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RESUMO 
 

 

 

Objetivo: estudar o fenômeno de isquemia e reperfusão(I/R) de fibras musculares de músculo 

sóleo de ratos submetidos a períodos variáveis de oxigenação hiperbárica (OHB). Métodos: 

56 ratos Wistar-EPM1 foram submetidos a isquemia do membro posterior esquerdo pela 

aplicação de torniquete que interrompeu a circulação sangüínea por seis horas. Após este 

período os animais foram submetidos à aplicação de OHB (100% de oxigênio sob duas 

atmosferas de pressão) por sessenta minutos. Os animais do GI(n= 14) não receberam a OHB, 

os do GII (n=14) receberam durante a última hora da isquemia, os do GIII (n= 14) na primeira 

hora da reperfusão e os do GIV(n=14) na última hora da isquemia e na primeira da reperfusão. 

O músculo sóleo foi retirado para processamento histológico (coloração por HE e imuno-

histoquímica) após quatro(fase precoce) e vinte e quatro horas (fase tardia) de reperfusão. 

Foram avaliados, sob os critérios de ausente, leve, moderado e acentuado, os parâmetros de 

edema intersticial, infiltrado de hemácias e neutrófilos entre as fibras musculares e necrose de 

fibra muscular. O índice de apoptose foi realizado pela expressão da caspase 3. Resultados: 

Os animais do GI mostraram lesões características da I/R com edema intersticial importante e  

infiltrado de hemácias na fase precoce. A presença de neutrófilos intersticiais e necrose foram 

características da fase tardia. A OHB mostrou-se benéfica na redução do edema intersticial na 

fase precoce e na fase tardia e com melhores resultados quando aplicada no período de I/R. O 

infiltrado de hemácias também foi menor na fase aguda quando a OHB foi aplicada e foi mais 

eficaz no período de I/R. O infiltrado leucocitário não respondeu com valores significantes na 

aplicação da OHB. A necrose de fibras foi beneficiada pela OHB na fase tardia e com 

resultados mais expressivos quando aplicada no período de I/R. O índice de apoptose não 

mostrou alterações estatisticamente significantes nas duas fases e em qualquer período de 

aplicação da OHB. Conclusões: o modelo de isquemia de seis horas provocou lesões de I/R e 

a aplicação da OHB mostrou-se benéfica em diminuir alguns dos parâmetros estudados, 

principalmente quando aplicada nos dois períodos (isquemia e reperfusão). A fibra muscular 

mostrou-se bastante resistente à necrose e o índice de apoptose não mostrou diferença quando 

da aplicação da OHB em relação aos animais que não a receberam. 
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ABSTRACT 
 

 

Objective: to study the phenomenon of ischemia and reperfusion (I/R) of muscular fibers of 

soleus skeletal muscle of rats subjected to different periods of hyperbaric oxygenation (HBO).  

Methods:  56 Wistar-EPM1 rats were subjected to ischemia of the left posterior member by 

the elastic band application which interrupted the blood circulation per six hour.  After this 

period the animals were submitted to the application of HBO (100% of oxygen under two 

atmospheres of pressure) per sixty minutes.  The animals of the GI (n = 14) had not received 

the HBO, while the animals of the GII (n=14) had received during the last hour of the 

ischemia, the animals of GIII (n = 14 in the first hour of the reperfusion and of GIV (n=14 in 

the last hour of the ischemia and in the first one of the reperfusion.  The soleus muscle was 

removed for histological processing (coloration for HE and immunohistochemical) after six 

(early phase) and twenty and four hours (delayed phase) of reperfusion.  They were evaluated, 

under the absentee criteria, as light, mild or severe, the parameters of interstitial edema, 

infiltrated of erythrocytes and neutrophils between muscular fibers and muscular fiber 

necrosis.  The index of apoptosis was carried through by the expression of caspase 3.  

Results:  The animals of the GI showed characteristic injuries of important and infiltrated I/R 

with interstitial edema of erythrocytes in the early phase.  The presence of interstitial 

neutrophils and necrosis had been characteristic of the delayed phase.  The HBO revealed 

itself to be beneficial in the reduction of interstitial edema in the early phase and the delayed 

phase and presented better results when applied in the period of I/R.  The infiltrated 

erythrocytes one was also smaller in the acute phase when the HBO was applied and was 

more efficient in the period of I/R.  The infiltrated neutrophils did not answer with significant 

values in the application of the HBO.  The fiber necrosis was benefited by the HBO in the 

delayed phase and with expressive results when applied in the period of I/R.  The index of 

apoptosis did not show statistically significant alterations in the two phases and any period of 

application of the OHB. Conclusions:  the model of ischemia of six hours led to I/R injuries 

and the application of the HBO revealed beneficial in diminishing some of the studied 

parameters, mainly when applied in the two periods (ischemia and reperfusion).  The 

muscular fiber revealed itself to be sufficiently resistant to the necrosis and the index of 

apoptosis did not show difference when of the application of the HBO in relation to the 

animals that had not received it. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A restrição parcial ou total do aporte sangüíneo arterial à uma determinada área do 

organismo caracteriza o fenômeno da isquemia. Na dependência das características 

metabólicas do tecido atingido, da existência de circulação colateral e do tempo de restrição 

as conseqüências podem ser de intensidade e extensão variáveis1-6
. 

As repercussões da isquemia, classicamente, estão associadas a alterações 

morfológicas e funcionais resultantes da necrose tecidual. As principais conseqüências da 

isquemia em termos de necrose ocorrem em território arteríolo-capilar e, em persistindo a 

isquemia, surgem as primeiras áreas de necrose capilar e tecidual1-6. 

A restauração de fluxo sangüíneo, para um território que sofreu isquemia aguda, inicia 

uma série de eventos que podem determinar um processo inflamatório agudo, no qual os 

leucócitos desempenham papel fundamental7,8. São gerados sinais nos locais de inflamação 

que ativam os fagócitos circulantes e o endotélio adjacente e, como conseqüência, ocorre 

aumento da adesividade destas células. Os leucócitos circulantes aderem-se firmemente ao 

endotélio, migram pela matriz subendotelial e ao chegar ao local da inflamação liberam 

substâncias líticas e citocinas, ampliando a extensão das lesões necróticas originais 7,8
. 

Além da necrose tecidual, nas últimas décadas têm-se, também, estudado os aspectos 

de morte celular programada conhecida como apoptose. As alterações provocadas pela falta 

de aporte sangüíneo desencadeiam processos metabólicos celulares que induzem a célula a 

sua autodestruição sem a característica reação inflamatória encontrada na necrose celular3-6. 

A liberação de radicais livres de oxigênio no período de reperfusão parece ser um dos 

mecanismos para explicar este paradoxal do aumento na lesão com a restituição da 

oxigenação e afluxo de nutrientes vitais às células, e que se constitui no aspecto principal da 

complexa síndrome de isquemia-reperfusão 3,6. 

Estando, pois associadas diretamente à restrição da circulação sangüínea, a necrose e 

apoptose celular podem ser utilizadas como indicadores das alterações de tecidos submetidos 

à isquemia6-8. 

