitativamente por meio de análises 

histológicas as alterações estruturais na proteína colágeno. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

 

A ideia deste trabalho consistiu na verificação das possíveis alterações das 

propriedades mecânicas do tendão calcâneo de ratos após aquecimento induzido in vivo por 

10 min associado ao exercício físico (4 séries de 10 saltos verticais),  bem como também 

observar o comportamento histológico do tendão calcâneo, já que os profissionais da área de 

saúde deparam-se constantemente com pacientes que são submetidos a um aquecimento 

prévio por meio da termoterapia induzida a 45°C com finalidade de aumentar a maleabilidade 

e a mobilidade articular e depois a um estresse biomecânico que consiste em caminhadas, 

corridas e saltos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1. Temperatura corporal humana  

Segundo Robertson et al., (2009) temperatura é a medida da quantidade de calor 

em relação aos níveis avaliados por receptores especiais encontrados na pele, mensurado por 

termômetro. 

Os humanos são homeotérmicos e sua temperatura central média normal fica entre 

36,5 e 37°C, quando mensurados por via oral ou sub axilar, independendo das variações de 

temperatura ambiente (GUYTON e HALL, 2012). 

De acordo com Mourão Jr.e Abramov (2009) o organismo consegue manter a 

homeostase com temperaturas que chegam até 38°C. Valores entre 30 a 42°C exigem do 

organismo maiores esforços para manter sua constância interna e sua estabilidade, essa faixa 

de temperatura é chamada zona de tolerância. 

Segundo Garcia (2002), quando se está fora do padrão normal de temperatura 

tissular que é de 30°C a 42ºC podem ocorrer danos e morte celular do tecido. As temperaturas 

dos tecidos periféricos, como pele, músculo e tecido subcutâneo, são geralmente menores que 

as temperaturas viscerais e sujeitos as flutuações mais intensas.  

Ao aplicar aquecimento em grandes áreas do corpo humano ocorre à elevação da 

temperatura corporal interna, o que pode gerar um quadro de hipertermia, que eleva a 

temperatura corporal de forma progressiva. A causa da hipertermia é ocasionada quando o ser 

humano é exposto à temperaturas altas, atingindo ou ultrapassando 40ºC, há vasodilatação 

periférica, abertura dos capilares, sequestro de grande quantidade de sangue periférico, 

posteriormente inicia-se o processo de insuficiência circulatória periférica denominado 
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choque térmico. Este processo se complica quando há sudorese em abundância, ocasionado à 

redução do volume plasmático (BRASILEIRO FILHO, 2011).   

 

5.2. Termoterapia (calor terapêutico)  

É a modificação da temperatura dos tecidos biológicos usada como um processo 

terapêutico, sendo algumas patologias beneficiadas pela ação do calor. A termoterapia está 

indicada nas patologias inflamatórias crônicas das articulações (artrites e sinovites) e dos 

tendões (tendinites), nos estiramentos e contusões musculares. 

Todavia, nas moléstias vasculares periféricas que caracterizam-se por uma 

diminuição do fluxo sanguíneo arterial, neoplasias malignas, na gravidez, nas injúrias 

hemorrágicas ou onde há tendência à hemorragia e também em pacientes anestesiados, o 

aquecimento está contra indicado (GARCIA, 2002).  

 

5.2.1. Modalidades da termoterapia 

As modalidades da termoterapia são divididas em: 

Calor superficial: transfere a sua energia ao corpo por condução, promove 

aquecimento da pele entre 40°C e 43°C com produção de efeitos terapêuticos,  

Calor profundo: produz temperaturas mais altas e uma resposta mais vigorosa, a 

elevação da temperatura ocorre em ritmo rápido elevando a temperatura tecidual até próximo 

dos 45°C, e mantêm as temperaturas por um período prolongado (ANDREWS et al., 2005). 

O calor pode ser transmitido por meio das modalidades que são: radiação, 

condução e convecção. 

Radiação: é a conversão da energia em radiação eletromagnética, emite radiações 

caloríferas ricas em raios infravermelhos incandescentes, ocorrendo troca de energia entre 
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objetos no espaço não aquecendo o meio que se propaga só o corpo que a absorve (GARCIA, 

2002, e ROBERTSON, 2005). 

Condução: o calor é transferido de um local para outro local pelo movimento 

cinético entre os átomos e moléculas. As moléculas do material mais quente agitam-se e 

fornecem energia cinética ao material mais frio, sendo essa transferência chamada de 

condutividade térmica (GARCIA, 2002, e ROBERTSON, 2005). 

Convecção: é transmissão de calor mediante a movimentação das partículas de 

um sólido e um meio fluido, o fluído pode ser líquido ou gasoso. O movimento dessas 

partículas ocorre por diferença de densidade entre as diversas partes do fluído gerada pela 

diferença de temperatura entre um corpo sólido e um fluído (GARCIA, 2002 e 

ROBERTSON, 2005). 

A troca de calor é dependente da intensidade e do tempo de exposição de 

aplicação ao calor, estes fatores geram variações de temperatura e estão correlacionadas ao 

meio térmico de aplicação. O movimento cinético e aleatório dos átomos e moléculas nos 

tecidos propaga o calor transferido e a corrente sanguínea o conduz para outros locais. 

As modalidades específicas terapêuticas que produzem calor terapêutico e suas 

formas de aplicações são:  

 Bolsa quente ou bolsas hidrocloradas 

 Turbilhões 

 Banheiras de hidromassagem ou imersão em água parada 

 Banhos de parafina 

 Ondas curtas 

 Ultra-som  
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5.2.2. Critério de quantificação térmica  

Segundo Kitchen (2003) o conhecimento de padrões teóricos de produção de calor 

e a busca de informações do paciente são usados para informar a quantidade qualitativa de 

calor que está sendo produzida, pois os conceitos de variabilidade de temperatura como 

quente, morna, fria e gelada mudam de pessoa para pessoa e dependem da sensibilidade de 

cada uma. Esses padrões de sensibilidade são transmitidos pelo sistema sensorial do corpo 

humano e são insuficientes para dar uma noção absoluta da grandeza dessas energias. A 

sensação térmica depende da natureza do material tocado, da sensibilidade do observador e 

das condições que precedem o contato com o corpo enquanto a temperatura depende 

diretamente do estado cinético de suas moléculas, quanto maior for à agitação molecular, 

maior será a energia térmica desenvolvida. 

Para mensurar a quantidade de aquecimento, pede-se ao paciente que relate a 

sensação térmica momentânea, este método é um método convencional de se determinar a 

dose (KITCHEN, 2003). Portanto, a sensação subjetiva de calor referido pelo paciente e a fase 

que encontra-se a enfermidade está baseada em uma escala criada chamada escala de 

Schliephake (MACHADO, 1991), ou seja: 

 Calor muito débil: Imediatamente abaixo do limiar de sensibilidade; 

 Calor débil: Imediatamente perceptível; 

 Calor médio: Sensação clara de calor; 

 Calor forte: No limite da tolerância. 

 

Segundo Low e Reed (2001) o aquecimento acima de 45°C pode causar dano 

proteico e destruição de células e tecidos; em contrapartida Leitão e Leitão (1995) afirmam a 

tolerância de alguns tecidos a 50°C. 
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5.3. Colágeno 

Nos mamíferos o colágeno é a proteína mais abundante do interstício com 

aproximadamente 25% das proteínas do organismo (BRASILEIRO FILHO, 2011). De acordo 

com os estudos de Alter (2010), o colágeno é encontrado nos tendões, ligamentos, 

aponeuroses, fáscia profunda, cápsula dos órgãos e derme. O grau de extensibilidade das 

fibras do colágeno é leve e suas proteínas estruturais são feixes que arranjam-se exceto sob 

tensão, sendo contudo, resistentes ao estresse de tração. Com isso, são as principais estruturas 

que constituem tendões e ligamentos que sofrem constante força de tração. 

A molécula de colágeno é formada por três longas cadeias polipeptídicas, do tipo 

cadeia alfa, enroladas em espiral no sentido horário (alfa-hélice) de modo semelhante ao de 

uma corda torcida. Cada cadeia polipeptídica apresenta uma repetição tripla, (Gly-X-Y)n, 

onde Gly é a glicina, e X e Y são frequentemente prolina ou hidroxiprolina (Figura 1). 

 

Figura 1: Conformação biológica de um filamento simples da hélice tríplice da proteína 

colágeno Fonte: Okuyama et al., 1981 

 
 

Porém de cada três aminoácidos repetidos o terceiro sempre é a glicina. Em 20% 

dos aminoácidos da cadeia de colágeno, aparecem a prolina e hidroxiprolina e a união dessas 

três cadeias é mantida por ligações de hidrogênio (BRODSKY e PERSIKOV, 2005). A 

prolina e a hidroxiprolina, mantêm o arranjo do colágeno em forma de corda estável, 

resistente ao alongamento (Figura 2). Assim, quanto mais alta for à concentração desses 
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aminoácidos, maiores serão as resistências das moléculas ao alongamento, como o nitrogênio 

da prolina é fixado na estrutura do anel, ele evita a fácil rotação das regiões em que está 

localizada (ALTER, 2010).   

 

Figura 2. Três filamentos em cores diferentes do modelo estrutural compacto da hélice 

tríplice da proteína colágeno. Fonte: Stryer, 1996. 

 

 

Existem cerca de 29 tipos de cadeia alfa (20 genes diferentes) capazes de formar 

até 1.000 diferentes tipos de colágeno, dos quais 29 já foram identificados (JOBLING, R et 

al., 2014). 

Células como macrófagos, mastócitos e algumas células indiferenciadas 

originadas do tendão, epitendão e paratendão têm a capacidade de sintetizar colágeno tipo I, 

que é o tipo mais comum de colágeno e as principais células responsáveis pela síntese de 

colágeno tipo I são os fibroblastos e osteoblastos (DÖLKEN, 2008). 

Segundo Raimond et al., (2003) há um extenso número de diferentes tipos de 

colágeno, cada tipo de colágeno nos vertebrados é identificado por um número romano, que 

reflete a ordem a qual os diferentes tipos de colágeno foram descobertos. De acordo com 

Brasileiro Filho (2011) os mais bem definidos são o colágeno I, II, III e IV. 

Colágeno tipo I: representam aproximadamente 80% do total de colágeno, ele 

forma as fibras mais espessas e é encontrado em todos os tecidos expostos à força de tração, 

tais como cápsulas, ligamentos, aponeuroses, tendões e tecido conjuntivo intramuscular e dos 
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nervos, às vezes também pode ser encontrado em discos intervertebrais e intra-articulares, 

assim como nos meniscos e ossos (DÖLKEN, 2008).  

Colágeno tipo II: considerado colágeno fino que formas apenas fibrilas em vez 

de fibras, existe em todos os tecidos que sofrem intervenção frequente às forças de pressão, 

como parte dos discos intervertebrais, dos meniscos e dos discos intra-articulares, sua síntese 

está a cargo dos condroblastos (DÖLKEN, 2008).  

Colágeno tipo III: este tipo de colágeno é sintetizado pelos fibroblastos e 

miofribroblastos, aparece com muita frequência na pele e abaixo da pele, nas membranas 

sinoviais e dentro dos órgãos internos, é um colágeno extremamente delicado, além das 

estruturas citadas anteriormente este tipo de colágeno é encontrado em todos os tecidos que 

apresentam ferimentos em vias de cicatrização, tem o objetivo de cicatrizar a ferida durante a 

fase de proliferativa, e mais tarde ele é substituído por um tipo de tecido conjuntivo mais 

firme e com maior capacidade funcional (DÖLKEN, 2008).  

Colágeno tipo IV: é encontrado mais especificamente nas membranas celulares e 

nas membranas basais dos vasos, da pele e dos tecidos nervosos e musculares, a síntese deste 

tipo de colágeno está a cargo das células endoteliais epiteliais além dos fibroblastos 

(DÖLKEN, 2008).  

 

5.4. Tecido conjuntivo 

Segundo Dixon (2007), os tecidos são organizações coesas que têm funções 

especiais baseadas em suas propriedades específicas. No sentido mais amplo, qualquer tecido 

que forneça estrutura ou mantenha o corpo coeso (unido) pode ser classificado como tecido 

conjuntivo. O tecido conjuntivo é formado por um pequeno número de células em uma matriz 

de fibras e uma substância sólida, semi sólida ou líquida. Alguns tipos de tecidos conjuntivos 

são rígidos (p. ex., ossos); alguns são flexíveis e resistentes (como tendões e ligamentos) e o 
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sangue é um tecido conjuntivo líquido, conectando todas as células do corpo. Esses tecidos 

diferentes têm uma função especial, que liga as partes do corpo. Todos os tipos de tecido 

conjuntivo também têm uma estrutura distinta que pode ser observada ao microscópio. 

Para explicar melhor o que é o tecido conjuntivo, pode ser útil identificar o que 

não corresponde ao tecido conjuntivo. Três tipos de tecido no corpo humano não são o tecido 

conjuntivo: são os tecidos epiteliais, nervoso e muscular.   

O tecido conjuntivo forma um contínuo com o tecido epitelial, muscular e 

nervoso, assim como com outros componentes dos tecidos conjuntivos, a fim de manter um 

corpo funcionalmente integrado. 

A maior parte dos tecidos conjuntivos origina-se do mesoderma, a camada 

germinativa dos tecidos embrionários (GARTNER e HIAT, 2003), e suas funções são: dar 

sustentação estrutural, servir de meio para trocas, ajudar a defesa e proteção do corpo, formar 

um local de armazenamento de gorduras. 

Os tipos básicos de tecido conjuntivo são o tecido conjuntivo propriamente dito 

(tecido conjuntivo denso e tecido conjuntivo frouxo), a cartilagem, o osso, o sangue. 

O tecido conjuntivo maduro é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito 

(tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo reticular e tecido 

adiposo) e tecido conjuntivo especializado.  

 

5.4.1. Tecido conjuntivo frouxo  

Segundo Cormack (2003) o tecido conjuntivo frouxo é também conhecido como 

tecido conjuntivo areolar que preenche os espaços do corpo abaixo da pele fica baixo do 

revestimento mesotelial da cavidade interna do corpo, está associado às adventícias dos vasos 

sanguíneos e envolve o parênquima das glândulas. O tecido conjuntivo frouxo caracteriza-se 

pela substância fundamental e fluida tecidual (fluido extracelular) abundante. 
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As células do tecido conjuntivo são: fibroblastos, células adiposas, macrófagos e 

mastócitos, também estão dispersas por toda a substância fundamental fibras de colágeno, 

reticulares e elásticas, frouxamente entrelaçadas. 

 

5.4.2. Tecido conjuntivo denso  

Contém a maioria dos mesmos componentes encontrados no tecido conjuntivo 

frouxo, diferindo por ter muito mais fibras e menos células. Neste tecido a orientação e 

disposição das fibras de colágeno tornam resistentes à tração. O tecido conjuntivo denso 

também é conhecido como tecido conjuntivo fibroso. Baseadas no arranjo de suas fibras de 

colágeno, duas formas distintas de tecido conjuntivo denso são reconhecidas, a forma 

modelada (ou regular) e a não-modelada (ou irregular). 