 O fenômeno de isquemia e reperfusão tem sido alvo de pesquisas, em particular no 

músculo esquelético8-14. Ocorrem algumas situações em que procedimentos operatórios 

(operações de membros submetidos ao uso de faixas compressivas de Esmarch, reimplante de 
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membros) e traumatismos (soterramentos, aprisionamento nas ferragens de um acidente 

automobilístico) podem comprometer os músculos, com repercussões locais ou sistêmicas que 

desencadeadas por processos metabólicos agravam a lesão8-14. 

O músculo esquelético representa 70 a 75% de toda a massa dos membros inferiores e 

apresenta uma tolerância relativa à isquemia, em parte devida a sua baixa taxa metabólica em 

repouso, seu grande armazenamento de glicogênio e creatina e sua habilidade em manter as 

funções celulares básicas, na vigência da isquemia, por meio da glicólise anaeróbica.11. 

Um músculo esquelético apresenta em sua composição, dependendo de sua situação 

anatômica, quantidades variáveis de fibras musculares tipo I (fibras vermelhas) e tipo II 

(fibras brancas). As fibras tipo I utilizam como fonte energética a via de oxidação de 

triglicérides e as do tipo II utilizam a o glicogênio como fonte de energia para oxidação15,16. 

Estas características estão envolvidas com o tipo de rendimento do trabalho 

desempenhado pelo músculo. O músculo sóleo tem cerca de 91% de fibras tipo I e, portanto 

resiste muito mais aos processos de isquemia uma vez que usa a via oxidativa de glicerídeos 

e, portanto menos dependente do comburente oxigênio. É tido como um modelo para estudos 

que envolvam o estresse oxidativo resultante dos processos de isquemia e reperfusão15,16. 

Por outro lado, várias substâncias associadas à diminuição da produção de espécies 

reativas de oxigênio foram e ainda são testadas como o alfatocoferol, alopurinol, ácido 

ascórbico, N-acetil-cisteína, fitoterápicos, entre outras. Também foram e ainda são 

pesquisadas substâncias que retiram as espécies reativas de oxigênio já produzidas conhecidas 

varredores (scavengers)6,17,18. Outra proposta também em tela é o procedimento de pré-

condicionamento isquêmico, muito utilizado em músculo cardíaco, onde períodos curtos de 

isquemia são seguidos de períodos correspondentes de reperfusão fazendo com os tecidos se 

adaptem a um período mais prolongado de isquemia sustentada6,18. 

Considerando estas propostas, surge a possibilidade do emprego da oxigenação 

hiperbárica, partindo do princípio que a oferta de oxigênio ao tecido isquêmico poderia 

interferir na subseqüente fase da reperfusão. O surgimento das espécies reativas de oxigênio 

está ligado à avidez que o tecido tem para realizar suas reações de oxidação, e conseqüente 

produção de energia para o metabolismo celular, logo a seguir ao período em que este 

elemento esteve escasso ou ausente. A oferta do oxigênio nesta etapa poderia evitar este 

mecanismo e assim poupar os tecidos do efeito deletério da ação oxidantes destes radicais 

livres19,20. 
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 A oxigenação hiperbárica é um procedimento que oferece oxigênio puro (100%) sobre 

pressão, que varia entre 1 a 2,5ATA (atmosfera de pressão). Baseada na Lei de Henri (a 

diluição de um gás em um líquido é diretamente proporcional a sua pressão) e na Lei de Boyle 

(em uma temperatura constante, o volume e a pressão de um gás são inversamente 

proporcionais) a oxigenação hiperbárica irá favorecer a difusão nos líquidos e tecidos 21-23. 

Deste modo, seria mantida uma taxa metabólica básica, que diminuiria os processos ligados à 

isquemia23. A oferta de oxigênio reproduziria as condições habituais do tecido e impediria a 

formação anormal de espécies reativas de oxigênio22. 

Seu efeito mais importante é o resultado da hiperoxidação tecidual (aumento da PtO2) 

a partir do oxigênio do sangue arterial (PaO2), pois quando se respira oxigênio puro a 

osmolaridade do mesmo aumenta. Com oxigênio a 100% e a duas ATA de pressão, a 

atividade osmótica das moléculas de oxigênio dissolvidas no sangue se eleva, chegando a 

8,4% em relação à pressão osmótica das proteínas do plasma, que é de 25mmHg 24. 

Desta forma, a atração osmótica de fluidos para o sangue durante a oxigenação 

hiperbárica poderá exercer ação importante na reabsorção do edema de tecidos traumatizados. 

Acredita-se que durante a oxigenação hiperbárica o líquido intersticial produtor do edema seja 

reabsorvido por vasoconstrição, quando o fluxo sangüíneo tecidual diminui em 20% a duas 

ATA. Além disso, a disponibilidade de oxigênio favorece condições teciduais para que as 

funções de defesa locais voltem a atuar, tendo, portanto, um efeito anti-infeccioso e anti-

inflamatório. Ao ser suspensa a aplicação, o oxigênio do sangue arterial cai rapidamente, mas 

a hiperoxigenação tecidual pode permanecer elevada até por várias horas, na dependência do 

tecido tratado 25. 

Trabalhos experimentais têm mostrado efeitos benéficos da oxigenação hiperbárica em 

osteorradionecrose 26, no infarto agudo do miocárdio 27 e na preservação de compostos 

celulares de alta energia9.  Existem evidências experimentais, também em outros tipos de 

tecidos e órgãos como sistema nervoso28-30, cólon31,32, fígado33, traumas34, choque35, lesões 

actínicas36-38, retalhos cutâneos 39-41 em que a oxigenação hiperbárica trouxe efeitos benéficos.  

Na amputação dos membros posteriores de ratos e submetidos a oxigenação 

hiperbárica (100% O2, 1,9 ATA, 24ºC) por 240 minutos e monitorização contínua do pH, 

PO2, PCO2 e reserva alcalina foi possível constatar que a oxigenação hiperbárica retarda a 

progressão da acidose no músculo esquelético completamente isquêmico por amputação42. 
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A produção de lesão miotóxica com bupivacaína em musculatura solear de ratos, 

seguida de oxigenação hiperbárica a três ATA por 10 minutos, revelou que esta associada a 

um aumento das propriedades contráteis dos músculos regenerados, mas esta melhora não se 

manteve por toda a duração do processo regenerativo. Os resultados do tratamento com 

oxigênio hiperbárico em músculo esquelético podem ser influenciados pelo tipo de fibra 

constituinte do músculo lesado43. 

A revisão da literatura biomédica mostra que os efeitos da oxigenação hiperbárica 

adjuvante a outras medidas terapêuticas estão bem estabelecidas, mas na há consenso no que 

se refere ao seu uso isolado na prevenção de lesão estrutural de células musculares 

esqueléticas. 

O Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação, dentro da linha de 

pesquisa de Integração Orgânica de Transplantes, desenvolve projetos voltados para o estudo 

da aplicação da oxigenação hiperbárica no fenômeno de isquemia e reperfusão 38,44-48, e diante 

do exposto, abre um novo projeto de pesquisa, uma vez que não há consenso sobre sua ação 

em isquemia e reperfusão de músculo esquelético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geral: 

 

Estudar o músculo esquelético de ratos sob isquemia e reperfusão submetidos à oxigenação 

hiperbárica. 

 

 

Específico: 

 

Estudar aspectos morfológicos e imuno-histoquímicos do músculo sóleo de ratos submetidos 

à oxigenação hiperbárica nos períodos somente de isquemia, somente de reperfusão ou nos 

dois períodos de isquemia e de reperfusão. 

 

 

 



3. MÉTODOS 
 
 
 
Amostra 

 
A amostra foi composta por 56 ratos albinos (Rattus norvegicus albinus), adultos, 

machos, da linhagem Wistar, com peso entre 300 e 330 gramas, procedentes do Biotério 

Central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e identificados por picotes 

em pavilhões auriculares. 

Os animais foram distribuídos randomicamente em quatro grupos (Figura 1), com 14 

animais cada um: 

Grupo I: animais submetidos à isquemia de membro posterior esquerdo por um 

período de seis horas, sem oxigenação hiperbárica (Grupo controle); 

Grupo II: animais submetidos à isquemia de membro posterior esquerdo por um 

período de seis horas e oxigenação hiperbárica durante a última hora do período de isquemia 

(Grupo isquemia); 

Grupo III: animais submetidos à isquemia de membro posterior esquerdo por um 

período de seis horas, seguida de reperfusão e oxigenação hiperbárica durante a primeira hora 

após a reperfusão(Grupo reperfusão); 

Grupo IV: animais submetidos à isquemia de membro posterior esquerdo por um 

período de seis horas e oxigenação hiperbárica durante a última hora do período de isquemia, 

e durante a primeira hora após a reperfusão (Grupo isquemia-reperfusão). 

 

Procedimentos 

 
O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, 

tendo sido aprovado sob nº 1582/02; ratificada pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sob nº 018/2003. 

Antes e durante a realização dos procedimentos os animais permaneceram no Biotério 

da Disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental da UFMS. Ficaram alojados em 

grupos de três ou quatro animais, em caixas de polipropileno com forração de maravalha de 
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pinho e oferta livre de água e ração peletizada (Purina®), em ambiente com temperatura e 

umidade controladas e ciclos de luz-escuridão de 12 horas. 

 

 

56 ratos 
(N = 56) 

Grupo I 
controle 
(n = 14) 

Grupo II 
(n = 14) 

Isquemia 

Grupo III 
(n = 14) 

Reperfusão 

Grupo IV 
(n = 14) 

Isquemia/Reperfus
ã

Subgrupo I A 4 horas 
4 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IIA 
4 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IIIA 
4 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IVA 
4 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IB 
24 horas 
(n = 7)

Subgrupo IIB 
24 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IIIB 
24 horas 
(n = 7) 

Subgrupo IVB 
24 horas 
(n = 7) 

Figura 1 – Distribuição dos animais nos diversos grupos de estudo. 

  

Procedimento anestésico 

 
Os animais foram pesados em balança de precisão e anestesiados por solução 1:1 de 

cloridrato de quetamina (80mg. mL-1), cloridrato de xilazina (10mg.mL-1), administrada por 

via intramuscular, na dose  de 0,1mL.100g-1. 

O plano anestésico foi confirmado por ausência do reflexo córneo-palpebral, perda do 

tônus muscular e do reflexo doloroso pela preensão do coxim gorduroso da pata traseira. 

Doses complementares foram realizadas sempre que houvesse respostas aos estímulos, que 

foram testados de hora em hora.   

 

Procedimento de isquemia 

 
Após tricotomia do membro posterior esquerdo, os animais foram posicionados em 

decúbito dorsal horizontal, com fixação das patas dianteiras e traseiras com fita adesiva à 

tábua operatória. 

Um torniquete, constituído por um dreno de Penrose nº 01, foi instalado em volta da 

coxa esquerda, acima do trocanter maior do fêmur (Figura 2).  
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Figura 2 – Fotografia mostrando aspecto do membro posterior esquerdo após instalação do torniquete 

com faixa elástica (dreno de Penrose nº 01) para produção da isquemia. 
 

 

 

 

 

Para a confirmação da isquemia utilizou-se um aparelho de ultra-sonografia, marca 

Medisson, modelo Sonoace 9900, com transdutor linear 5-12IM. O membro posterior 

esquerdo foi considerado isquêmico quando o traçado Doppler permaneceu plano e a pata 

posterior esquerda do animal apresentou palidez cutânea (Figura 3).  

A isquemia obtida pela aplicação do torniquete, e confirmada pelo Doppler, foi 

mantida por um período de seis horas. Após a retirada do torniquete, o fluxo sangüíneo da 

reperfusão foi monitorado pelo mesmo aparelho de ultrassonografia (Figura 4). 
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Figura 3 – Registro fotográfico da ultrassonografia Doppler caracterizando a ausência de fluxo sangüíneo 
no membro posterior esquerdo após instalação do torniquete, configurando o quadro de 
isquemia. 

 

 

 
 

Figura 4 – Registro fotográfico da ultrassonografia Doppler caracterizando a presença de fluxo 
sangüíneo no membro posterior esquerdo após a retirada do torniquete, configurando 
quadro de reperfusão. 
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Procedimento de Oxigenação hiperbárica 

 
Foi utilizada uma câmara para pequenos animais com quinhentos e sessenta 

quilogramas por centímetro quadrado (Kg.cm-2) de tensão de ruptura, e massa específica a 20 

graus centígrados igual a 1,19g.cm-3, construída em acrílico cristal transparente, que permitiu 

a observação dos animais em seu interior durante os procedimentos. 

A câmara possuía forma de um cilindro vazado, com diâmetro interno de 40cm por 

30cm de comprimento e 1cm de espessura, com tampas em formato de disco, também em 

acrílico cristal transparente, com 52,16cm de diâmetro por 2,56cm de espessura, acrescido de 

um anel de borracha de três milímetros (mm) de espessura, na superfície de contato entre os 

anéis e as tampas, obtendo-se a vedação do conjunto.  

No interior do cilindro, havia um recipiente plástico multiperfurado, com cal sodada. 

Em uma das tampas existia um pertuito onde foi fixada uma conexão reta de ¼ de polegada 

de diâmetro para saída de um tubo de polietileno do mesmo diâmetro, conectado a um filtro 

regulador de pressão com capacidade de zero a dez quilogramas força por centímetro 

quadrado (Kgf/cm2). O filtro era conectado a um medidor de vazão pertencente a um tubo de 

oxigênio, cilindro do tipo T, com um volume de 10m3 e com regulador de pressão em 

315Kgf/cm2, que provia ao ambiente interno da câmara uma pressão de duas atmosferas 

absolutas e oxigenação de 100%, segundo padrões da oxigenação hiperbárica (Figura 5).  

Os animais foram acomodados no interior desta câmara, em tempos pré-estabelecidos, 

para receber oxigenação hiperbárica.  