Modelado (ou regular): os feixes de fibras estão dispostos de maneira paralela e 

estendem-se na direção da tensão na transmissão de trações unidirecionais. São encontrados 

em aponeuroses e tendões que aparentemente apresentam-se de forma larga e achatada 

espalhados em camadas fibrosas, sua função é a transmissão de força das contrações 

musculares aos ossos ou cartilagens. 

Não-modelado (ou irregular): são resistentes a distensões em várias direções, 

pois a orientação de seus feixes de fibras aparece em vários planos não estando totalmente 

paralelo, este tipo de tecido tem muitas finalidades como: mantém o fluxo unidirecional no 

sistema circulatório, promove o envoltório protetor fibroso das cartilagens e ossos 

(CORMACK 2003). 
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5.5. Tendão 

Os tendões são estruturas fundamentais para a execução de atividades de vida 

diária, considerada atividades simples, como a execução do andar, subir e descer escadas, mas 

que requerem uma complexa estrutura que possibilita a movimentação e a coordenação do 

sistema ósteo-mio-articular. O tendão pode ser revestido por uma bainha sinovial, a qual 

facilita o deslizamento do tendão contra as estruturas adjacentes, que tem função de diminuir 

o atrito contra os acidentes ósseos e os tecidos (BENJAMIN e RALPHS, 2000, KANNUS, 

2000). 

De acordo com James e Wang (2006) o tendão tem uma estrutura multi-unidade 

hierárquica composta por moléculas de colágeno, fibrilas, feixes de fibras, fascículos e 

unidades de tendão que estão dispostas em paralelos ao eixo longo tendão (Figura 3).  

Os tendões são mecanicamente responsáveis pelas transmissões de forças geradas 

no músculo ao osso, e, assim, permitir locomoção e melhorar a estabilidade articular. Além 

disso, tendões são tecidos vivos e respondem às forças mecânicas, alterando o seu 

metabolismo, bem como a suas propriedades estruturais e mecânicas (JAMES e WANG, 

2006). 

Segundo Alter (2010) em sua constituição morfológica o tendão varia em forma, 

tamanho e espessura, podendo ser laminado e cilíndrico, tendo um aspecto esbranquiçado 

praticamente incolor por causa da sua relativa a vascularidade, são compostos de 30% de 

colágeno e de 2% de elastina tudo dentro de uma matriz extracelular que contém de 60 a 70% 

de água, e o colágeno que representa ao redor de 70% do peso seco do tendão. 
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Figura 3: Figura esquemática da estrutura hierárquica do tendão (adaptado). Fonte: Silver et 

al., 2003b. 

 
 

Os tendões podem apresentar múltiplas variações em sua arquitetura, podem ser 

curtos e grossos como os tendões do quadríceps ou bem largos e finos como os tendões dos 

dedos das mãos (MAGNUSSON, 2003). 

Os tendões têm características de tecido elástico com alta rigidez tênsil na direção 

de orientação das fibras (KILLIAN et al.,2012). Segundo Woo et al., (2005) 

aproximadamente 20% a 30% do peso seco do tendão é feita de proteoglicanos, 

glicosaminoglicanos. Além de elastina e de colágeno tipo I, muitos outros tipos de colágeno, 

incluindo III, V, IX, X, XI e XII, também estão presentes em tendões, embora em quantidades 

menores (WANG et al.,2012). 

De acordo com Plaper et al., (2001) em repouso a característica morfológica das 

fibras de colágeno do tendão apresenta-se na forma ondulada, mas ao ser estirado em 2% no 

seu comprimento o tendão perde a sua morfologia.  
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5.5.1.Viscoelasticidade do tendão  

Os tecidos biológicos não são perfeitamente elásticos e nem plásticos, porém 

exibem uma combinação de propriedades denominada viscolelasticidade, quando as cargas 

aplicadas são baixas, o tendão apresenta comportamento elástico, quando mais altas 

apresentam comportamento plástico (ALTER, 2010). O comportamento do tendão depende 

em grande parte de sua capacidade viscoelástica. Tendões exibem comportamento 

viscoelástico ou taxa-dependência (tempo-dependente). Sob carga as suas propriedades 

biomecânicas mudam com diferentes taxas de carga. Quando espécimes de tendões são 

submetidas à taxa de deformação aumentada (taxas de carga), a porção linear de estresse e 

deformação fica mais íngreme, indicando maior rigidez do tecido em altas taxas de 

deformação. Com taxas de deformação mais altas, os tendões isoladamente armazenam mais 

energia, requerem mais força para romper e sustentam maior alongamento e as dimensões do 

tendão influenciam decisivamente na curva da carga-deformação (Nordin e Frenkel, 2003). 

 

5.5.2. Tendão calcâneo  

 

Segundo O‘Brein (2005) o tendão de calcâneo está no compartimento superficial 

posterior da perna, é formado de continuações tendíneas dos 2 ventres musculares do músculo 

gastrocnêmio e sóleo, inserindo-se principalmente na parte posterior da porção central do osso 

calcâneo, bem como o fornecimento de fibras que se estendem em torno do calcanhar para se 

unir com o fáscia plantar e tem a função de transmitir a força criada no músculo 

grastrocnemio e sóleo à porção posterior, determinando a flexão plantar do tornozelo 

(MAFULLI  et al., 2007). 
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O tendão calcâneo é maior e mais forte tendão do corpo humano, é submetido a 

extensas cargas estáticas e dinâmicas e pode estar sujeito a cargas 2 a 3 vezes o peso do corpo, 

composto quase que inteiramente de colágeno tipo I, este fato ocorreu devido ao processo 

evolutivo dos hominídeos que mudaram da posição de quatro apoios para a posição bípede 

requerendo o uso sistemático mais acentuado dos membros inferiores (THOMPSON e 

BARAVARIAN, 2011). 

A região proximal do tendão calcâneo, mais perto do ventre muscular, possui a 

estrutura típica do tendão para resistir exclusivamente forças de tração. No entanto, a região 

distal, mais perto do osso calcâneo, apresenta duas estruturas de fibrocartilagem: a primeira é 

uma fibrocartilagem que suporta compressão e que progride para calcificação com o passar do 

tempo e a segunda é a fibrocartilagem entese (COVIZI et al., 2001.; ESQUISATTO et al., 

2007), as enteses são locais de concentração de tensão e, consequentemente estão sujeitas a 

utilização excessiva e que posteriormente provocam lesões denominadas entesopatias 

(BENJAMIN et al., 2006). 

 

 

5.5.3. Lesões tendinosas 

 

Lesões no tendão por uso excessivo são consideradas lesões por ―over use‖ e são 

referidas como tendinopatias (KHAN et al., 2002).  A tendinopatia é uma disfunção do tendão 

caracterizada por uma degeneração intratendínea e desorganização das fibras colágeno 

causadas por fatores intrínsecos ou extrínsecos ou em combinação (RILEY, 2004), e as cargas 

mecânicas excessivas são consideradas fatores causais importantes. 

As tendinopatias limitam a mobilidade e função articular e muitas vezes levam à 

incapacidade e dor. Danos tendíneos podem ser o resultado de uma lesão aguda (por exemplo, 
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laceração ou lesão esportiva) ou lesão crônica (por exemplo, lesão de esforço ou 

degeneração), e a capacidade do tendão para curar varia dependendo da sua magnitude, 

duração e localização (RILEY, 2004, SMITH et al., 2002, XU e MURREL, 2008). Acredita-

se que pequenos estresses repetitivos, que estão abaixo do limiar de falha do tendão, causam 

microlesões no tendão e subsequentemente inflamação dos tendões (JAMES e WANG, 2005). 

Segundo McComis, Nawoczenski e De Haven (1997), a ruptura tendinosa é 

menos frequente que a ruptura muscular. O coeficiente de elasticidade tendinosa é muito 

menor que a muscular e a estrutura mais compacta do tendão também forma maior resistência 

à tração muscular. Estudos angiográficos mostraram que a lesão tendínea ocorre em uma área 

hipovascular, localizada entre 2 e 6 cm proximais à inserção no calcâneo (HARTGERINK et 

al., 2001). 

As teorias fisiopatológicas mais aceitas para essa injúria são a degenerativa, na 

qual microtraumas repetitivos em uma área hipovascular provocariam a lesão e a falência do 

mecanismo inibitório da unidade músculo-tendínea (LEPPILAHTI e ORAVA, 1998). Os 

principais mecanismos de trauma indireto sugeridos são flexão plantar do tornozelo com 

joelho estendido, no início da corrida; dorso flexão súbita do tornozelo e dorso flexão violenta 

após flexão plantar, como uma queda de altura.  

O aumento das atividades esportivas frequentemente praticadas por adultos vem 

contribuindo para o aumento na incidência dessas lesões, o caso de maior incidência ocorre 

em homens, entre 30 e 50 anos de idade, durante práticas de atividades esportivas, tendo 

pequena predileção pelo lado esquerdo e notadamente aqueles que exigem salto ou aceleração 

súbita (HATTRUP e JOHNSON, 1995). 

 



42 

 

 

5.6. Técnicas de avaliação  

No presente estudo foram usadas algumas técnicas de avaliação que são descritas 

a seguir  

5.6.1. Histologia com coloração de hematoxilina e eosina - H.E  

Esta técnica histológica baseia-se na preparação de tecidos biológicos, que visa à 

conservação o mais próximo possível das características do organismo vivo, cuja morfologia e 

composição molecular sejam bem próximas ou as mesmas que havia no corpo vivo para que 

estas estruturas possam ser estudadas e analisadas com o auxílio da microscopia óptica 

(GARTNER e HIATT 2003). 

De acordo com Young e Heath (2003), usa-se a técnica de Hematoxilina e Eosina 

- H.E com frequência para o estudo da histologia animal e rotina de laboratórios 

especializados em patologia. A hematoxilina é corante básico das estruturas ácidas em azul 

tirante ao púrpura, contrastando com isso, eosina é um corante ácido que cora as estruturas 

básicas em vermelho ou em rosa, portanto no emprego desta técnica o citoplasma assume uma 

coloração rosa ou vermelho enquanto o núcleo evidencia-se em uma coloração azul. 

5.6.2. Histologia com coloração de picro-sirius red 

Na microscopia de campo claro por meio da luz polarizada o colágeno apresenta-

se de forma vermelha sobre um fundo amarelo pálido, os núcleos são geralmente pretos, mas 

muitas vezes podem aparecer na coloração cinza ou marrom. O período prolongado de 

exposição em Picro-Sirius Red provoca no núcleo a intensificação da coloração, este fato não 

é problemático, pois com a tradicional van Gieson ou com Picro-Anilina Azul, utilizando seus 

tempos de coloração de 1 minuto também intensificam a coloração. 
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Mediante aos exames de luz polarizada as fibras colágeno maiores são amarelo 

brilhante ou laranja, e as mais finas, incluindo as reticulares, são verdes (DAYAN et al., 

1989). 

De acordo com Junqueira e Carneiro (2008) a birrefringência é altamente 

específica para o colágeno, entre eles está o tipo I, que em grande parte é devido às moléculas 

estarem alinhadas em paralelo. 

Para a análise dos diferentes tipos de colágeno da matriz extracelular do tendão 

utilizou-se o Picro-Sirius Red, um composto aniônico que distingue a espessura e densidade 

das fibras de colágeno pela coloração emitida sob a luz polarizada. Enquanto as fibras finas 

dissociadas típicas do colágeno tipo III são esverdeadas, as fibras mais grossas fortemente 

associadas do colágeno tipo I emitem cores com comprimento de ondas maiores, como 

vermelho e amarelo (Kesler et al., 2000). 

 

5.6.3. Microscopia de força atômica - AFM  

5.6.3.1. Princípios básicos de operação do microscópio de força atômica  

 

Segundo Bernardes Filho e Mattoso (2003) é de fundamental importância 

conhecer e compreender o princípio de funcionamento do Microscópio de Força Atômica - 

AFM e entender sua gama de aplicações. O microscópio tem seu funcionamento semelhante a 

uma agulha de toca-discos (vinil), onde, no lugar da agulha (probe), encontra-se o 

―cantilever‖, que consiste de uma haste flexível em cuja parte inferior é crescida uma ponta 

com dimensão de poucas micras.  
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Para realizar uma varredura percorrendo o corpo de prova de forma a obter-se 

uma imagem, um sistema de posicionamento é empregado que utiliza cerâmicas 

piezoelétricas capazes de realizar movimentos nas três direções (xyz), com precisão de 

angstrons (Å). Um sistema de alinhamento durante esta varredura é utilizado, onde um feixe 

de laser incide sobre o ―cantilever‖ e refletindo em um sensor de quatro quadrantes que 

fornece informação de posição para o sistema de realimentação e controle. Este corrige a 

posição do ―cantilever‖ de forma a manter o contato com a amostra, durante a varredura e 

permitir a obtenção da imagem (Figura 4). (BERNARDES FILHO e MATTOSO, 2003). 

 

Figura 4: Esquema do funcionamento de um Microscópio de Força Atômica. Fonte: 

Bernardes Filho e Mattoso, 2003. 

 

 

Enquanto acontece o processo de varredura do corpo de prova podem atuar forças 

de atração ou repulsão, que variam em função da distância entre a amostra e o ―cantilever‖ 
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(Figura 5). Forças de atração podem ter origem tanto em fatores físicos, como a capilaridade 

ou químicos como a afinidade entre o ―cantilever‖ e a amostra. A força de repulsão deve-se a 

interação coulombiana.  

 

 

Figura 5: Mapa de forças entre amostra e agulha em função da distância, caracterizando os 

diferentes modos de trabalho do microscópio de força atômica. Fonte: Bernardes Filho e 

Mattoso, 2003. 

 

 

A técnica de Microscopia de Força Atômica - AFM pode ser classificada em 2 

modos de força distintos: contato, não- contato e contato intermitente. 

A) Modo contato: neste tipo de modalidade a imagem é obtida com a agulha 

tocando suavemente o corpo de prova (amostra), sendo utilizado um ―cantilever‖ com baixa 

constante de mola, na faixa de 0,02 a 2 N/m. Durante esta varredura o sistema de 

realimentação/controle monitora o feixe de laser refletido pelo ―cantilever‖ mantendo 

constante a força exercida pelo ―cantilever‖ sobre a amostra. Nesta forma de aquisição de 
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imagens a varredura da agulha do ―cantilever‖ não danifica a amostra sendo a mais indicada 

na obtenção de imagens de amostras rígidas (Figura 6) (BERNARDES FILHO e MATTOSO, 

2003). 

 

Figura 6: Esquema geral da montagem e funcionamento da microscopia por força atômica 

em modo contato. O feixe laser incide sobre a alavanca; sua reflexão é detectada por um 

fotodetector sensível à posição (PSPD), o que permite medir a deflexão da alavanca devido às 

forças de interação entre ponta amostra. Fonte: Moreau, 2011. 