 

Procedimentos de observação e eutanásia 

 
Após a realização do procedimento de oxigenação hiperbárica, os animais foram 

devolvidos às suas gaiolas e observados por períodos de quatro ou vinte quatro horas, sendo 

anestesiados e promovida a eutanásia por toracotomia com cardiotomia e exanguinação, 

seguida de morte. 
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Figura 5 – Fotografia mostrando a câmara de acrílico utilizada nos procedimentos de oxigenação 

hiperbárica, acomodando até três animais por sessão. 
 

 

 

Procedimento de coleta das peças musculares 

 
Colocação dos animais em mesa operatória em decúbito ventral, realização de incisão 

longitudinal da pele e tela subcutânea, com bisturi de lâmina 15, na região tibial póstero-

lateral do membro posterior esquerdo, iniciando-se em nível da epífise tibial proximal e 

terminando em nível da inserção do tendão calcaneano.  

Mantido o afastamento mecânico da pele e tela subcutânea com dois afastadores em 

garra, fez-se exposição e identificação do músculo sóleo, descolamento delicado com rugina 

curva das suas inserções no periósteo tibial e fibular, com isolamento e ressecção da massa 

muscular solear esquerda (Figura 6).  
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Figura 6 – Fotografia mostrando o procedimento operatório de isolamento do músculo sóleo e 

gastrocnêmio do membro posterior esquerdo. 
 

 

 

As peças musculares foram acondicionadas em frasco individual previamente 

identificado, contendo solução de formaldeído tamponado a 10% com volume 10 vezes 

superior ao da peça, por um período de 12 horas. 

 

Procedimento de preparo histológico 

 

As peças foram retiradas do frasco contendo formaldeído tamponado a 10% e 

submetidas a cinco banhos seqüenciais em soluções alcoólicas de concentrações progressivas 

para desidratação: dois banhos com álcool 95% durante uma hora e três banhos com álcool 

absoluto durante uma hora. Para o clareamento ou diafanização, o tecido desidratado passou 

por três banhos seqüenciais em xilol, com duração de uma hora cada. 

O procedimento de inclusão foi realizado em parafina histológica (90%) com cera de 

abelha (10%). Esta associação teve o objetivo de endurecer a parafina quando solidificada e 

permitindo uma melhor estabilização do ponto de fusão. 
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Os blocos parafinados foram enviados ao Serviço de Consultoria em Patologia e 

Imuno-histoquímica do Departamento de Histopatologia da UNIFESP-EPM para 

procedimentos histológico e imuno-histoquímico. 

 

Procedimento de preparação histológica 

 
Os blocos foram seccionados com micrótomo rotativo ajustado para três micrômetros 

(µm) de espessura e de cada bloco foram confeccionadas duas lâminas: uma corada por 

Hematoxilina e Eosina (HE) para análise de alterações morfológicas musculares e outra 

preparada para exame imuno-histoquímico de identificação de apoptose de neutrófilos e 

miócitos, com utilização do sistema avidina-biotina peroxidase (ABC) como proposto por 

Hsu e Raine49. 

 

Procedimento de preparação Imuno-histoquímica 

 

Os tecidos foram montados em lâminas de vidro previamente preparadas com o 

adesivo poli-D-lisina (Sigma Chemical Corporation, P-7886, Saint Louis MO, EUA) para 

evitar o descolamento dos cortes durante a imuno-coloração. 

Em seguida, os cortes foram desparafinizados em xilol (três banhos de cinco minutos 

cada), hidratados em álcool etílico absoluto (quatro banhos) e lavados com solução salina 

tamponada (SST) em pH 7,4 por cinco minutos. Posteriormente os cortes foram tratados com 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3 % e diluídos em SST por cinco minutos, para bloqueio da 

peroxidase endógena.  

Foi utilizado o método de recuperação de epítopos pelo calor (SST de citrato com pH 

6,4 por quinze minutos em forno de microondas caseiro SHARP, modelo Interactive Touch 

On 900W) para a pesquisa de caspase 3. A seguir, os tecidos foram incubados com anticorpo 

primário anti-caspase 3, por tempo médio de dezesseis horas, incluindo o período noturno.  

No dia seguinte, após lavagem em SST, os cortes foram incubados com anticorpo 

secundário biotinilado em diluição 1:300 (Vector Corporation, Burlingame, Califórnia, EUA). 

Na seqüência, foi realizada incubação por quarenta e cinco minutos com complexo ABC na 

proporção de uma gota do reagente A (avidina) e uma gota do reagente B (biotina ligada a 

peroxidase), diluídas em 5mL de solução alcalinizante de TRIS-EDTA. 
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Para visualização da reação, os cortes foram tratados com solução de (3-3)-tetra-

hidrocloreto de diaminobenzidina (DAB) em concentração de 1mg.mL-1 de solução tampão 

TRIS e solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) por cinco minutos.  

Os cortes foram contra corados com hematoxilina de Harris por vinte segundos ou 

com verde de metila por cinco minutos, com posterior desidratação em banhos de álcool 

etílico absoluto (cinco banhos) e xilol (três banhos).  

Todos os passos da reação imuno-histoquímica foram realizados em temperatura 

ambiente, com exceção da incubação no forno de microondas. Entre cada um dos passos da 

coloração imunohistoquímica, as lâminas foram lavadas várias vezes com SST (pH = 7,4). 

 

Critérios de avaliação histológica 

 

Na análise qualitativa por microscopia óptica em magnificação de 100 e 400 vezes, as 

lâminas coradas por hematoxilina-eosina foram observadas em relação aos seguintes aspectos 

da morfologia das células musculares: dissociação de fibras musculares (grau de edema 

tecidual), extravasamento de hemácias para o interstício celular (lesão vascular), presença de 

infiltrado inflamatório (resposta inflamatória), destruição do sarcolema (necrose celular).  

Para a análise quantitativa de alterações estruturais do complexo muscular solear 

foram colhidas vinte imagens de cada lâmina histológica, em áreas de fibras musculares e em 

áreas perivasculares, e observadas a presença ou ausência dos parâmetros observados. 

Com finalidade de permitir a comparação entre os grupos, estabeleceu-se um sistema 

de graduação dos parâmetros observados: 

 

 

a) dissociação de fibras musculares: 

- Ausente; 

- leve: presença de 1 espaço claro entre fibras por campo; 

- moderada: presença de 2 a 4 espaços claros entre fibras  por campo; 

- acentuada: presença de mais de cinco espaços claros por campo. 
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b) contagem de hemácias entre as fibras musculares: 

- ausentes; 

- leve: presença de 1 a 10 hemácias entre fibras musculares por campo; 

- moderada: presença de 11 a 50 hemácias entre fibras musculares por campo; 

- acentuada: presença de mais de 50 hemácias entre fibras musculares por campo. 

 

c) contagem de neutrófilos entre as fibras musculares: 

- ausentes; 

- leve: presença de 1 a 3 células por campo; 

- moderada: presença de 4 a 10 células por campo; 

- acentuada: presença de mais de 10 células por campo. 

 

d) necrose de fibras musculares: 

- ausente; 

- leve: presença em 1 fibra  necrosada por campo; 

- moderada: presença em 2 a 3 fibras necrosadas  por campo; 

- acentuada: presença em mais de 4 fibras necrosadas  por campo. 

 

Para cada parâmetro foi calculada a média aritmética dos valores encontrados nos 

vinte campos contados em cada lâmina, correspondendo a um animal de cada grupo. 

 

Critérios de avaliação imuno-histoquímica 

 

Nas lâminas submetidas à coloração imuno-histoquímica foi observada a apoptose 

pela expressão da caspase3  em miócitos e neutrófilos, para avaliação do comprometimento 

celular atribuído ao fenômeno de  isquemia e reperfusão. 

Para a análise quantitativa da apoptose das fibras musculares e leucócitos, foram 

colhidas dez imagens de cada lâmina histológica, em áreas de fibras musculares e em áreas 

perivasculares, e realizada a medida da área ocupada pelos respectivos núcleos apoptóticos.  

A análise quantitativa foi realizada com uso de programa informatizado de análise de 

imagens (ImageLab 2.3), baseado em princípios de espectrofotometria(22). Para a 

quantificação de cada parâmetro, foram captados dez campos microscópicos de 360 x 480 
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µm, num aumento de 40 vezes, mantendo as características do microscópio óptico 

padronizadas. Para cada imagem utilizou-se o mesmo intervalo de cor, ajustado até separar as 

áreas representativas de apoptose dos núcleos celulares de interesse, em cada imagem.  

Para cada lâmina, correspondendo a um animal de cada grupo, foi calculada a média 

aritmética dos valores de área encontrados nos dez campos contados contraposta com a área 

não corada pela imuno-histoquímica e expressa em porcentagem. 

 

Estudo Estatístico  

 

O estudo estatístico inicial foi estruturado pela Disciplina de Bioestatística do 

Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP- EPM. 

O estudo final foi realizado pela PGS Medical Statistics, com aplicação dos testes de 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para comparação dos valores obtidos nos diversos grupos e 

subgrupos, levando em consideração as variáveis estudadas.  

Fixou-se em 0,05 ou 5% (α ≤ 0,05) o nível de rejeição da hipótese de nulidade, 

assinalando-se com um asterisco os valores significantes. 

 
 
 

 

 

 

 
 



4. RESULTADOS 
 
 
 
 Os resultados da porcentagem da dissociação de fibras musculares calculada por 

campo, segundo os escores de ausente, leve, moderada e grave, nos animais submetidos à 

isquemia e reperfusão após quatro e vinte e quatro horas, com e sem oxigenação hiperbárica, 

estão dispostos na tabela 1 e gráficos de 1 à 4. A avaliação descritiva dos resultados segue 

após o gráfico 4. 

 

Tabela 1 – Porcentagem da dissociação de fibras musculares, por campo, segundo os escores 
de ausente, leve, moderada e acentuada, nos ratos submetidos à isquemia e 
reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica. 

 

Subgrupos 
Escore 

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB 

Ausente (0) 20,0% 39,7% 21,0% 30,0% 21,4% 42,6% 25,2% 45,0% 

Leve (1) 18,5% 25,0% 47,6% 44,3% 63,6% 39,6% 63,7% 47,1% 

Moderada (2) 37,0% 24,3% 29,4% 22,9% 15,0% 12,9% 11,1%   7,9% 

Acentuada (4) 24,4% 11,0%   2,1%   2,9% 0   5,0% 0 0 

Total de 

campos 
135 136 143 140 140 101 135 140 

 
Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,106 

IIIA x IIIB = 0,028*           IVA x IVB = 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,001* 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,106 

IIIA x IIIB = 0,028*           IVA x IVB = 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,001* 

 

 
Gráfico 1 – Porcentagem da dissociação de fibras musculares, por campo, segundo o escore ausente, nos 

ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-
se a comparação por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,106 

IIIA x IIIB = 0,028*           IVA x IVB = 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,001* 

 

 
Gráfico 2 – Porcentagem da dissociação de fibras musculares, por campo, segundo o escore leve, nos 

ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, 
considerando-se a comparação por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,106 

IIIA x IIIB = 0,028*           IVA x IVB = 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,001* 

 
Gráfico 3 – Porcentagem da dissociação de fibras musculares, por campo, segundo o escore moderado, 

nos ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, 
considerando-se a comparação por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,106 

IIIA x IIIB = 0,028*           IVA x IVB = 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,001* 

 

 
Gráfico 4 – Porcentagem da dissociação de fibras musculares, por campo, segundo o escore acentuado, 

nos ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, 
considerando-se a comparação por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Dissociação de fibras musculares com quatro horas de reperfusão 

 

A ausência de dissociação de fibras musculares após quatro horas de reperfusão, em 

todos os grupos, variou sem significância estatística entre 20% e 25%, mostrando que 

independente do período em que a OHB foi aplicada não houve alteração do parâmetro. 

A dissociação de fibras musculares com grau leve foi significantemente mais elevada 

nos períodos em que a OHB foi aplicada na reperfusão (63,3%) e em ambos os períodos de 

isquemia e reperfusão (63,7%). Nos animais sem OHB a porcentagem foi de 18,5% enquanto 

que no grupo que recebeu a OHB na isquemia foi de 47,6%. A somatória de porcentagem 

entre graus ausente e leve mostra uma vantagem para os períodos de aplicação da OHB nos 

períodos de reperfusão e isquemia e reperfusão. 

A dissociação de fibras musculares com grau moderado foi significantemente mais 

elevada no grupo sem OHB (37,0 %) e pequena nos grupos que receberam OHB na 

reperfusão e isquemia e reperfusão (15% e 11%). O grupo que recebeu OHB na isquemia teve 

índice de 29,4%. 

A dissociação de fibras musculares com grau acentuado foi significativamente 

superior no grupo sem OHB (24,4%) sendo que nos demais grupos os valores não foram 

significantemente diferentes e estiveram entre 2,1% e 0%. A não aplicação da OHB aumentou 

significantemente os graus de lesão moderado e acentuado (61,4%). 

A OHB reduziu significantemente a dissociação de fibras de grau acentuado nos três 

períodos em que foi aplicada. O grau moderado também foi diminuído com a aplicação da 

OHB, porém mais acentuadamente nos períodos de aplicação da reperfusão (15%) e de 

isquemia e reperfusão (11,1%). A somatória das lesões ausentes e leves foram 

significantemente superior aos do grupo sem aplicação de OHB (38,5%) em qualquer dos 

períodos da aplicação: isquemia (68,6%), reperfusão (85%) e isquemia e reperfusão (88,9%). 

 No conjunto dos escores pode-se observar que a aplicação da OHB promove menor 

dissociação de fibras musculares após quatro horas de reperfusão segundo a gradação: IV > 

III > II > I. 
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Dissociação de fibras musculares com vinte e quatro horas de reperfusão 

 

A ausência de dissociação de fibras musculares após vinte e quatro horas de reperfusão 

em todos os grupos variou entre 30,0% e 45%, mostrando que a OHB quando aplicada no 

período de reperfusão proporcionou a maior porcentagem de ausência de dissociação (45%), 

índice semelhante a aplicação da OHB na reperfusão (42,6%). Quando a OHB foi aplicada na 

isquemia a dissociação ocorreu em 30% e  foi menor que o dos animais que não receberam a 

OHB (39,7%). 