 

 

B) Modo não-contato: de acordo com estudos de Bernardes Filho e Mattoso 

(2003) neste tipo de modalidade de varredura a constante de mola varia de 10 a 80 N/m, 

utiliza-se é um ―cantilever‖ bem mais rígido do que o utilizado para modo contato e ele oscila 

sobre a amostra sem tocá-la. Neste caso não há contaminação da agulha, com material 

retirado da amostra. Pelas circunstâncias da varredura ocorrer com a agulha mais afastada do 

corpo de prova (amostra) as imagens capturadas nesta modalidade apresentam menos detalhes 

que as obtidas em modo contato ou contato intermitente (Figura 7). 
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Figura 7: Esquema geral da montagem e funcionamento da microscopia por força atômica 

em modo não contato. Variações na amplitude da oscilação da alavanca permitem que sejam 

adquiridas imagens topográficas com forças repulsivas da ordem de 0,01 nN (SARID, 1991). 

Fonte: Moreau, 2011. 

 

 

C) Contato intermitente: no modo contato intermitente (Tapping Mode TM) 

durante a varredura da amostra a agulha do ―cantilever‖ vibra em alta frequência, dezenas a 

centenas de kilohertz, sobre a amostra tocando-a suavemente, pode ocorrer contaminação do 

cantilever com material retirado da amostra, durante o contato. Quanto maior a constante da 

mola, mais rígido o ―cantilever‖ e consequentemente maior será frequência de oscilação deste 

durante a varredura (BERNARDES FILHO e MATTOSO, 2003). 

 

5.6.4. Microscopia de luz polarizada 

Mediante a microscopia de luz polarizada é possível analisar as fibras de colágeno 

com relação a sua quantificação, o estabelecimento exato da estatística de ordem molecular, 

variação de agregação molecular e o estado de orientação das fibras, visto que na natureza 
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desse tecido há uma propriedade existente chamada birrefringência de forma textural 

(VIDAL, 1987a, b). 

 

 

5.6.4.1.Características do microscópio de luz polarizada 

O microscópio de luz polarizada possui em sua concepção básica dois filtros 

polarizadores: o Polarizador (Pol) e o Analisador (An). Abaixo do condensador do 

microscópio óptico está o filtro Pol, que tem uma rotação de 360º, e pode mover-se ou ser 

colocado no trajeto da luz. Acima das objetivas e abaixo das oculares encontra-se o filtro 

polarizador An, desta forma a luz polarizada com o vetor elétrico vibrante e um só plano 

emitido, encontrará o plano de polarização do analisador perpendicular à sua direção de 

vibração, absorvendo-a, sendo que, esse processo ocorre pela própria natureza dos 

polarizadores (VIDAL 1987b). 

Estas características particularidades da concepção do microscópio permitirão 

passar apenas energia de radiação em uma só direção, a que corresponde ao seu plano de 

polarização, isto permite que a placa polarizada obtenha absorção de todos os vetores elétricos 

da radiação visível de forma seletiva.  

De acordo com Vidal (1987b) quando os filtros Pol e An estiverem paralelos entre 

si a intensidade de passagem de luz torna-se máxima, pois toda radiação polarizada 

perpendicularmente ao plano de polarização do analisador será absorvida (Figura 8). 
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Figure 8.  Representação esquemática da configuração do microscópio de luz polarizada 

(adaptado). Fonte: Davidson e Abramowitz, 2005. 

 
 

5.6.4.2. Propriedades anisotrópicas ópticas 

A absorção e assimilação seletiva da luz polarizada transmitida pelo microscópio 

óptico são captadas pelas propriedades anisotrópicas ópticas. A birrefringência e o dicroísmo 

linear são propriedades anisotrópicas ópticas, e dois aspectos de uma mesma propriedade 

possuem a mesma informação. 

O dicroísmo linear possui característica de apresentar duas cores, uma tem origem 

na luz refletida e a outra na luz transmitida, mas o dicroísmo linear não é detectado em 
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sistemas de pouca orientação e organização, estas características não são aplicadas para 

birrefringência (VIDAL, 1987b). 

De acordo com os estudos de Hetch (1991), em um mesmo material a anisotropia 

óptica não apresenta as mesmas propriedades ópticas em todas as direções, mas as mesmas 

propriedades citadas surgem em vários materiais que contêm substâncias cristalinas sólidas e 

os átomos aparecem dispostos de forma regular.  

Ao atravessar um material isotrópico óptico a luz se propaga em qualquer direção 

deste corpo obtendo velocidade de propagação constante em relação ao seu índice de refração. 

Entretanto, em materiais anisotrópicos ópticos a luz birrefringente ao atravessar este material 

propaga-se em duas direções diferentes, pois materiais birrefringentes possuem dois índices 

de refração diferentes (VIDAL, 1987b). 

 

5.6.4.3. Birrefringência de materiais  

A birrefringência é um termo definido como anisotropia óptica, mediante esta 

propriedade, as ordenações macromoleculares bem como a quantificações de estruturas 

biológicas são determinadas, tais informações determinam a disposição das fibras colágenas a 

sua morfoestrutura bem como a sua distribuição no tecido, só há possibilidade de obterem-se 

estes dados devido à propagação desigual da luz, que ocorre em um material biológico 

(VIDAL 1987a, b). 

Birrefringência é a diferença numérica entre dois índices de refração, pois um raio 

de luz polarizado ao atravessar um material anisotrópico óptico orientado, sofre o fenômeno 

de dupla refração um de origem lenta e outro de origem rápida, cujas velocidades são 

inversamente proporcionais aos índices de refração (Figura 9). 
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Figura 9: Representação esquemática de birrefringência. Fonte: 

http://www.dfn.if.usp.br/~suaide/. 

 

 

Segundo Vidal (1987a, b) em um corpo birrefringente o material apresenta dois 

índices de refração em determinadas direções, as quais são perpendiculares umas as outras. 

Quando analisado por microscopia de polarização o material birrefringente apresenta um alto 

brilho característico expressado pelas fibras e fibrilas, brilho este correspondente aos índices de 

refração, portanto esta alta intensidade de brilho característico condiz com a espessura do material 

em análise e as diferenças de fase entre as frentes de luz emergentes ao material em análise ficam 

mais evidentes quando as amostras são posicionadas à 45º (tanto a direito quanto a esquerda) do 

plano de polarização de luz (Figura 10). 
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Figura 10. Orientação em ângulo de 45° (direita/esquerda) do plano de polarização do corpo 

de prova. Fonte: NARDY, 2006. 

 
 

 

Quando os eixos de propagação do material estiverem paralelos ao analisador e ao 

polarizador, a imagem do corpo de prova desaparecerá tornando o campo de visão do 

microscópio escuro, pois este fenômeno é chamado de ângulo de extinção (Figura 11). 

 

Figura 11. Orientação em ângulo de 0° entre o polarizador e o analisador, ângulo que 

proporciona o desaparecimento das imagens birrefringentes e um escurecimento da imagem. 

Fonte: NARDY, 2006. 
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Ao refletir em um material birrefringente a luz polarizada por intermédio da 

microscopia de polarização se propagará de duas maneiras distintas de trajetos ópticos, um 

feixe de luz irá ao encontro do raio ordinário (n0) e o outro irá ao encontro do raio 

extraordinário (ne). A consequência dessa diferença de trajeto óptico ou retardo óptico (RO) é 

a aparência de um material com brilho altamente característico. (VIDAL 1987a, b). 

Usam-se nanômetros como unidades para expressar quantitativamente 

birrefringência em termos de retardos ópticos. 

A birrefringência e o retardo óptico podem ser expressos pelas equações:  

B = (n0-ne)                      (Equação 1) 

 

RO = (n0–ne) x t,                              (Equação 2) 

 

RO = B x t               (Equação 3) 

 

Sendo: t = espessura do corpo;  

B = Birrefringência;  

RO = Retardo Óptico 

n0: índice de refração do meio na direção onde propaga-se o raio ordinário 

ne: índice de refração do meio na direção onde propaga-se o raio extraordinário 

 

Considera-se birrefringência textural ou de forma (BF) a birrefringência do 

colágeno, esta característica aparece com a presença de microcorpos com morfologia 

assimétrica disposta de maneira ordenada, cujos suas distâncias e diâmetros sejam menores 

que o comprimento de onda (), sendo dependentes dos índices de refração, da contribuição 

dos volumes parciais das partículas e do meio homogêneo dispersante. 

Entretanto Vidal (1987b) relata que a característica das fibras colágenas é a 

presença da birrefringência de forma (B.F) e birrefringência intrínseca positiva, sendo que a 
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concentração parcial, o estado de orientação e agregação das fibras colágenas são fatores 

determinantes e o que caracteriza a tal birrefringência de forma. 

De acordo com Vilarta e Vidal (1989) a força orientacional de todas as transições 

eletrônicas na molécula é que determina a birrefringência intrínseca. Mudanças dos meios de 

imersão dos feixes colágeno, em diferentes índices de refração (n), permite analisar suas 

propriedades ópticas como a birrefringência. A variação do brilho do colágeno é adquirida 

quando o colágeno é imerso nestes meios, isto deve-se ao fato de que o valor da 

birrefringência de forma (B.F) varia de acordo com o meio de imersão (VIDAL 1987b).  

Segundo Vidal (1987b) a determinação das curvas de birrefringência são obtidas 

pela plotagem dos valores de retardos ópticos (R.O) das fibras de colágeno em função do 

índice de refração médio dos fluidos de imersão, com a água destilada (n= 1,333); 20%, 30%, 

40%, 60%, 80%, 100% de soluções de glicerina, cujos n= 1,3600; 1,3724; 1,3864; 1,4131; 

1,4353; e 1,4610, respectivamente; e finalmente o Nujol  

(n= 1,4786). 

Para não alterar as respostas birrefringentes do material a ser analisado é 

recomendado o uso de substâncias fluídicas que não penetrem ou que provoquem reação no 

corpo de prova, a obtenção da curva birrefringência de forma (B.F) é observada quando se 

respeita este procedimento.  

Para que os feixes de fibras colágeno apresentem maiores valores de 

birrefringência que correspondem aos valores de birrefringência total, isto é, representam os 

valores da (B.F) somada a birrefringência intrínseca, e podem representar com objetividade a 

morfologia das moléculas de colágeno, o diâmetro e grau de empacotamento das fibras é 

aconselhável utilizar água destilada (VIDAL, 1987b) 
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O aumento das ligações cruzadas entre as fibras de colágeno está ligado ao alto 

valor da birrefringência total, gerando um padrão mais cristalino e intenso na agregação 

ordenada do colágeno tipo I. 

Mudanças apresentadas nas curvas de birrefringência, que estão relacionadas ao 

grau de agregação ordenada lateralmente das fibras e diferença nos estados organizacionais de 

um mesmo tipo de colágeno podem ser encontradas em função da idade e localização 

topográfica. 

 

5.7. Estudo biomecânico  

A Engenharia utiliza algumas técnicas de análise que podem ser adaptadas aos 

estudos dos biomateriais, pois os materiais biológicos e os usados na Engenharia são 

diferentes (FRATESCHI, 2002). 

A Bioengenharia atua como elo fundamental entre as ciências exatas e biológicas, 

possibilitando uma oportunidade para estudos multidisciplinares e interação entre 

profissionais de diferentes formações, por ser um valioso instrumento de medida no estudo e 

compreensão do complexo de forças atuantes no sistema musculoesquelético e suas 

consequências (PESSAN, 1996). 

Biomecânica pode ser definida como estudo da estrutura e função dos sistemas 

biológicos, por meio da utilização dos métodos da mecânica. Notando-se que para haver 

desenvolvimento de um estudo biomecânico, necessita-se de contribuição de áreas distintas, 

como anatomia, fisiologia e mecânica (HALL, 2000). 

Há dois campos de estudo na Biomecânica: forças internas e forças externas.  

- Forças internas: é chamado de biomecânica interna, que encarrega-se da 

determinação das forças internas e seus resultados. 
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- Forças externas: também chamadas de biomecânica externa que refere-se às 

características observáveis exteriormente na estrutura do movimento, representando 

parâmetros de determinação quantitativa ou qualitativa referentes às mudanças de lugar e 

posição do corpo (BARBOSA, 2004). 

O conhecimento das características de resistência de alguns materiais biológicos é 

necessário para se evitarem rupturas nas estruturas afins como: osso, tendão, cartilagem e 

músculo (GOULD III, 1993). 

 

5.7.1. Ensaios mecânicos  

No princípio dos estudos de ensaios mecânicos encontravam-se testes quase que 

exclusivamente no campo da Engenharia, hoje, porém a Bioengenharia ou Engenharia 

Biomédica abrange vasto campo científico e multidisciplinar dando suporte a medicina e a 

reabilitação em suas várias áreas (CARVALHO, 2001). 

Portanto a ciência considera a Bioengenharia como uma peça de fundamental 

importância na análise das propriedades mecânicas dos tecidos biológicos e componentes do 

corpo humano ou de materiais que são utilizados para substituir ou reparar alguma parte dele. 

Para tal, são utilizados ensaios mecânicos para verificar, estudar e auxiliar a compreensão do 

comportamento dos tecidos ou de materiais quando submetidos a esforços e a estímulos 

externos. 

Os tipos de ensaios mecânicos é que vão determinar as propriedades mecânicas de 

um material, e são classificados em destrutivos e não destrutivos. 

- Destrutivos: inclui a técnica de tração, impacto, dobramento, flexão, torção, 

fadiga, compressão entre outros e provocam inutilização do material ou sua própria ruptura. 

-Não destrutivos: preservam a estrutura do material utilizado. Há também outros 

tipos de ensaios que são classificados de acordo com a velocidade de aplicação da carga, em 
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estáticos, com baixa velocidade de aplicação da carga, e dinâmicos, quando as cargas são 

aplicadas com altas velocidades, considerando que os ensaios estáticos são os de tração, 

compressão, torção, cisalhamento e flexão, e os ensaios dinâmicos são os de fadiga e impacto 

(SOUZA, 1977). 

 

5.7.1.1. Ensaio mecânico de tração 

Segundo Souza (1977) e Ramos (1979), dentre os ensaios o ensaio mecânico de 

tração apresenta considerável importância, principalmente pela facilidade em sua execução e 

boa reprodutibilidade nos resultados, conseguindo medir a resistência do material analisado, 

por ter à capacidade de fazer com que as cargas aplicadas cresçam lentamente durante o teste. 

Rocha (1998) reporta o ensaio longitudinal de tração como sendo uma boa 

capacidade de determinar um bom número de propriedades mecânicas, sendo simples e de 

fácil introdução de conceitos de validação coerente. O ensaio empregado utiliza cargas 

impostas à estrutura tendínea, que é acometida por constante atuação de forças. 

Em um estudo, Rossi et al., (1990) avaliaram por meio de ensaio mecânico de 

tração a resistência de tendões flexores profundos dos dedos de coelhos, seccionados, 

suturados e submetidos à estimulação ultra-sônica, demonstrando que o ultra-som terapêutico 

impede a cicatrização tendinosa. 

Culaw et al., (1999) reportaram que não houve diferença significativa entre grupos 

quanto à resistência mecânica do ligamento cruzado anterior de ratos submetidos à 

imobilização de joelho, quando estes mesmos foram submetidos ao de ensaio de tração. 

Os ligamentos coracoacromiais são menos resistentes no quesito referente à carga 

máxima, mas registraram valores mais elevados para os quesitos limite de proporcionalidade e 

a resiliência, estes achados só foram possíveis graças às propriedades mecânicas dos 
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ligamentos coracoclaviculares e coracoacromiais, por meio de ensaio de resistência a tração 

(PLAPER, 2001). 