A dissociação de fibras musculares com grau leve foi significantemente mais elevada 

nos períodos em que a OHB foi aplicada na reperfusão (39,6%) ou em ambos os períodos de 

isquemia e reperfusão (47,1%). Nos animais sem OHB a porcentagem foi de 25% enquanto 

que no grupo que recebeu a OHB na isquemia foi de 44,3%. A somatória de porcentagem 

entre graus ausente e leve mostra uma vantagem para os períodos de aplicação da OHB nos 

períodos de reperfusão (82,2%) e isquemia e reperfusão (92,1%), embora nos animais sem 

OHB o índice tenha sido de 64,7%. 

A dissociação de fibras musculares com grau moderado foi significantemente mais 

elevada no grupo sem OHB (24,3%) e pequena nos grupos que receberam OHB na reperfusão 

(12,9%) e isquemia e reperfusão (7,9%). O grupo que recebeu OHB na isquemia teve índice 

de 22,9%. 

A dissociação de fibras musculares com grau acentuado foi significativamente 

superior no grupo sem OHB (11%) sendo que nos demais grupos os valores não foram 

significantemente diferentes e estiveram entre 2,9% e 5%. A não aplicação da OHB aumentou 

significantemente os graus de lesão moderado e acentuado (35%), enquanto foi menor na 

isquemia (25,8%), na reperfusão (17,9%) e na isquemia e reperfusão (7,9%). 

A OHB reduziu significantemente a dissociação de fibras de grau acentuado nos três 

períodos em que foi aplicada. O grau moderado também foi diminuído com a aplicação da 

OHB, porém mais acentuadamente nos períodos de aplicação da reperfusão (12,9%) e de 

isquemia e reperfusão (7,9%). A somatória das lesões ausentes e leves foi significantemente 

superior aos do grupo sem aplicação de OHB (64,9%) em qualquer dos períodos da aplicação: 

isquemia (54,3%), reperfusão (82,2%) e isquemia e reperfusão (92,1%). 
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 No conjunto dos escores pode-se observar que a aplicação da OHB promove menor 

dissociação de fibras musculares após vinte e quatro horas de reperfusão segundo a gradação: 

IV > III > II > I. 

 

 

Dissociação de fibras musculares com quatro horas “versus” vinte e quatro horas de 

reperfusão 

 

 Os animais com vinte e quatro horas de reperfusão tiveram um índice de dissociação 

de fibras musculares mais favoráveis em todos os períodos de aplicação da OHB quando 

comparados com os respectivos grupos de quatro horas, muito embora os animais que não 

receberam OHB também mostraram índices de dissociação de fibras mais favoráveis com 

vinte e quatro horas de reperfusão. A aplicação da OHB na isquemia e reperfusão de vinte e 

quatro horas, assim como o de quatro mostraram os resultados mais favoráveis. 

 
 
 
 
 
 
 

Os resultados da porcentagem de hemácias entre fibras musculares calculada por 

campo, segundo os escores de ausente, leve, moderada e grave, nos animais submetidos à 

isquemia e reperfusão após quatro e vinte e quatro horas, com e sem oxigenação hiperbárica, 

estão dispostos na tabela 2 e gráficos de 5 à 8. A avaliação descritiva dos resultados segue 

após o gráfico 8. 
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Tabela 2 – Porcentagem de hemácias, por campo, segundo os escores de ausente, leve, 
moderada e acentuada, nos ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem 
oxigenação hiperbárica. 

 

Subgrupos 
Escore 

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB 

Ausente (0) 25,0% 50,7% 35,0% 47,1% 43,6% 44,0% 72,9% 39,3% 

Leve (1) 32,9% 27,1% 39,3% 29,3% 36,4% 32,0% 15,0% 30,0% 

Moderada (2) 26,4% 17,1% 20,0% 17,9% 17,1% 18,0%   8,6% 22,1% 

Acentuada (4) 15,7%   5,0%   5,7%   5,7%   2,9%   6,0%   3,6%   8,6% 

Total de 

campos 
140 140 140 140 140 100 140 140 

 
 

Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 

 
Gráfico 5 – Porcentagem de hemácias, por campo, segundo o escore ausente, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 

 
Gráfico 6 – Porcentagem de hemácias, por campo, segundo o escore leve, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 

 
Gráfico 7 – Porcentagem de hemácias, por campo, segundo o escore moderado, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 
 
Gráfico 8 – Porcentagem de hemácias, por campo, segundo o escore acentuado, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Presença de hemácias entre fibras musculares com quatro horas de reperfusão 

 

A ausência de hemácias entre as fibras musculares foi significante menor no grupo que 

recebeu OHB no período de isquemia e reperfusão (72,9%), enquanto que no grupo com a 

OHB na reperfusão (43,6%) foi maior que na aplicação da OHB na isquemia (35,0%). 

Ausência de hemácias só ocorreu em 25% dos animais que não receberam OHB. 

A presença de hemácias entre as fibras musculares com grau leve foi menor no grupo 

que recebeu OHB na isquemia e reperfusão (72,9%), mas a somatória de grau leve e ausente 

foi de 87,9%. A OHB na isquemia (39,3%) e na reperfusão (36,4%) foram semelhantes e 

próximos ao grupo sem OHB (32,9%). 

A presença de hemácias entre as fibras musculares com grau moderado foi discreta nos 

animais que receberam a OHB na isquemia e reperfusão (8,6%). Os grupos que receberam 

OHB na isquemia (17,1%) e na reperfusão (17,9%) foram semelhantes, mas inferiores aos 

animais que não receberam OHB (26,4%). 

A presença de hemácias entre as fibras musculares com grau acentuado foi 

significativamente superior nos animais que não receberam OHB (15,7%) e discreta nos que 

receberam OHB na isquemia (5,7%), na reperfusão (2,9%) e na isquemia e reperfusão (3,6%). 

A OHB reduziu significantemente a presença de hemácias no grau acentuado e 

moderado entre as fibras musculares nos animais que receberam a OHB na isquemia e 

reperfusão. Nos outros períodos as reduções de hemácias entre as fibras musculares foram 

semelhantes entre si. 

 

Presença de hemácias entre fibras musculares com vinte e quatro horas de reperfusão 

 

 As porcentagens de presença de hemácias entre as fibras musculares após vinte e 

quatro horas de reperfusão mostraram uma distribuição semelhante aos do grupo que não 

receberam OHB em qualquer dos tempos de aplicação da OHB (isquemia, reperfusão e 

isquemia e reperfusão) e em qualquer dos escores considerados (ausente, leve, moderado e 

acentuado). A OHB não trouxe alterações quanto à presença de hemácias entre as fibras 

musculares. 
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Hemácias entre fibras musculares com quatro horas “versus” vinte e quatro horas de 

reperfusão 

 

 Os animais com quatro horas de reperfusão que receberam a OHB na isquemia e 

reperfusão tiveram um índice de hemácias entre fibras musculares mais favoráveis no grau 

acentuado e moderado. Nos outros períodos as reduções de hemácias entre as fibras 

musculares foram semelhantes entre si. A OHB não trouxe alterações quanto à presença de 

hemácias entre as fibras musculares com vinte e quatro horas de reperfusão em nenhum dos 

períodos considerados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os resultados da porcentagem de neutrófilos calculada por campo, segundo os escores de 

ausente, leve, moderada e grave, nos animais submetidos à isquemia e reperfusão após quatro 

e vinte e quatro horas, com e sem oxigenação hiperbárica, estão dispostos na tabela 3 e 

gráficos de 9 à 12. A avaliação descritiva dos resultados segue após o gráfico 12. 
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Tabela 3 – Porcentagem de neutrófilos, por campo, segundo os escores de ausente, leve, 
moderada e acentuada, nos ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem 
oxigenação hiperbárica. 

 

Subgrupos 
Escore 

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB 

Ausente (0) 41,8% 52,7% 85,7% 36,7% 100% 53,1% 100% 63,1% 

Leve (1) 45,1% 22,5% 14,3% 37,4% 0 23,5% 0 26,2% 

Moderada (2) 11,5% 20,9% 0 21,6% 0 19,8% 0   9,9% 

Acentuada (4)   1,6%   3,9% 0   4,3% 0   3,7% 0   0,7% 

Total de 

campos 
122 129 140 139 120 81 140 141 

 

 
Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB = 0,703                 IIA x IIB < 0,001* 

                                  IIIA x IIIB < 0,001*          IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 
Gráfico 9 – Porcentagem de neutrófilos, por campo, segundo o escore ausente, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

                                   IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 

 
Gráfico 10 – Porcentagem de neutrófilos, por campo, segundo o escore leve, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

                                   IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 

 

 
Gráfico 11 – Porcentagem de neutrófilos, por campo, segundo o escore moderado, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB = 0,113 

                                   IIIA x IIIB = 0,731             IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,189 
. 

 
Gráfico 12 – Porcentagem de neutrófilos, por campo, segundo o escore acentuado, nos ratos submetidos 

à isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e horas. 
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Presença de neutrófilos entre as fibras musculares com quatro horas de reperfusão 

 

A somatória da presença de neutrófilos nos graus ausente e leve nos animais que não 

receberam OHB foi de 86,9% e de 100% nos animais que receberam OHB na isquemia. Os 

que receberam OHB na reperfusão e isquemia e reperfusão tiveram ausência de neutrófilos 

em 100% das lâminas.  

  A somatória da presença de neutrófilos em grau moderado e acentuado foi de 13,1% 

nos animais que não receberam a OHB e de 0% nos demais grupos. 

Embora a infiltração de neutrófilos não tenha sido um fator importante até quatro 

horas de reperfusão a OHB diminuiu significativamente a pouca expressão dos mesmos em 

todos os períodos em que foi aplicada em especial nos períodos de reperfusão e isquemia e 

reperfusão quando aboliu totalmente a infiltração de neutrófilos. 

 

Presença de neutrófilos entre as fibras musculares com vinte e quatro horas de reperfusão 

 

A somatória da presença de neutrófilos nos graus ausente e leve nos animais que não 

receberam OHB foi de 75,2%, nos animais que receberam OHB na isquemia  foi de 64,1%, os 

que receberam OHB na reperfusão foi de 76,6% e isquemia e reperfusão foi de 89,3%.  

  A somatória da presença de neutrófilos em grau moderado e acentuado foi de 24,8% 

nos animais que não receberam a OHB e de 25,9% na aplicação de OHB na isquemia, 23,5% 

na reperfusão e 10,6% na isquemia e reperfusão. 

A OHB não influenciou de modo importante a infiltração de neutrófilos após vinte e 

quatro horas de reperfusão embora tenha mostrado algum benefício no período de isquemia e 

reperfusão. 

 

 

Os resultados da porcentagem de necrose de fibras musculares calculada por campo, segundo 

os escores de ausente, leve, moderada e grave, nos animais submetidos à isquemia e 

reperfusão após quatro e vinte e quatro horas, com e sem oxigenação hiperbárica, estão 

dispostos na tabela 4 e gráficos de 13 à 16. A avaliação descritiva dos resultados segue após o 

gráfico 16. 
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Tabela 4 – Porcentagem de necrose, por campo, segundo os escores de  ausente, leve, 
moderada e acentuada, nos ratos submetidos à isquemia e reperfusão, com e sem 
oxigenação hiperbárica. 

 

Subgrupos 
Escore  

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB 

Ausente (0) 92,5% 53,8% 98,8% 55,8% 99,3% 81,0% 100% 79,7% 

Leve (1)   7,5% 31,9%   1,3% 26,1%   0,7% 18,9% 0 18,8% 

Moderada (2) 0 12,6% 0 15,2% 0   1,0% 0   1,6% 

Acentuada (4) 0   1,7% 0   2,9% 0 0 0 0 

Total de campos 80 119 80 138 135 105 140 128 

 
 

Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB < 0,001* 

                                 IIIA x IIIB < 0,001*            IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB < 0,001* 

                                 IIIA x IIIB < 0,001*            IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 

 

 
Gráfico 13 – Porcentagem de necrose, por campo, segundo o escore ausente, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB < 0,001* 

                                 IIIA x IIIB < 0,001*            IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 

 

 
Gráfico 14 – Porcentagem de necrose, por campo, segundo o escore leve, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB < 0,001* 

                                 IIIA x IIIB < 0,001*            IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 

 

 
Gráfico 15 – Porcentagem de necrose, por campo, segundo o escore moderado, nos ratos submetidos à isquemia 

e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação por tempo de 
reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Teste de Mann-Whitney 
 

IA x IB < 0,001*                 IIA x IIB < 0,001* 

                                 IIIA x IIIB < 0,001*            IVA x IVB < 0,001* 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA < 0,001* 

IB x IIB x IIIB x IVB < 0,001* 

 

 
Gráfico 16 – Porcentagem de necrose, por campo, segundo o escore acentuado, nos ratos submetidos à 

isquemia e reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação 
por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 
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Presença de necrose de fibras musculares com quatro horas de reperfusão 

 

A presença de necrose após seis horas de isquemia e quatro horas de reperfusão esteve 

ausente em 92,5% e foi leve em 7,5% dos animais que não receberam OHB. O uso da OHB 

mostrou diminuir a expressão do grau leve nos três períodos de aplicação sendo mais eficaz 

no período de isquemia e reperfusão com 0% de necrose. 