Rossi et al., (1990) estudaram propriedades mecânicas do ligamento cruzado 

anterior (LCA) e do terço central do tendão patelar, através do ensaio mecânico de tração, 

concluindo que as características mecânicas desses dois tecidos são diferentes e não 

proporcionais.  

Järvinen et al.,(2002), em seus estudos de ensaio mecânico de tração em músculos 

gastrocnêmio, afirmam que os pontos de ruptura variam muito pouco, sendo que em seu 

trabalho 94% dos músculos a ruptura ocorreu no ventre muscular. Os resultados encontrados 

por Lima, Caierão e Durigan (2007), e por Sene, Shimano e Picado (2008), corroboram estes 

achados, uma vez que apresentaram a mesma característica quanto ao local de ruptura 

muscular, por se tratar de uma região onde há uma maior concentração de tecido muscular do 

que tecido conjuntivo (LIMA, CAIERÃO e DURIGAN, 2007). 

A estrutura anatômica do material a ser ensaiado é fixada à máquina preservando 

suas características fisiológicas referentes à origem e inserção muscular, isto é de grande 

importância (FRATESCH, 2002), pois a análise do tecido como estrutura inteira proporciona 

um resultado o mais próximo da solicitação fisiológica (MATHEUS et al., 2008a). 

Há estudos como o de Kodama (2011) e Rocha (2006) que são direcionadas para 

registros das análises mecânicas musculares, testando o complexo (da origem muscular até a 

inserção do tendão calcâneo) como um todo. 

Este estudo foi direcionado para análises mecânicas do complexo tendíneo de 

ratos, mais especificamente o tendão calcâneo, por este ser um animal andador e não saltador 

como o coelho, o que proporciona uma maior semelhança no que diz respeito à locomoção 

biomecânica de humanos e também o tendão calcâneo ser uma estrutura situada no membro 

pélvico do animal, o que proporciona uma maior carga de estresse linear, gerando maiores 



59 

 

índices de lesões, uma vez que o músculo gastrocnêmio trabalha sob condições extremas de 

atividade física e possui um risco aumentado para rupturas (SENE, SHIMANO e PICADO, 

2008). 

De acordo com WOO et al., (1994), fatores como temperatura do corpo de prova, 

temperatura ambiente, hidratação e principalmente orientação tecidual, podem alterar o 

comportamento mecânico do tendão. 

Tecidos biológicos com dimensões pequenas são de difícil fixação à Máquina 

Universal de Ensaio de Tração devido ao escorregamento na região da garra e quando a 

fixação se torna possível, pode ocorrer concentração de estresse nos pontos de fixação (WOO 

et al., 1994). 

Para a determinação das propriedades dos materiais biológicos, o ensaio mecânico 

de tração é um teste bastante utilizado (SHIMANO e SHIMANO, 2000), em um ensaio 

mecânico de tração há necessidade de submeter-se o material a aplicação de uma força 

paralela ao eixo da amostra, que tende a alongá-la ou a esticá-la (CALLISTER, 2002), sendo 

que este material deve ter formas e dimensões padronizadas realizado em um corpo de prova, 

para que os resultados possam ser comparados ou reproduzidos. Os testes impostos ao corpo 

de prova são registrados na própria máquina de ensaio através de um software que permite 

interface direta entre a máquina de ensaio e um computador acoplado ao sistema, o material 

pode ser levado até a ruptura, sendo que as deformações observadas neste corpo de provas são 

distribuídas uniformemente até ser alcançada a carga máxima, a carga aplicada nesse material 

cresce de forma lenta e gradual durante todo o teste, podendo assim medir a resistência do 

material (Figura 12).  
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Figura 12. Ilustração de um ensaio em tendão calcâneo bovino na Máquina Universal de 

Ensaio de Tração.  

 

 

O resultado da aplicação do ensaio de tração é registrado como uma relação 

carga/deformação ou tensão/deformação. 

Define-se tensão como sendo a resistência de um corpo a uma força externa 

aplicada em função da sua área, sendo expressada por: 

   
  

 
                                          (Equação 4)   

Sendo: σ = tensão; F = força aplicada; A = área de secção transversa. 

 

A) Deformação  

Entende-se por formação como o resultado da aplicação da tensão sobre o corpo 

expressada por:  

  
  

  
                                                                  (Equação 5)   

Sendo: ε= deformação; ΔL= deformação sofrida; L0= comprimento inicial. 
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B) Deformação elástica e deformação plástica  

A parte inicial do gráfico tensão/deformação é uma reta definida pela equação: 

   
 

 
                                            (Equação 6)   

A equação mencionada acima fornece o módulo da elasticidade, cuja constante de 

proporcionalidade (E) é a expressão da lei de Hooke, ou módulo de Young.  

A uniformidade de deformação propicia medições precisas da sua variação em 

função da carga aplicada, o que permite a elaboração do gráfico da curva da carga versus 

deformação (SOUZA, 1977). 

Região elástica é a porção linear da carga versus deformação, em que há uma 

relação linear entre a carga aplicada e a deformação produzida. Nesta região o material se 

deformará somente enquanto estiver sendo aplicada carga, quando a carga for removida o 

material retorna às suas dimensões originais. Se a carga ultrapassar o limite elástico do 

material, mesmo após sua remoção, o material terá sofrido deformação permanente, com 

perda de suas dimensões iniciais. A região plástica ocorre a partir do ponto onde a curva deixa 

de ser linear, em que a deformação produzida não é mais linearmente proporcional à carga 

aplicada e a tensão suportada pelo material nesse ponto é conhecida como limite elástico. O 

ponto na curva onde isto acontece é conhecido como ponto de escoamento e a aplicação da 

carga além desse ponto resultará em uma deformação permanente do material (ENGLES, 

2001). 

A partir da curva do gráfico da carga versus deformação obtêm-se as seguintes 

informações das propriedades mecânicas: rigidez, limite de proporcionalidade, limite 

máximo, resiliência e tenacidade (Figura 13), sendo que esta curva apresenta três regiões 

distintas. 
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Figura13: Curva representativa da carga versus deformação. Fonte: Romano, 2001. 

 

Rigidez: esta propriedade biomecânica é registrada durante a fase elástica do 

material quando está sendo testada é obtida pelo cálculo da tangente do ângulo (θ) na região 

elástica do gráfico carga versus deformação (Figura 13). 

Limite de proporcionalidade: consiste no ponto final dentro de uma fase elástica 

é o ponto de término da relação linear entre a carga e deformação (A), no gráfico carga versus 

deformação (Figura 13). 

Limite máximo: consiste nos maiores valores de carga e alongamentos 

observados em cada ensaio executado até o rompimento, é o ponto onde a carga é máxima 

com deformação correspondente, medida em cada ensaio (B), e pode ser utilizado como 

critério de avaliação da resistência (Figura 13). 

Resiliência: é capacidade que todo material possui em absorver energia na fase 

elástica do material e é calculada pela área do triângulo (OAD) (Figura 13). 

Tenacidade: é a energia absorvida pelo material até sua ruptura (C), é calculada 

pela área total do espaço delimitado abaixo da carga versus deformação (Figura 13). 

 



63 

 

5.7.1.2. Propriedades mecânicas do tendão  

As propriedades biomecânicas do tendão devem-se ao arranjo e organização das 

moléculas de colágeno (PIEZ e REDDI, 1984). Um meio de analisar as propriedades 

biomecânicas de tendões é sujeitar espécimes a deformações de tensão usando uma taxa 

constante de alongamento.  Como ocorre em todos os tecidos biológicos, a estrutura 

hierárquica dos tendões define seu comportamento mecânico. Os tendões têm propriedades 

biomecânicas fundamentais como força e deformação, a força depende da espessura do tendão 

bem como seu conteúdo de colágeno, independente da tensão máxima que pode exercer o 

músculo. Por outro lado, as forças externas aplicadas ao tendão são resistidas internamente 

por meio de suas ligações moleculares. As forças de estiramento que seguem o eixo 

longitudinal do tendão e o alongam é a força tênsil. As forças aplicadas no eixo longitudinal 

no sentido de encurtamento do tendão são as forças compressivas, e por último, as forças 

perpendiculares aplicadas no eixo longitudinal do tendão são as forças de torção ou 

cisalhamento. In vivo, o tendão nunca é submetido a uma força de tensão superior a 25% de 

sua força máxima. 

A organização molecular do tendão determina suas propriedades mecânicas. A 

substância fundamental amorfa é responsável pela contração do tendão em repouso, porque 

sua aparência é ondulada (CURWIN, 1994b). 

De acordo com Junqueira e Carneiro (2008), o tecido elástico não é muito 

frequente no organismo humano e é composto por feixes espessos e paralelos de fibras 

elásticas. O espaço entre as fibras é ocupado por fibras delgadas de colágeno e fibroblastos 

achatados. A abundância de fibras elásticas neste tecido lhe confere uma cor amarela típica e 

grande elasticidade. O sistema elástico constitui uma família de fibras com características 

funcionais variáveis capazes de adaptar-se às necessidades locais dos tecidos. 
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As principais células produtoras de elastina são os fibroblastos e como a proteína 

colágeno, a elastina é rica em glicina e em prolina. Além destes, a elastina contém dois 

aminoácidos incomuns, a desmosina e isodesmosina, formados por ligações covalentes entre 

quatro resíduos de lisina. Essas ligações cruzadas parecem ser responsáveis pela consistência 

elástica da elastina, que é cinco vezes mais extensa do que a borracha (JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2008). 

A elastina ou fibras elásticas é uma estrutura complexa, com propriedades de 

elasticidade mecânica, assim como o colágeno ela é composta de aminoácidos e quase sempre 

são encontradas próximas e associadas com os tecidos colagenosos, o que contribui para dar 

elasticidade ao tendão, por isso que cedem facilmente ao alongamento, mas, quando liberadas, 

retornam quase ao mesmo tamanho original, sendo responsáveis por desenvolver ao tendão 

sua configuração original ondulada depois de ter sido estirado alcançam o ponto de ruptura 

somente quando alongadas em grau superior a 150% de seu comprimento original (ALTER, 

2010). 

Portanto Nordin e Frenkel, (2003) relatam que a proteína elastina é escassamente 

presente em tendões e ligamentos de extremidade e as propriedades mecânicas do tendão não 

só são dependentes na arquitetura e propriedades das fibras de colágeno, mas também na 

proporção de elastina que essas estruturas contêm.  
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Animais 

O presente estudo utilizou Ratos Novergicus Albinus da linhagem Wistar por ser 

este animal de fácil disponibilidade, manutenção em um pequeno espaço físico, baixos custos 

e pela semelhança da articulação do calcâneo com a articulação em humanos. 

O trabalho contou com 35 ratos machos, saudáveis, adultos, com peso corporal 

entre 450 g e 480 g e cerca de 100 dias de vida, obtidos no biotério central da Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba – FOA da Universidade Estadual Paulista – UNESP. Os animais 

foram distribuídos de maneira aleatória em 7 grupos com 5 animais cada grupo e os mesmos 

estiveram mantidos por pelo menos 72 horas no novo ambiente para aclimatação, e 

permaneceram durante todo o decorrer da fase pré-experimental no Biotério do Laboratório 

de Biofísica e Biomecânica, na Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba – FMVA da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, em gaiolas apropriadas de polietileno padrão.  Os 

animais tinham em suas gaiolas livre mobilidade, a água e alimentação foram administradas à 

vontade objetivando o consumo mais homogêneo da ração, as condições ambientais também 

foram controladas, a iluminação com ciclos de 12 horas (claro/escuro) e ambiente 

higienizado. 

De acordo com protocolo nº 02314-2011, o presente estudo está coerente com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) sendo aprovado pela Comissão de Ética de Uso Animal 

(CEUA) da Universidade Estadual Paulista – UNESP de Araçatuba, presidida pelo Prof. Dr. 

Edilson Ervolino (Anexo A). 
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Os grupos foram denominados desta forma: 

Grupo Controle – o corpo de prova dos animais deste grupo não foram 

submetidos ao banho hidrotermal, aos exercícios físicos (saltos verticais) e ensaio de tração. 

Os tendões calcâneos destes animais foram exclusivamente usados para análises histológicas 

coradas por Hematoxilina e Eosina - H.E, histologia por coloração com Picro-Sirus Red, 

Microscopia de Força Atômica - AFM e microscopia de polarização com medidas de análises 

de Birrefringência.  

Grupo I: ST°/E-/EM+ 

Grupo II: ST°/E+/EM+ 

Grupo III: 42°C/E-/EM+ 

Grupo IV: 42°C/E+/EM+ 

Grupo V: 45°C/E-/EM+ 

Grupo VI: 45°C/E+/EM+ 

Sendo: 

ST°: animais que não foram submetidos a temperaturas 

E-: animais que não passaram exercícios físicos (saltos verticais)  

E+: animais que passaram exercícios físicos (saltos verticais) 

EM +: animais que passaram ensaio mecânico de tração  

 

6.2. Banhos hidrotérmico 

Anteriormente ao experimento e/ou tratamento todos os animais foram pesados, e 

em seguida anestesiados por injeção intraperitoneal de anestésico Ketamina (Francotar


- 10 

mL – uso veterinário, Virbac do Brasil Ind. Com Ltda.), na dosagem de 0,08 mL para cada 

100 g de peso corporal, associado ao relaxante muscular e analgésico Cloridrato de Xylazina 

(Virbaxyl


 2%- 10 mL - uso veterinário, Virbac do Brasil Ind. Com Ltda.) na dosagem de 
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0,04 mL para cada 100 g de peso corporal. Todo este procedimento foi realizado utilizando 

uma seringa de insulina (1 mL). 

Nos grupos tratados com banhos hidrotermais (grupos III, IV, V e VI) os mesmos 

foram imobilizados em um contensor (Figura 14) e submetidos ao experimento, submergindo 

os membros inferiores (direito/esquerdo) em água aquecida em temperatura constante por 10 

minutos, durante dois dias alternados (primeiro e terceiro dia) com intervalo de 48 horas.  

 

Figura 14. Contensor para imobilização específica do rato.  

 

 

Para tal realização utilizou-se um recipiente com água aquecida com um 

termostato embutido da empresa Fanem Ltda modelo® 102 R (Figura 15), um termômetro 

digital da marca J Prolab modelo® SH 102 (Figura 16) e um termômetro convencional com a 

finalidade de medição constante da temperatura da água aquecida e manutenção da 

temperatura desejada durante o experimento. 
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Figura 15. Banho hidrotérmico. 

 

 

 

Figura 16. Termômetro digital. 

 

 

Antes do início e após o experimento a temperatura cutânea tendínea foi 

mensurada por intermédio de um termômetro digital a laser infravermelho da marca Fluke 

modelo n°62 (Figura 17), com a finalidade de mensuração da temperatura tendínea.  
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Figura 17. Termômetro infravermelho. 

 

 

6.3. Exercícios de saltos verticais 

Posteriormente ao procedimento citado anteriormente os animais dos grupos II, 

IV e VI foram submetidos a 4 séries de 10 saltos, durante dois dias com intervalo de 48 horas 

(segundo e quarto dia). Os animais foram colocados em um tubo de PVC de formato 

cilíndrico, especialmente adaptado para saltos na água e a profundidade do tubo de PVC foi 

determinada em referência comprimento dos animais. Por intermédio dos estudos Malheiro et 

al., (2009) o recipiente foi confeccionado com 50 cm de altura e 25 cm de diâmetro e seu 

espaço interno dispunha de água até a altura de 38 cm e a temperatura da água foi mantida em 

28°C +/- 2°C (figura 18). 
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Figura 18. Esquema ilustrando o treinamento de saltos verticais. Fonte: Malheiro et al.,2009. 

 

 

Entre cada uma das séries de saltos respeitou-se um intervalo de 1 minuto, 

verificado por cronômetro digital. 

De acordo com os estudos de Malheiro et al., (2009) a sobrecarga utilizada 

correspondeu a 50% do peso corpóreo de cada animal, usado com a finalidade de provocar a 

submersão total do animal, causando uma reação instintiva de saltos verticais em direção à 

superfície da água, já que o animal não obedece ao comando verbal de saltos verticais. 

O peso adicional foi acomodado na região anterior do tórax por meio de um 

colete, confeccionado em borracha em forma de cinta para não reter água e a fixação no corpo 

do animal faz-se por intermédio do ajustamento perimétrico abdominal com fitas de velcro 

existente em suas extremidades. No centro da cinta de borracha na região anterior torácica tal 

colete contém um pino de metal com ranhuras em forma de rosca que serve para adicionar ou 

retirar cargas (arruelas), posteriormente estas cargas são fixadas com uma porca (Figura 19). 
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Figura 19. Colete torácico para ratos. 

 

 

6.4. Retirada do material  

Após o procedimento experimental cada animal foi morto no quinto dia com 

doses excessivas do anestésico Thiopental, seguindo os princípios éticos de pesquisa animal 

(CARVALHO et al., 2009; POLIZELLO et al., 2009). 

Foi feita uma incisão central com rebatimento e excisão do músculo gastrocnêmio 

direito e esquerdo mantendo o tendão e o pé do rato, sendo tomada a precaução de preservar a 

integridade do conjunto. A intenção de preservar o músculo gastrocnêmio e a inserção no 

calcâneo foi mantida para facilitar à fixação da peça à Máquina Universal de Ensaio de 

Tração. 

Após a dissecação, o músculo gastrocnêmio, o tendão calcâneo e o pé do rato 

foram colocados em solução de lactato de Ringer, em temperatura ambiente, até o momento 

da realização do ensaio de tração, período este de 24 horas, após a morte dos animais 

(Figura 20). (MATHEUS et al., 2007). 
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Figura 20. Músculo gastrocnênmio (a), tendão calcâneo (b) e pé do rato (c).  

 

 

6.5. Ensaio de tração 

Após o procedimento de retirada do material todos os animais dos grupos I - VI, 

foram levados ao ensaio mecânico de tração, utilizando uma Máquina Universal de Ensaios 

modelo® DL 3000, eletromecânica, microprocessada (EMIC – Equipamentos e Sistemas de 

Ensaio Ltda.) do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – FOA 

– ―Júlio de Mesquita Filho‖ da Universidade Estadual Paulista - UNESP, equipada com célula 

de carga de 500 N. 

A máquina utilizada possui interface direta a um microcomputador, com o 

software Tesc®, capaz de gerar um gráfico, carga versus alongamento, para cada ensaio. 

Dois conjuntos acessórios de garras e mordentes foram acoplados à Máquina 

Universal de Ensaio – EMIC, um conjunto foi acoplado à célula estática da máquina sendo 

um par de garras auto-travante por efeito de alavanca de simples estágio, para ensaios de 

tração com capacidade máxima 500 N, o jogo de garras e mordentes possui na sua área de 

contato com o corpo de prova uma textura recartilhada para melhor fixação da amostra 

(Figura 21), material este adquirido da própria fabricante da Máquina Universal de Ensaio – 

EMIC.  
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Figura 21. Garra auto-travante. 

 

 

O acessório da célula móvel foi confeccionado baseado nas garras e mordentes 

dos estudos de Yuan et al., (2003), na qual o músculo e as fibras intramusculares tendinosas 

foram compactadas entre duas garras e mordentes de metal e parafusadas ao sistema para 

melhor força de compressão e com intenção de o corpo de prova não escorregar durante o 

ensaio de tração (Figura 22). 

 

Figura 22. Garras e mordentes de metal. 

 

Estes acessórios foram confeccionados para fixação do calcâneo em sua região 

tendínea e muscular, mantendo o tendão e o músculo alinhados de maneira vertical sem 

qualquer tipo de angulação, para melhor tracionamento do corpo de prova. 
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Antes de iniciar o ensaio, o complexo (músculo-tendão) foi acoplado à máquina e 

no momento do ensaio, o complexo foi submetido a uma pré-carga de 300 g (CARVALHO et 

al., 2009) durante o tempo de 30 segundos, com intuito de promover a acomodação do 

sistema. 

 Após a pré-carga, o ensaio prosseguiu com velocidade pré-estabelecida de 2 

mm/minuto, a carga aplicada foi registrada pelo software em intervalos de alongamento até o 

momento da ruptura do tendão (Figura 23). 

 

Figura 23. Conjunto (músculo gastrocnêmio, tendão calcâneo e pé do rato) acoplado à 

máquina durante o ensaio de tração. 

 
 

 

 

A partir dos gráficos, carga versus alongamento de cada ensaio foi obtida e 

analisada as seguintes propriedades mecânicas:  

Força máxima: correspondente ao ponto gráfico de maior valor de força em 

Newton (N) obtido pelo músculo no ensaio de tração. 
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Rigidez: representada pelo valor de deformação em milímetros (x10
-3

m) atingido 

no Limite Máximo. 

Energia absorvida pelo corpo até o seu ponto de ruptura: energia absorvida 

pelo material até sua ruptura, e calculada pela área total do espaço delimitado abaixo da carga 

versus deformação e expressada em milijoule (mJ). 

No presente estudo durante a execução dos testes de ensaio de tração e baseado 

em análises visuais, constatou-se que o local de ruptura dos corpos de provas foi no terço 

médio do tendão calcâneo. Young e Heath (2001) relataram que o tendão calcâneo é um 

tecido inextensível, porém flexível, sendo a forma mais densa de tecido colágeno, constituídos 

por feixes de espessas fibras de colágeno, orientadas no eixo longitudinal do tendão com 

poucos fibroblastos intercalados entre feixes, onde algumas fibras de elastina também podem 

ser vistas entre os feixes de fibras de colágeno, entre as quais estão espalhadas fileiras de 

fibroblastos com núcleos alongados, grande densidade numérica, organização, disposição e 

arranjo das fibrilas do tendão, o que lhe permite uma resistência aos estiramentos e tração 

(ENWEMEKA et al., 1988). 

Após o final das análises do ensaio de tração, mediante uma pequena incisão os 

tendões dos membros direito e esquerdo foram dissecados, tenotomizados e retirados como 

um todo, desde a origem miotendínea (junção miotendínea) até a inserção calcânea (Figura 

24). A área de estudo analisada nas técnicas histológicas foi a região central como mostra a 

figura 24 (setas amarelas), sendo que as demais áreas foram desprezadas. Para análises 

histológicas coradas por Hematoxilina e Eosina - H.E, Microscopia de luz polarizada com 

Picro-Sirius Red, Microscopia de Birrefringência e Microscopia de Força Atômica – AFM, 

logo após a tenotomia os tendões foram submersos e fixados em formol a 10% por um 

período de tempo de 48 horas. Posteriormente a esta técnica os mesmos foram inseridos em 

recipientes específicos e lavados em água corrente por 24 horas. 
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Figura 24. Tendões dissecacados e tenotomizados 

 

 

6.6. Preparação dos tecidos (tendões), para análises microscópicas 

 

Segundo Gartner e Hiatt (2003) várias técnicas foram desenvolvidas e elaboradas ao 

longo do tempo para preparar os tecidos biológicos, o objetivo é a manutenção de um aspecto 

muito próximo do seu estado natural vivo.  

As etapas envolvidas neste estudo foram:  

Fixação: é o processo de tratamento dos tecidos por meio de agentes químicos 

que tem a finalidade de retardar e paralisar as alterações dos tecidos subsequentes à morte 

(após sua remoção do corpo), mantém a arquitetura normal, os agentes fixadores mais comuns 

são formol e o líquido de Bouin. 

Desidratação: grande parte dos tecidos tem em sua composição a água, nesta 

etapa de preparação é usada uma série de banhos de solução alcoólica em concentrações 

crescentes, iniciando com álcool 70% e subindo gradualmente até chegar a 100%, a fim de 

remover a água (desidratação), uma vez que a água presente nos tecidos não miscível em 

substâncias como a parafina e resinas de inclusão. 
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Diafanização: procedimento no qual os tecidos são tratados com xilol, os 

tecidos biológicos tornam-se transparentes no xilol um produto químico miscível com 

parafina fundida. 

Inclusão: para os estudos de microscopia óptica, o meio de inclusão mais 

usado é a parafina, o tecido é colocado em um recipiente adequado contendo parafina fundida 

até tornar-se totalmente infiltrado. Uma vez impregnado e embebido com parafina, ele é 

colocado em um pequeno recipiente, coberto com parafina fundida e deixado até endurecer, 

formando um bloco de parafina contendo o tecido para posteriormente cortá-los em cortes 

finos, este procedimento é feito com a finalidade de distinguir as células de um tecido da 

matriz extracelular. 

Microtomia: esta tarefa é efetuada usando um micrótomo, uma máquina 

equipada com uma lâmina de aço inoxidável que realiza cortes específicos para microscopia 

óptica com espessuras de cerca de 5 a 10 µm. 

Montagem das lâminas histológicas: posteriormente aos cortes histológicos 

específicos realizados no micrótomo os tecidos são aderidos e montados em lâminas 

histológicas de vidro revestido com adesivo, finalizada esta etapa a parafina é removida da 

lâmina e em seguida o tecido é reidratado e corado. 

Coloração: os tecidos apresentam-se incolores após a realização dos cortes 

histológicos, a coloração tem o objetivo de contrastar as estruturas teciduais a serem 

estudadas, pois como muitos constituintes dos tecidos têm densidades ópticas muito 

próximas, eles precisam ser corados para a microscopia óptica, usando principalmente 

corantes solúveis em água, após a coloração o corte é novamente desidratado para possibilitar 

que uma lamínula seja afixada de modo permanente, pra proteger de danos como é necessário 

para observação do corte ao microscópio. 
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6.6.1. Preparação das lâminas para análises histológicas por coloração com 

hematoxilina e eosina - H.E, picro-sirius red 

Todas as lâminas do presente trabalho foram montadas com o auxílio do Prof. Dr. José 

Carlos Silva Camargo Filho do Departamento de Histologia e Histoquímica da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente – FCT – UNESP. Os corpos de prova (tendões) 

foram removidos e depois imersos por 24 horas em solução de formol a 10% com a finalidade 

de fixação do tendão, em seguida os mesmos foram lavados por 12 horas em água corrente. 

Logo após este procedimento os tendões passaram pela técnica de desidratação sendo 

banhados em soluções crescentes de álcool etílico, a 70%, 90%, 95%, por uma 1hora em cada 

solução e a 100%, sendo este repetido por 3 vezes por 1 hora cada. Finalizado os banhos de 

desidratação, todas as peças foram submetidas à diafanização, que consistiu de 3 banhos de 

xilol por 1 hora. Posteriormente aos banhos de xilol as peças foram retiradas do recipiente e 

inseridas imediatamente em parafina líquida (60ºC), este procedimento foi executado com 3 

banhos consecutivos de 1 hora cada banho.  

Terminado este processo de parafinização, os tendões foram inclusos em blocos de 

parafina para posteriormente executar-se os cortes das peças. Por intermédio de um 

micrótomo LEICA modelo RM 2125 RT as peças inclusas em blocos de parafina passaram 

por cortes longitudinais, com espessura padrão de 5µm para a colaração de Hematoxilina e 

Eosina - H.E e Picro-Sirius Red. 

Ao término do processo citado anteriormente, todas as lâminas passaram pelo processo 

de montagem sendo que cada lâmina histológica foi confeccionada com uma série de no 

mínimo 5 cortes transversais consecutivos e cada grupo de animais foi representados por 10 

lâminas histológicas montadas com seus respectivos tendões.  
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Após serem montadas, todas as lâminas passaram pela técnica de desparafinização, em 

seguida as mesmas foram hidratadas e coradas com Hematoxilina e Eosina - H.E, para análise 

histológica em microscopia de luz utilizou-se o microscópio NIKON ECLIPSE 50i equipado 

com a câmera fotográfica INFINITY 1 e o programa software NIS-ELEMENTS D3 com 

objetivo de reproduzir imagens ampliadas para revelarem detalhes das estruturas dos tecidos, 

pois a coloração de lâminas como muitos constituintes dos tecidos biológicos têm densidades 

ópticas muito próximas, por tal motivo as amostras precisam ser coradas para a microscopia 

óptica, usando principalmente corantes solúveis em água, após a coloração o corte é 

novamente desidratado para possibilitar que uma lamínula seja afixada de modo permanente, 

para proteger de danos como é imprescindível para observação do corte ao microscópio. 

Para as análises das lâminas histológicas com colaração Picro-Sirius Red foi adotado o 

procedimento igual ao procedimento de Hematoxilia e Eosina - H.E com relação à fixação, 

desidratação, diafanização, inclusão, microtomia, montagem das lâminas histológicas, que 

foram técnicas citadas anteriormente no texto. 

A coloração ocorreu com Sirius-Red F3B (CI 35782) 05g, solução aquosa saturada de 

ácido pícrico 500 mL (1,3% em água), o Sirius-Red está disponível a partir da Sigma-Aldrich 

sob o nome de ―Direct Red 80‖, água acidificada: adicionando 5 mL de ácido acético (glacial) 

para 1 litro de água destilada. 

O procedimento de coloração ocorreu com a Hematoxilina de Weigert por 8 min, depois 

as lâminas foram lavadas em água corrente por 10 min, posteriormente as lâminas foram 

coradas em Picro-Sirius Red durante 1 hora, após esta etapa ocorreu a lavagem das mesmas 

em duas mudanças de água acidificada. 

Fisicamente a remoção de maior parte da água ocorreu a partir da agitação vigorosa das 

lâminas, a desidratação deu-se por 3 banhos de etanol a 100% e para finalizar o processo as 

lâminas foram limpas em xilol e montadas em um meio resinoso. 
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Para a captura das imagens coradas com Picro-Sirius Red foi utilizado um 

microscópio LEICA-DM-4000B, do Departamento de Odontologia Restauradora da 

Faculdade de Odontologia Araçatuba – FOA da Universidade Estadual Paulista ―Júlio de 

Mesquita Filho‖ UNESP – SP sob coordenação do Prof. Luciano Tavares Ângelo Cintra e o 

programa utilizado para captura de imagens foi o IMAGE J. Para determinação das 

porcentagens (%) do colágeno tipo I (fibras grossas) utilizou-se o programa EXCEL e foram 

feitas 20 medidas utilizando a equação  

     
  

  
      (Equação 7) 

sendo AD a área dourada que corresponde ao colágeno tipo I e AT é a área total . 

 

6.6.2. Preparação das lâminas para análises de microscopia de força atômica - 

AFM e de microscopia de polarização 

O mesmo procedimento de preparação citado nas técnicas para análises 

histológicas com coloração por Hematoxilina e Eosina - H.E e Picro-Sirius Red foi utilizado 

para a montagem das lâminas referentes às duas técnicas de análises (Microscopia de Força 

Atômica – AFM e Birrefringência).  

Após a remoção dos tecidos e imersão em solução de formol a 10% por 24 horas e 

lavagem em água corrente dos mesmos por 12 horas, os corpo de provas (tendões) passaram 

pelas seguintes etapas: fixação, desidratação, diafanização, inclusão, microtomia, montagem 

das lâminas histológicas e coloração. 

Após a realização da técnica de inclusão que ocorreu em blocos parafina, as peças 

foram cortadas longitudinalmente por um micrótomo LEICA modelo RM 2125 RT com 

cortes padronizados de 7µm, imediatamente após os cortes serem fixados em lâminas 

histológicas os mesmos não receberam coloração e coberturas de lamínulas. As lâminas 



81 

 

obtiveram sua confecção separadamente e cada lâmina histológica foi montada com uma série 

de no mínimo 5 cortes consecutivos de cada peça e cada grupo de animais foi representado 

por 10 lâminas histológicas montadas com seus respectivos tendões. Ao término deste 

procedimento as lâminas foram desparafinizadas e desidratadas. 

Para as análises topográficas das amostras dos tendões calcâneos de ratos foi 

utilizado um Microscópio de Força Atômica – AFM - VEECO modelo DIMENSION V, em 

meio aéreo, operando no modo tapping mode, frequência de varredura de 150 kHz-Hz, num 

campo de análise de 512 x 512 px. Para a obtenção de imagens foram realizadas cinco 

capturas de sua topografia sob uma disposição aleatória na área correspondente à área central 

da lâmina. Mediante as imagens tridimensionais capturadas do Microscópio de Força Atômica 

- AFM foram analisadas de maneira qualitativa a conformação organizacional (alinhamento, 

homogeneidade e predominância dimensional) das fibras e feixes colágenos. 

Todo o procedimento de análise para Microscopia de Força Atômica  - AFM foi 

coordenado e orientado com o auxílio do Prof. Rubens Bernardes Filho do Laboratório de 

Nanotecnologia para Agronegócio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA – São Carlos – SP. Para as análises perimétricas topográficas foram feitas 20 

medidas e o programa utilizado para obtenção das imagens e medidas de perimetria 

topográficas (medidas em micrômetros, µm) foi o GWYDDION 2.31. 

Entretanto por meio da microscopia de polarização usando a propriedade 

anisotrópica óptica foi possível analisar as fibras colágenas de tendões de ratos do presente 

trabalho, pois o colágeno possui tal anisotropia óptica o que se refere a birrefringência de 

forma textural.  

Com o uso de água destilada todas as lâminas de cada grupo analisado, passaram 

por um processo de submersão, com a finalidade de uma análise da birrefringência total das 
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lâminas histológicas de forma precisa, porém onde o índice de refração é de (n = 1,333), 

conforme descreve em suas pesquisas Vidal (1987b). 

As medidas dos retardos ópticos em H2O representam à soma das birrefringências 

intrínsecas e textural dos feixes de colágeno. 

Durante um intervalo de tempo de 30 minutos todas as lâminas a serem analisadas 

foram imersas em água destilada e antes de serem analisadas no microscópio de luz 

polarizada foram cobertas por lamínulas, contendo água destilada nas interfaces. 

Para a obtenção das medidas de retardos ópticos (R.O) utilizou-se um microscópio 

de luz polarizada Leica modelo DMRX. As medidas foram obtidas com uma objetiva Pol 

10x/0,22, condensador 0,0, compensador Sénarmont‘s /4, monocromática  = 546nm, obtida 

por meio de um filtro de interferência Leica, todo este equipamento foi utilizado no 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e as análises transcorreram sob a 

supervisão e orientação do Prof. Dr. Oscar Peitl Filho. 

As fibras colágenas apresentam um alto brilho e consequentemente um alto valor 

de retardo óptico (R.O) quando estão orientadas na posição de 45° de orientação do eixo 

longo do tendão em relação aos polarizadores do microscópio, nesta posição as medidas de 

birrefringência tornam-se possíveis. 

 

6.7. Análise Estatística 

A análise estatística foi feita por meio do programa SPSS 17.0 for Windows. Para 

comparação entre os grupos dos animais que somente passaram pelos banhos hidrotérmicos 

foi utilizado o teste ANOVA One-Way seguido do pós-teste de Tukey, sendo considerado o 

nível de significância de p<0,05. 
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Para comparação pareada (animais que passaram pelo banho hidrotérmico 

associado aos exercícios físicos) foi utilizado o Tete T Independente para amostras 

(Independent Sample Teste T), sendo considerado o nível de significância de p<0,05. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1. Análise visual dos animais durante e após o procedimento experimental 

Desde o início do presente estudo foram planejados para os 7 grupos conter 5 

animais, perfazendo um total de 35 animais e 70 conjuntos (tendões do membro 

direito/esquerdo), o procedimento experimental prosseguiu de forma normal como o 

planejado não ocorrendo óbito de animais.  

 

Durante o ato cirúrgico que consistiu na extirpação total do músculo 

gastrocnêmio, do tendão e pé do rato do membro pélvico foi observado em uma análise visual 

que os animais do grupo controle GC, I, II, III e IV os membros inferiores (direito/esquerdo) 

não apresentaram lesões cutâneas e motoras, fato evidenciado também 24 e 48 horas após o 

experimento. Para os grupos V e VI constatou-se notadamente uma coloração não habitual 

(supostamente necroses), encolhimento tendíneo e posteriormente durante o procedimento 

cirúrgico uma dificuldade de extirpação do mesmo (rigidez tecidual),  

 

 

7.2. Análise morfológica qualitativa das lâminas coradas por hematoxilina e 

eosina - H.E  

Por meio de microscopia de luz foram realizadas as análises histológicas. As 

lâminas foram montadas com cortes longitudinais com finalidade de analisar fibras de 

colágeno, fibroblastos, células inflamatórias e o estado de organização do colágeno, pois a 

técnica de coloração com Hematoxilina e Eosina - H.E evidencia tais alterações. 



85 

 

As figuras 25 e 26 estão correlacionadas com os animais do grupo controle GC 

cujas patas traseiras não foram submergidas ao banho hidrotérmico, aos exercícios com saltos 

verticais e tampouco ao ensaio de tração. Os tecidos apresentam uma alta organização do 

colágeno em sua região central e externa (asteriscos amarelos) sem presença de fibroblastos e 

também a ausência de reações inflamatórias. 

 

 

Figura 25. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo 

controle (10x). 
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Figura 26. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo 

controle (20x). 

 

 

 

 

 

As figuras 27, 28 e 29 correspondem aos animais do grupo I, cujos membros não 

foram submetidos ao banho hidrotérmico e ao exercício físico, mas neste grupo todos os 

tendões foram submetidos ao ensaio de tração. Os asteriscos amarelos indicam a presença de 

colágeno em alta organização. 
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Figura 27. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo I 

(10x). 

 

 

 

 

 

Figura 28. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo I 

(20x). 
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A figura 29 mostra fibrócitos entre as fibras (asteriscos verdes), responsáveis por 

sintetizar colágeno entre as fibras.  

 

Figura 29. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo I 

(40x). 

 

 
 

 

 

As figuras 30 e 31 exibem alta concentração de tecido colagenoso (asteriscos 

amarelos) o que evidenciam um tecido altamente organizado. Os membros inferiores dos 

animais deste grupo II não sofreram banhos hidrotérmicos, mas realizaram exercícios de 

saltos verticais e seus tendões passaram por ensaios de tração.  
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Figura 30. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo II 

(10x). 

 

 

Figura 31. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo II 

(20x).  

 

 

As figuras 32 e 33 são imagens dos tendões do grupo III (42°C sem exercício/com 

ensaio mecânico de tração), que mostraram uma arquitetura com características muito 
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próximas à do grupo II, evidenciando o conjunto de fibras colágenas organizadas e 

preservadas na sua morfologia tecidual (asteriscos amarelos). 

 

Figura 32. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo III 

(10x). 

 

 

Figura 33. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo III. 

(20x). 
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As figuras 34 e 35 representam os tendões analisados do grupo IV (42°C com 

exercício/com ensaio mecânico de tração). As imagens deste grupo demonstram um tecido em 

vias de desorganização, perdendo o paralelismo de fibras em sua porção central (asteriscos 

amarelos), presença de reações inflamatórias (asteriscos azuis). 

 

Figura 34. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo IV 

(10x). 

 

 

Figura 35. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo IV 

(20x). 
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As figuras 36, 37 e 38 representam os animais do grupo V (45° C sem 

exercício/com ensaio mecânico de tração).  

 

Figura 36. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo V 

(10x).  

 

 

 

 

 

Na figura 36 percebe-se a presença de tecido colágeno (asteriscos amarelos) 

intermediado com fibroblastos (asteriscos pretos), estando o tecido colágeno aparente na faixa 

central um pouco espaçado, com pouca desorganização e pequena perda de continuidade, 

sendo uma área de rompimento. Há presença também de reações inflamatórias (asteriscos 

azuis) na parte superior da imagem. 
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A figura 37 mostra um tecido colágeno com pouca desorganização mantendo o 

paralelismo entre as fibras (asteriscos amarelos) e presença de células fibroblásticas 

(asteriscos pretos) presentes no tecido colagenoso. 

 

Figura 37. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo V 

(10x). 

 

 
 

 

 

A figura 38 mostra uma reação inflamatória (asterisco azuis) mais acentuada que 

nas figuras 36 e 37, o que indica uma tendência para o início da desorganização tecidual nas 

fibras colagenosas. 
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Figura 38. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo V 

(20x). 

 
 

 

A figura 39 representa o tendão calcâneo do grupo V (45° C sem exercício/com 

ensaio de tração), evidenciando-se na imagem a presença de tecido colágeno (asteriscos 

amarelos) espaçado, com pouca organização e intermediado com fibroblastos (asteriscos 

pretos). 

 

Figura 39. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo V 

(40x). 
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As figuras 40 e 41 representam os animais do grupo VI (45° C com exercício/com 

ensaio de tração). A figura 40 exibe um tecido colagenoso (asteriscos amarelos) central 

desagregado, espaçado, com presença de células inflamatórias (asteriscos azuis), com pouca 

organização e perda de continuidade tecidual, sendo áreas de rompimento. Na região esquerda 

e abaixo do centro da imagem há um espaçamento grande, o que denota uma área que 

supostamente sofreu ruptura (asteriscos lilás). 

 

 

Figura 40. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo VI 

(10x). 

 
 

 

A figura 41 representa um tecido colágeno muito desorganizado em sua região 

central, não mantendo o paralelismo habitual entre as fibras colágenas (asteriscos amarelos), 

com espaçamento grande entre as fibras de colágeno e um grande agregado de células 

inflamatórias (asteriscos azuis) na parte central e inferior direita. 
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Figura 41. Corte histológico do tendão calcâneo corado por hematoxilina e eosina, grupo VI 

(10x). 

 
 

Na análise histológica qualitativa realizada neste trabalho notou-se pouca 

diferença do grupo controle GC em relação aos grupos I, II e III, pois em todos os casos as 

diferenças são discretas nas estruturas das fibras, sem aumento da presença de células 

fibroblásticas. 

Entretanto ao se analisar comparativamente o grupo III e IV, na qual a variável é o 

exercício (grupo IV) já que os tendões dos dois grupos foram submetidos à mesma 

temperatura (42°C), verificou-se no grupo IV há pequena desorganização das fibras colágenas 

com perda de sua continuidade morfológica e presença de células inflamatórias.   

Quando se compara histologicamente (H.E) os grupos V e VI, cujo variável 

também é o exercício de saltos verticais (grupo VI), onde os tendões também foram expostos 

às mesmas temperaturas (45°C), há uma evidencia que os animais dos grupos que passaram 

por exercícios tiveram um dano muito maior em relação àqueles que não foram submetidos 

aos saltos verticais, pois as imagens apresentam uma desorganização acentuada em sua porção 

central com perda da continuidade tecidual, destruição tecidual, aparecimento de células 

inflamatórias o que indica a presença de um processo inflamatório e regiões apresentando 
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evidências de avulsionamento, o que provavelmente foi causado por uma desorganização do 

tecido. 

Relacionando de uma maneira generalizada as imagens do grupo controle GC, I, 

II em relação aos grupos III, IV, V e VI, evidencia-se uma grande desigualdade nas imagens 

obtidas, o que faz perceber que em temperaturas elevadas iguais e ou acima de 42°C há um 

início de danos ao tecido tendíneo, acentuando-se na temperatura de 45°C. Para as 

temperaturas elevadas citadas anteriormente associadas com os exercícios de saltos verticais o 

dano é maior ainda, fato este demonstrado nas imagens obtidas por Hematoxilina e Eosina - 

H. E. 

Em relação somente à temperatura do grupo III e IV (42°C) o que se pode pensar 

é que este grau de aquecimento é uma temperatura limite para aplicabilidade clínica. Low e 

Reed (2001) relata m que o uso da termoterapia que induz o aquecimento tecidual a 45°C 

causa dano proteico e tecidual, portanto se elevarmos o aquecimento poderá ocorrer uma 

destruição muscular e uma desnaturação na morfologia do colágeno, evento este que pôde ser 

identificado nos grupos V e VI, este fato foi enfatizado ainda mais quando se adicionou 

exercícios (saltos verticais) neste trabalho. 

 

7.3. Análise morfológica qualitativa das lâminas coradas por  

picro-sirius red  

 

As análises com coloração de Picro-Sirius Red foram feitas por meio da 

microscopia de luz polarizada, todas as imagens analisadas foram obtidas com o aumento de 

100x (10x oculares e 10x objetivas), com a intenção de observar-se as fibras colágenas tipo I 

presentes no tendão calcâneo de ratos.  
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Após este procedimento utilizou-se o editor de imagens IMAGE J, para a 

demarcação do colágeno tipo I existente no tendão calcâneo, para a determinação da 

porcentagem (%) das fibras colágenas do presente estudo, foi utilizado o programa EXCEL. 

As figuras 42 – 45 são pertencentes aos grupos controle GC, I, II e III. Todos os 

grupos citados não foram expostos a temperaturas exceto o grupo III e somente o grupo II foi 

submetido ao exercício. Tais imagens possuem um brilho acentuado na cor dourado, pois esta 

cor correlaciona-se com presença de colágeno tipo I (fibras grossas), colágeno este altamente 

organizado e resistente. Dayan et al., (1989) mostraram que as cores da birrefringência de 

polarização parecem ser uma medida da espessura das fibras, da densidade do empacotamento 

e do arranjo espacial. Moléculas fortemente empacotadas e, presumivelmente, melhor 

alinhadas mostram cores de polarização em comprimento de onda mais distantes. 

 

Figura 42. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo controle 

(100x). 
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Figura 43. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo I (100x). 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo II (100x). 
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Figura 45. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo III (100x). 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras 46, 47 e 48 são pertencentes aos grupos IV, V e VI, todos os grupos 

citados foram expostos aos banhos hidrotérmicos e somente o grupo IV e VI foi submetidos 

ao exercício (saltos verticais), as figuras denotaram a presença de um tecido desorganizado 

com espaçamento entre as fibras e perda de continuidade que o torna com capacidade 

funcional reduzida. 
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Figura 46. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo IV (100x). 

 

 

 

 

Figura 47. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo V (100x). 
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Figura 48. Fibra colágena de tendão calcâneo corado com picro-sirius red, grupo VI (100x).  

 

 

A figura 49 expressa o gráfico confeccionado a partir das porcentagens (%) 

obtidas das lâminas coradas com Picro-Sirius Red, o gráfico exposto foi analisado somente 

com a variável temperatura dos grupos controle GC, I, III e V. 

 

Figura 49. Porcentagens (%) de colágeno tipo I (fibras grossas) para os animais que passaram 

pelo banho hidrotérmico comparados ao grupo controle. 
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Os resultados para a variável temperatura estão expressos na tabela 1 que contém 

as informações em porcentagens (%) das proporções de colágeno tipo I (área dourada) de 

cada grupo analisado no experimento. 

 

Tabela 1. Média percentual (%) do colágeno tipo I (fibras grossas) para os animais que 

passaram pelo banho hidrotérmico. 

Grupos 

Média (%) do Colágeno 

Tipo I  

(Área Dourada) 

Controle 86,20 ± 3,10 

I 81,39 ± 3,13 

III 59,03 ± 4,82 

V 38,11 ± 3,80 

 

 

A tabela 1 mostra os valores percentuais (%) do colágeno tipo I e informa que nos 

grupos controle GC, I e III ocorreu uma porcentagem alta de colágeno tipo I (áreas douradas). 

Com aumento da temperatura dos banhos hidrotérmicos há uma diminuição de percentual nos 

grupos citados anteriormente ocorrendo diminuição das áreas douradas no grupo V, este fato 

vai de encontro com as análises visuais estudas nas imagens anteriores, e supõe que o 

aumento da temperatura provoca dano no tecido colagenoso. 

A figura 50 mostra as porcentagens (%) obtidas das lâminas coradas com Picro-

Sirius Red. O gráfico foi montado mediante as variáveis temperaturas e exercícios físicos 

(saltos verticais) de todos os grupos e a intenção foi estudar o efeito das variáveis pareadas 

comparando seus efeitos dentro dos grupos.  
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Figura 50. Porcentagem de colágeno tipo I (fibras grossas) para os animais que passaram 

pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico.  

 
 

A tabela 2 expressa os resultados em porcentagens (%) das proporções de 

colágeno tipo I (área dourada) de cada grupo analisado no experimento aos pares para a 

variável temperatura associada ao exercício físico (saltos verticais). 

 

Tabela 2. Média percentual (%) do colágeno tipo I (fibras grossas) para os animais que 

passaram pelo banho hidrotérmico com associação de exercícios físicos.   

Grupos 
Média (%) do Colágeno Tipo I  

(Área Dourada) 

Controle 86,20 ± 3,1 

I 81,39 ± 3,13 

II 72,17 ± 4,48 

 ± 

III 59,03 ± 4,42 

IV 48,55 ± 5,41 

  

V 38,11 ± 3,80 

VI 11,11 ± 1,91 
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Nas análises do percentual pareado dentro dos grupos controle GC e I, GC e II, I e 

II, III e IV e V e VI para o colágeno tipo I (área da dourada) nota-se que os percentuais são 

altos nos grupos controle GC, I e III, mas abaixam-se de forma acentuada nos grupos II e IV, 

no grupo V o percentual mostra-se baixo e confirma-se ainda mais baixo no grupo VI, estes 

dados corroboram que a adição de exercício físico provoca com mais ênfase à destruição 

tecidual do colágeno, pois estes grupos foram os que passaram por exercícios físicos. 

 

7.4. Análise morfológica qualitativa das imagens obtidas por microscopia de 

força atômica - AFM 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos tendões ocorreu de forma criteriosa 

mediante imagens obtidas por Microscopia de Força Atômica - AFM, que tem a finalidade de 

mostrar a topografia da amostra observada, e as lâminas foram montadas com cortes 

longitudinais com finalidade de analisar as fibras colágenas. 

 

As figuras 51 - 54 representam os grupos controle GC, I, II e III respectivamente e 

revelam um tecido organizado com um padrão elevado de orientação e alinhamento 

longitudinal e supostamente com alta concentração de colágeno. 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

Figura 51. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo 

controle (5,0 x 5,0 µm) 

 

 

 

 

Figura 52. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo I (5,0 

x 5,0 µm) 
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Figura 53. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo II (2,0 

x 2,0 µm) 

 

 
 

Figura 54. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo III 

(2,0 x 2,0 µm) 

 

 
 

As figuras 55, 56 e 57 são respectivamente pertencentes aos grupos, IV, V e VI, 

mostram um tecido desorganizado, subentendendo-se que nestes grupos há uma baixa 
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concentração de colágeno, com um padrão diminuído de orientação e alinhamento 

longitudinal. 

 

Figura 55. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo IV 

(2,49 x 2,49 µm) 

 

 
 

Figura 56. Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo V 

(2,47 x 2,47 µm) 
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Figura 57.  Imagem de tendão calcâneo obtida por microscopia de força atômica, grupo VI 

(5,0 x 5,0 µm) 

 

 
 

As imagens obtidas mediante a Microscopia de Força Atômica - AFM mostram 

que o grupo controle GC, e os grupos I e II, tem uma alta concentração de agregação e 

alinhamento em paralelo das fibras colágeno, fato este que indica a presença de um material 

mais organizado.  Isto também se repete ao grupo III, grupo este que passou pela temperatura 

de 42°C, mas sem associar os exercícios físicos (saltos verticais). 

As mudanças observadas nas imagens dos grupos, IV, V e VI evidenciam um 

tecido com padrão desorganizado e menor alinhamento em paralelo das fibras colágenas em 

sua porção longitudinal, em comparação com aos grupos controle GC, I, II e III. 

Estas observações qualitativas correlacionam-se com os dados obtidos de maneira 

quantitativa para as medidas de perimetria topográfica dos tendões calcâneos de ratos, 

mostrados na figura 58 na forma de gráfico Box-Plot, com valores expressos em micrômetros 

(µm), considerando os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 
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Figura 58. Representação Box-Plot das medidas de perimetria topográfica (µm) dos grupos 

controle GC, I, III e V, para os animais que passaram pelo banho hidrotérmico. 

 

 

Para as análises estatísticas da perimetria topográfica dos tendões calcâneos de 

ratos utilizou-se o teste ANOVA One Way e pós-teste de Tukey, (p<0,05).  Os grupos 

analisados têm seus valores expressos em micrômetros (µm), mostrados na tabela 3 e a 

variável considerada foi somente os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

Com base nas informações da tabela 3 nota-se uma diferença significante entre os 

valores dos grupos controle GC e I, grupo controle GC e III, grupo controle GC e V, I e III, 

III e V, mostrando que o aumento da temperatura diminui a perimetria topográfica dos 

tendões analisados. 
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Tabela 3. Valores da perimetria topográfica (µm), para os animais que passaram pelos banhos 

hidrotérmicos. 

Grupos Perimetria (µm) 

Controle 0,743 ± 0,123 

I 0,440 ± 0,060
○
 

III 0,251 ± 0,059
 Δ

 

V 0,144 ± 0,022
 Δ,□

 

 F = 240,077 (p = 0,000) 
○
p<0,05 (comparado com GC); 

Δ
p<0,05 (comparado com GI); 

□ 

p<0,05 (comparado com GII) 

 

A figura 59 mostra as medidas de perimetria topopgráfica dos tendões calcâneos 

de ratos de todos os grupos na forma de gráfico Box-Plot, sendo que a análise foi feita de 

forma pareada e a variável foi relacionar os banhos hidrotérmicos associado aos exercícios 

físicos (saltos verticais) em comparação aos grupos que só sofreram banho hidrotérmicos.  

 

Figura 59. Representação Box-Plot das medidas de perimetria topográfica (µm) de todos os 

grupos pareados, para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao 

exercício físico. 
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A tabela 4 expressa os resultados dos valores da perimetria topográfica em 

micrômetros (µm) de cada grupo estudado no presente trabalho para a variável animais que 

passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico e nestas análises foram 

verificados os grupos aos pares utilizando o Teste T Independente para amostras (Independent 

Sample Teste T), (p<0,05). 

 

Tabela 4: Valores da perimetria topográfica (µm) de todos os grupos analisados para os 

animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico. 

Grupos Perimetria (µm) 

Controle 0,743± 0,123 

I 0,440 ± 0,060 

 p = 0,000 

  

I 0,440 ± 0,060 

II 0,215 ± 0,058 

 p = 0,000 

  

III 0,251 ± 0,059 

IV 0,136 ± 0,024 

 p = 0,000 

  

V 0,144 ± 0,022 

VI 0,063 ± 0,014 

 p = 0,000 

 

Os resultados mostrados na tabela 4 e divulgados na forma de gráfico Box-Plot 

denotam que ocorreu diferença significante entre o pareamento dos grupos controle GC e I, I 

e II, III e IV, V e VI. Os valores da perimetria topográfica apresentaram valores numéricos 

mais altos nos grupos que não sofreram ação da temperatura (GC, I). Porém no grupo II, cujos 
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animais não sofreram banhos hidrotérmicos, mas foram submetidos aos exercícios físicos, o 

valor apresentou-se baixo, fato este que pode ser associado que com o incremento do 

exercício há uma tendência de diminuição da perimetria do diâmetro da fibra tendínea,  já que 

a diferença mostra-se de forma significante no pareamento do grupo controle GC e I ,I e II. 

Para os grupos em que a temperatura se fez presente (III, IV, V e VI) os valores se 

mostram baixos quando comparados aos pares (III e IV, V e VI), e acentuaram-se mais 

quando a temperatura foi aumentada e esteve associada ao exercício físico (grupos estes IV e 

VI).  

 

7.5. Análise qualitativa e quantitativa das medidas de birrefringência  

 

As figuras 60 - 66 foram obtidas por meio de microscopia de luz polarizada para 

capturar as imagens dos corpos de provas (tendões) fixados nas lâminas e as mesmas foram 

posicionados na platina do microscópio à 45° (direita ou esquerda) em relação aos 

polarizadores, pois nesta angulação de orientação que corresponde ao eixo longo dos tendões, 

as fibras dos tendões exibem uma morfologia de enrugamento e ondulação que é denominada 

―crimp”, que possui um brilho altamente característico associado com o alto valor de retardo 

óptico, estes fatores são resultantes de alta concentração, orientação estado de agregação 

molecular e deposição de fibras colágenas.  
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Figura 60. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo controle. 

 

 

Nota-se que nas imagens das figuras 60, 61 e 62 que representam os grupos 

controle GC, I e II respectivamente, as fibras possuem uma alta organização molecular da 

proteína colágeno bem como agregação, indicando que o colágeno não sofreu desorganização 

em sua conformação biológica.  

 

Figura 61. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo I. 
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Figura 62. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo II. 

 

 

Nas imagens observadas por microscopia de birrefringência das figuras 63 - 66 os 

asteriscos vermelhos enfatizam áreas em que as fibras tendíneas perderam a organização 

estrutural e a continuidade tecidual do colágeno tendíneo. 

 

Figura 63. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo III. 

 

 



116 

 

 

Figura 64. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo IV. 

 

 

 

 

Figura 65. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo V. 
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Figura 66. Imagens de microscopia de birrefringência das fibras colágenas do grupo VI. 

 

 

 

A figura 67 mostra as medidas de birrefringência dos grupos analisados (grupo 

controle GC, I, III e V) em forma de gráfico Box-Plot, somente para a variável temperatura, e 

ilustra o comportamento de cada grupo, evidenciando que os grupos não são próximos entre si 

tendo uma diferença grande nos valores de birrefringência.  

A partir da região central das amostras estudadas extraiu-se 100 medidas de 

retardos ópticos, sendo que os valores para as medidas de birrefringência foram expressos em 

nanômetros (nm) para cada grupo em diferentes pontos do tendão. A análise dos grupos 

controle GC, I, III e V ocorreram com aplicação de métodos estatísticos mediante um teste 

paramétrico, com análise de variância, havendo homogeneidade nas variâncias dos grupos.  
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Figura 67. Representação Box-Plot das medidas de birrefringência (nm) dos grupos controle 

GC, I, III e V para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

 
 

Os resultados das medidas de birrefringência para a variável temperatura estão 

expressos na tabela 5 e utilizou-se o teste ANOVA One Way e pós-teste de Tukey, (p<0,05) 

para a análise estatística. 

 

Tabela 5. Valores de birrefringência (nm), obtidos mediante os retardos ópticos dos grupos 

analisados para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

 

Grupos Birrefringência (nm) 

Controle 74,73 ± 6,42 

I 60,93 ± 8,16
○
 

III 42,53 ± 9,18
Δ
 

V 26,79 ± 4,73
Δ,□

 

 F = 820,113 (p = 0,000) 

○
p<0,05 (comparado com GC); 

Δ
p<0,05 (comparado com GI); 

□
p<0,05 (comparado 

com GII) 
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Os resultados expressados na tabela 5 que contêm somente informações para a 

variável temperatura exibiram que para as análises de medidas de birrefringência o grupo 

controle (GC) e grupo I têm as médias de valores de retardos ópticos altos, apontando que 

estes grupos estão muito próximos no seu estado de agregação e orientação molecular das 

fibras colágeno, fato este comprovado nas imagens 59 e 60. Estes grupos (GC e I), não foram 

submetidos ao banho hidrotérmico, entretanto para o grupo III (temperatura de 42°C) os 

valores começam a apresentar uma média de retardo óptico em declínio o que indica que nesta 

condição de temperatura há um início de desorganização do tecido e perda de continuidade na 

agregação molecular do colágeno, e se destaca ainda mais baixa no grupo V (temperatura de 

45°C), fato que acentua-se quando se eleva a temperatura mostrando que ocorre 

desorganização do colágeno das fibras tendíneas. Isto confirma que quanto menores forem os 

resultados em nanômetros (nm) piores serão os efeitos com relação à organização estrutural 

das fibras de colágeno devido à aplicação de aquecimento local. 

A figura 68, exibida na forma de gráfico Box-Plot, mostra as medidas de 

birrefringência de todos os grupos com a variável temperatura associada aos exercícios físicos 

em comparação aos grupos que só sofreram banho hidrotérmicos.  

Os resultados das análises de birrefringência para a variável temperatura com 

adição de exercícios físicos estão mostrados na tabela 6. Nestas análises foram verificados os 

grupos aos pares utilizando o Teste Independente para amostras (Independent Sample Teste 

T), (p<0,05). 
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Figura 68. Representação Box-Plot das medidas de birrefringência (nm) de todos os grupos 

para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico. 

 

 
 

 

Foi constatado por meio dos dados da tabela 6 que ocorreu diferença significante entre o 

pareamento dos grupos controle GC e I, I e II, III e IV, V e VI.  

Quando a variável é animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos associado a 

exercícios físicos, as análises pareadas mostraram que houve diferença significante nas 

médias de valores de retardos ópticos. O grupo controle GC em relação ao I teve médias de 

valores de retardos ópticos altas, o mesmo ocorrendo para o pareamento entre o grupo I e II, o 

que evidencia um alto grau de orientação das fibras de colágenos, notadas nas imagens 60, 61 

e 62. 
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Tabela 6: Valores de birrefringência (nm) dos grupos analisados para os animais que 

passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico. 

Grupos Birrefringência (nm) 

Controle 74,73 ± 6,42 

I 60,93 ± 8,16 

 
p = 0,000 

 
 

I 60,93 ± 8,16 

II 51,04 ± 8,17 

 
p = 0,000 

 
 

III 42,53 ± 9,18 

IV 35,85 ± 4,90 

 
p = 0,000 

 
 

V 26,79 ± 4,73 

VI 20,91 ± 3,40 

 
p = 0,000 

 

Para o pareamento entre os grupos III e IV os valores de R.O foram menores, o 

que indica que nestes grupos há um início de desorganização do estado de agregação 

molecular do colágeno e alteração da geometria helicoidal, fato este que se acentua com maior 

intensidade quando correlata-se os grupos V e VI. Todas estas observações citadas são 

observadas nas imagens 63- 66. 

Os valores neste experimento indicam que com o aumento da temperatura há uma 

diminuição dos valores de retardos ópticos, mas este episódio é realçado quando os exercícios 

físicos (saltos verticais) são incluídos nos grupos (II, IV e VI), o que sugere uma 
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desorganização do colágeno mais evidente nestes grupos em relação aos grupos (GC, I, III e 

V), fato este que pode ser correlacionado com as análises das propriedades mecânicas. 

 

7.6. Análise quantitativa dos ensaios mecânicos de tração 

A figura 69 mostra curvas representativas de um ensaio de tração dos materiais 

em estudo. 

 

Figura 69. Curvas representativas do ensaio mecânico de tração. 

 
 

 

Na literatura consultada o trabalho de Yuan et al., (2003) avaliou o 

comportamento mecânico especificamente de tendões calcâneos de ratos Sprague-Dawley, o 

trabalho de Biancalana (2009), o animal utilizado foi ratos da raça ZUCKER e nos estudos de 

Romano et al.,(2010), coelhos foram os animais utilizados, porém em ambos os trabalhos 

foram observadas as análises mecânicas por meio de ensaio de tração de tendão.  

Segundo Viidik (1996), as fibras colágenas determinam as características 

mecânicas, a organização tecidual e a estabilidade dos tendões e ligamentos, portanto as 

propriedades mecânicas são dependentes de vários fatores incluindo orientação das fibras e 
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fibrilas de colágeno, assim como seu comprimento e diâmetro (BIRK et al., 1997), enquanto 

que as propriedades físicas dos tendões dependem das ligações cruzadas intra e 

intermoleculares, assim as moléculas de colágeno apresentam a formação dessas ligações 

cruzadas que proporcionam ao tendão maior força de tensão (HAUNT et al., 1992). 

 

Neste trabalho todos os tendões dos grupos I - VI foram submetidos ao ensaio de 

tração até o seu momento de ruptura e analisadas as propriedades mecânicas de força máxima 

(N), rigidez (N/m) e energia absorvida pelo corpo até a seu ponto de ruptura (mJ). Como já 

citado anteriormente vale relembrar que os animais do grupo controle (GC) serviram única e 

exclusivamente para análises histológicas. 

 

As figuras 70, 71 e 72 são gráficos em forma de Box-Plot das análises das 

propriedades mecânicas pertencentes aos grupos que sofreram somente ação do banho 

hidrotérmico. 

 

 A figura 70 mostra os resultados dos valores médios encontrados para a força 

máxima de tração (N), a figura 71 os resultados de valores médios encontrados para rigidez 

(N/m) e A figura 72 mostra os valores médios encontrados para a energia absorvida pelo 

corpo até seu ponto de ruptura (mJ). 
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Figura 70. Representação Box-Plot dos valores da força máxima de tração (N) para os 

animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

 

 

 

Figura 71. Representação Box-Plot dos valores da rigidez (N/m) para os animais que 

passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

 

.  
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Figura 72. Representação Box-Plot dos valores da energia absorvida pelo corpo até o ponto 

de ruptura (mJ) para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos. 

 

 

 

Os resultados numéricos para a variável temperatura sem submeter os animais a 

exercícios físicos de saltos verticais estão expressos na tabela 7. Foram analisados as 

propriedades mecânicas força máxima (N), rigidez (N/m) e energia absorvida pelo corpo até o 

seu ponto de ruptura (mJ), utilizando o teste ANOVA One Way e pós teste de Tukey 

(p<0,05). 

 

Tabela 7: Valores das propriedades mecânicas dos grupos analisados para os animais que 

passaram pelos banhos hidrotérmicos obtidos por meio do ensaio de tração.  

Grupos Força (N) Rigidez (N/m) 

Energia absorvida 

pelo corpo até a força 

máxima (mJ) 

I 89,19 ± 5,96 22,77 ± 5,02 269,09 ± 107,57 

III 50,56 ± 7,14
Δ
 22,89 ± 4,38 205,31 ± 65,76 

V 30,83 ± 3,97
Δ,□

 13,32 ± 3,62
Δ,□

 74,88 ± 40,51
Δ,□

 

 F = 265,904 (p = 0,000) F = 16,292 (p = 0,000) F = 17,175 (p = 0,000) 

Δ
p<0,05 (comparado com GC);

 □
p<0,05 (comparado com G III) 
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Os resultados da força máxima (N) que representa a carga no limite máximo dos 

grupos experimentais (I, III e V) indicaram que houve uma diferença significante (p<0,05) na 

análise simultânea em relação aos grupos I e III, I e V e III e V. 

 

Os valores médios encontrados para a rigidez (N/m) evidenciaram que os grupos I 

e III não apresentaram diferença entre si, mas os grupos I e V demonstraram diferença 

significante (p<0,05), fato que se repetiu entre os grupos III e V. 

 

Para a propriedade de energia absorvida pelo corpo até seu ponto de ruptura (mJ) 

os valores médios encontrados exibiram que os grupos I e III não apresentaram diferença 

significante. Porém, os grupos I e V, e III e V tiveram uma diferença significante. 

 

As figuras 73, 74 e 75 são gráficos expressados na forma de Box-Plot das análises 

das propriedades mecânicas pertencentes aos grupos que sofreram ação do banho 

hidrotérmico associado ao exercício físico. 

 

A figura 73 mostra os resultados de valores médios encontrados para a força 

máxima (N), a figura 74 mostra os resultados de valores médios encontrados para a 

propriedade de rigidez (N/m) e a figura 75 mostra os valores médios encontrados para a 

propriedade de energia absorvida pelo corpo até seu ponto de ruptura (mJ). 
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Figura 73. Representação Box-Plot dos valores da força máxima (N) para os animais que 

passaram pelo banho hidrotérmico associado ao exercício físico. 

 

 
 

 

Figura 74. Representação Box-Plot dos valores da rigidez (N/m) para os animais que 

passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao exercício físico. 
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Figura 75. Representação Box-Plot dos valores da energia absorvida pelo corpo até o ponto 

de ruptura (mJ) para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos associado ao 

exercício físico. 

 

 

 

 

Na tabela 8 estão os resultados obtidos para os grupos que tiveram o banho 

hidrotérmico com adição de exercícios físicos. Foram analisados as propriedades mecânicas 

força máxima (N), rigidez (N/m) e energia absorvida pelo corpo até o ponto de ruptura (mJ), 

utilizando o Teste T Independente para amostras (Independent Sample Teste T), (p<0,05). 

Baseados nos dados apresentados na tabela 8 foram analisados apenas os grupos 

aos pares (dentro do mesmo grupo), observando os grupos submetidos e não submetidos ao 

banho hidrotérmico e com exercício e sem exercícios físicos (saltos verticais).  
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Tabela 8: Valores numéricos das propriedades mecânicas dos grupos analisados aos pares 

para os animais que passaram pelos banhos hidrotérmicos com associação dos exercícios 

físicos obtidos por meio do ensaio de tração. 

Grupos Força (N) Rigidez (N/m) 
Energia absorvida pelo corpo 

até a força máxima (mJ) 

I 89,19 ± 5,96 22,77 ± 5,02 269,09 ± 107,57 

II 76,17 ± 13,42 31,83 ± 6,22 234,72 ± 86,51 

 
p = 0,008 p = 0,001 p = 0,419 

    
III 50,56 ± 7,14 22,89 ± 4,38 205,31 ± 65,76 

IV 44,23 ± 2,90 17,39 ± 3,55 165,75 ± 51,77 

 
p = 0,013 p = 0,004 p = 0,130 

    
V 30,83 ± 3,97 13,32 ± 3,62 74,88 ± 40,51 

VI 21,24 ± 5,60 9,58 ± 2,11 32,32 ± 24,83 

 
p = 0,000 p = 0,012 p = 0,011 

 

 

Nos resultados da tabela 7 ficou evidente que só a variável temperatura (aumento 

da temperatura) altera as propriedades mecânicas dos tendões, portanto com tal confirmação o 

propósito da análise dentro dos grupos foi verificar se a variável temperatura mais exercício 

acentua as alterações mecânicas das amostras. 

Nos estudos de ensaio mecânico de tração de Carazzato et al., (1995) foi avaliada 

a resistência da transição junção músculo-tendínea do tríceps sural de coelhos após a injeção 

local de corticóides e anestésicos, demonstrando que essas substâncias enfraqueceram esse 

tecido. 

Carazzato et al., (1995) relataram sobre o ensaio de resistência à tração, 

descrevendo que o músculo gastrocnêmio de ratos são menos resistentes quando submetidos à 
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fadiga por meio de estimulação elétrica para demonstrar que os músculos fatigados são menos 

resistentes. 

Os resultados de força máxima (N) do presente trabalho corroboram com os 

estudos de Carazzato et al., (1995), pois os valores indicaram uma diferença estatística 

significante entre os grupos I e III, I e V, III e V (variável temperatura) e I e II, III e IV, V e 

VI (variável temperatura e exercício físico), o que indica que a temperatura interfere, 

diminuindo a força máxima (N) e a temperatura aliada ao exercício acentua ainda mais esta 

diminuição de força. 

Para a rigidez (N/m), os resultados mostrados na tabela 8 evidenciam que o tendão 

não teve variação em sua propriedade de rigidez (N/m) entre os grupos I e III. Para os grupos 

I e V e III e V, houve diferença estatisticamente significante. 

O fato de se aumentar a temperatura diminui a força máxima (N), mas não 

diminui a rigidez (N/m) quando se compara o grupo I e III, mas quando se aumenta a 

temperatura de 42°C (grupo III) para 45°C (grupo V) ambas as propriedades diminuem seus 

valores. 

Para a variável temperatura somada aos exercícios de saltos verticais houve uma 

diferença estatística significante entre os grupos I e II, III e IV, V e VI, indicando que a 

temperatura com exercícios influencia na rigidez tendínea. O exercício contribuiu para o 

aumento da rigidez entre o pareamento do grupo I e II, porém o pareamento dos grupos III e 

IV, V e VI indica que o exercício colaborou para a diminuição da rigidez tecidual tendínea. 

Já para a energia absorvida até o seu momento de ruptura (mJ) para a variável 

temperatura os valores mensurados não apresentaram valores estatisticamente significativos 

entre os grupo I e III, contudo para os grupos I e III e III e V os valores expressados na tabela 

7 mostraram resultados significantes o que evidenciou que a alta temperatura também 

provocou uma diminuição energia absorvida pelo corpo de prova até o momento de sua 
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ruptura fato que subentende-se que com a diminuição da área diminui também a energia 

absorvida pelo corpo até o seu ponto de ruptura, portanto para romper o corpo de prova 

utilizou-se menos energia. 

Para a variável temperatura associada com exercícios de saltos verticais os 

resultados mostrados na tabela 8 não apresentaram uma diferença estatisticamente significante 

entre os grupos I e II e III e IV, mas para os grupos V e VI os valores explicitaram uma 

diferença significante, salientando que houve uma diminuição de área analisada, provocando 

uma diminuição de energia até o seu ponto de ruptura. 

Oliveira (2005) e Caiozzo (2002) revelaram que as alterações nas propriedades 

mecânicas de tecidos biológicos, decorrentes de diminuição ou aumento da demanda 

funcional, são resultantes de alterações histológicas.  

Tais fatos são corroborados de uma forma geral nas imagens histológicas 

(Hematoxilina e Eosina – H.E, Picro-Sirius Red, Microscopia de Força Atômica – AFM e 

Microscopia de Birrefringência) dos grupos controle GC, I, II e III em comparação com os 

grupos IV, V e VI. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

As hipóteses 1 e 2 previam que o aumento da temperatura provoca alterações nas 

propriedades mecânicas e histológicas. A hipótese pôde ser confirmada pelas observações: 

As análises histológicas qualitativas com coloração de Hematoxilina e Eosina - 

H.E mostraram que houve pouca diferença nas estruturas das fibras do grupo controle GC em 

relação ao grupo I, II e III, entretanto ao se analisar os grupos pareados III e IV, V e VI foi 

constatado a desorganização das fibras colágenas nos grupos em que o banho hidrotérmico 

fez-se presente em associação ao exercício físico.   

 A análise histológica coradas por Picro-Sirius Red demonstrou que em 

temperaturas altas (42 e 45°C) associadas ao exercício físico de saltos verticais há menor 

porcentagem de colágeno tipo I (fibras grossas). 

A Microscopia de Força Atômica - AFM e as medidas de perimetria topográfica 

(µm) mostraram que quando se expõe os tendões a temperaturas elevadas há uma diminuição 

da perimetria topográfica dos tendões, que acentuou-se quando se adiciona exercício de saltos 

verticais pós-aquecimento induzido. 

As medidas de birrefringência mostraram que em altas temperaturas há início de 

desorganização e perda de continuidade estrutural da fibra do tendão. Esta desorganização é 

mais evidente quando o exercício de salto vertical esteve presente. 

As hipóteses 3 e 4 previam que o aumento da temperatura associado ao exercício 

físico (saltos verticais) provoca alterações nas propriedades mecânicas e histológicas. A 

hipótese pôde ser confirmada pelas observações: 

Nas análises das propriedades mecânicas de força máxima de ruptura constatou-se 

que todos os grupos experimentais tiveram sua força diminuída, reduzindo a sua capacidade 
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de suportar carga. Para a rigidez, os grupos que passaram por menor temperatura não tiveram 

sua rigidez alterada, mas os grupos que tiveram a maior temperatura houve diminuição. A 

associação da temperatura ao salto vertical mostrou valores ainda menores.   

 

Conclui-se, portanto que o aumento da temperatura aplicada ao tendão calcâneo 

por convecção causa mudanças significativas na estrutura do colágeno comprovadas pelas 

análises histológicas e que a associação temperatura/exercício físico (saltos verticais) provoca 

alterações (danos) mais evidentes do que o uso de apenas uma das modalidades.  

 

.
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1De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. 
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