 

 

Presença de necrose de fibras musculares com vinte e quatro horas de reperfusão 

 

A presença de necrose após seis horas de isquemia e quatro horas de reperfusão esteve 

ausente ou leve em 85,7% dos animais que não receberam OHB. O uso da OHB mostrou 

diminuir a expressão do grau leve, moderado e acentuado em dois períodos de aplicação 

reperfusão e isquemia e reperfusão, sendo mais eficaz no período de isquemia e reperfusão 

 

 

 

 

 

Os resultados da avaliação da apoptose pelo método da caspase 3 segundo a mediadas 

áreas dos núcleos celulares de fibras musculares e neutrófilos marcados com pela 

imunohistoquímica, contadas em dez  campos, nos animais submetidos à isquemia e 

reperfusão após quatro e vinte e quatro horas, com e sem oxigenação hiperbárica, estão 

dispostos nas tabelas 5 e 6 e gráficos de 17 e 18. A avaliação descritiva dos resultados segue 

após o gráfico 18. 
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Tabela 5 – Média e desvio padrão das áreas nucleares apoptóticas de fibras musculares, 
mensuradas em 10 campos de músculo solear de ratos submetidos à isquemia 
e/ou reperfusão, com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a 
comparação por tempo de reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 

 

Área nuclear apoptótica em fibras musculares (%) 
Subgrupos 

Média dp Mediana Mínimo Máximo Campos 

IA 0,96 0,35 1,1 0,3 1,3 70 

IB 1,10 0,19 1,1 0,8 1,4 70 

IIA 0,87 0,57 1,1 0,1 1,6 70 

IIB 0,90 0,33 1,1 0,3 1,2 70 

IIIA 0,74 0,37 0,7 0,3 1,2 70 

IIIB 0,83 0,24 0,8 0,5 1,2 70 

IVA 0,61 0,28 0,5 0,4 1,2 70 

IVB 0,86 0,37 0,9 0,4 1,3 70 

     dp = desvio padrão 
 

 
Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB = 0,603                 IIA x IIB = 0,796 

                                 IIIA x IIIB = 0,700           IVA x IVB = 0,270 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA = 0,431 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,317 

 

 
 
 
 
 
 

 



 45 

 

 

 

0

1

2

IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB

4 h dp 24 h dp
 

 
Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB = 0,603                 IIA x IIB = 0,796 

                                   IIIA x IIIB = 0,700            IVA x IVB = 0,270 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA = 0,431 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,317 

 

 
Gráfico 17 – Média e desvio-padrão das áreas nucleares apoptóticas de fibras musculares, mensuradas 

em 10 campos de músculo solear de ratos submetidos à isquemia e/ou reperfusão, com e 
sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação por tempo de reperfusão de 
quatro e vinte e quatro horas. 
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Tabela 6 – Média e desvio-padrão das áreas nucleares apoptóticas de neutrófilos, mensuradas 
em 10 campos de músculo solear de ratos submetidos à isquemia e/ou reperfusão, 
com e sem oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação por tempo de 
reperfusão de quatro e vinte e quatro horas. 

 

Área nuclear apoptótica em neutrófilos (%) 

Subgrupos Média dp Mediana Mínimo Máximo Campos 

IA 1,13 0,18 1,2 0,8 1,3 7 

IB 1,00 0,22 1,1 0,6 1,2 7 

IIA 0,94 0,15 1,0 0,7 1,1 7 

IIB 0,93 0,16 0,9 0,7 1,2 7 

IIIA 0,96 0,26 0,9 0,7 1,5 7 

IIIB 0,91 0,17 0,9 0,7 1,1 7 

IVA 0,93 0,36 0,9 0,5 1,4 7 

IVB 0,90 0,17 1,0 0,6 1,1 7 

     dp = desvio padrão 
 
 

 
Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB = 0,216                 IIA x IIB = 0,745 

                                   IIIA x IIIB = 0,948            IVA x IVB = 0,846 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA = 0,301 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,622 
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Teste de Mann-Whitney 

 
IA x IB = 0,216                 IIA x IIB = 0,745 

                                   IIIA x IIIB = 0,948            IVA x IVB = 0,846 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

IA x IIA x IIIA x IVA = 0,301 

IB x IIB x IIIB x IVB = 0,622 
 
 
 
 

Gráfico 18 – Média e desvio padrão das áreas nucleares apoptóticas de neutrófilos, mensuradas em 10 
campos de músculo solear de ratos submetidos à isquemia e/ou reperfusão, com e sem 
oxigenação hiperbárica, considerando-se a comparação por tempo de reperfusão de quatro 
e vinte e quatro horas. 
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Avaliação da apoptose de núcleos de fibras musculares pela expressão da caspase 3  

após quatro horas  de reperfusão. 

 

Considerando as respectivas médias e desvios-padrão não houve diferença 

estatisticamente significante no índice apoptótico entre os animais dos diferentes grupos. A 

OHB não teve repercussão sobre o parâmetro avaliado. 

 

Avaliação da apoptose de núcleos de fibras musculares pela expressão da caspase 3  

após vinte e quatro horas  de reperfusão. 

 

Considerando as respectivas médias e desvios-padrão não houve diferença 

estatisticamente significante no índice apoptótico entre os animais dos diferentes grupos. A 

OHB não teve repercussão sobre o parâmetro avaliado. 

 

Avaliação da apoptose de núcleos de neutrófilos pela expressão da caspase 3  após 

quatro horas  de reperfusão. 

 

Considerando as respectivas médias e desvios-padrão não houve diferença 

estatisticamente significante no índice apoptótico entre os animais dos diferentes grupos. A 

OHB não teve repercussão sobre o parâmetro avaliado. 

 

Avaliação da apoptose de núcleos de neutrófilos pela expressão da caspase 3  após 

vinte e quatro horas  de reperfusão. 

 

Considerando as respectivas médias e desvios-padrão não houve diferença 

estatisticamente significante no índice apoptótico entre os animais dos diferentes grupos. A 

OHB não teve repercussão sobre o parâmetro avaliado. 

 

 

A iconografia dos resultados obtidos são apresentadas por fotomicrografias 

características de cada período nas figuras de 7 à 21. 
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Figura 7 – Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando a dissociação de fibras 

musculares em grau ausente.  HE – 100x. Animal nº.  03 – Grupo IA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo II, mostrando a dissociação de fibras 

musculares em grau leve.  HE – 100x. Animal nº. 17 – Grupo IIA. 
 



 50 

 
Figura 9 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo III, mostrando a dissociação de fibras 

musculares em grau moderado. HE – 100x. Animal nº 32 – Grupo IIIA. 
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Figura 10 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando a dissociação de fibras 

musculares em grau acentuado. HE – 100x. Animal nº 07 - Grupo IA. 

 
Figura 11 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo III, mostrando a presença de hemácias 

entre fibras musculares em grau leve. HE – 100x. Animal nº. 33 – Grupo IIIB. 
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Figura 12 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo II, mostrando a presença de hemácias 

entre fibras musculares em grau moderado. HE – 100x. Animal nº. 26–Subgrupo II B. 
 

 
Figura 13 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo II, mostrando a presença de hemácias 

entre  fibras musculares em grau acentuado. HE – 100x. Animal nº.  26 – Grupo IIB. 
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Figura 14 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando o infiltrado de neutrófilos 

entre fibras musculares em grau leve. HE – 100x. Animal nº. 01 – Grupo IB. 

 
Figura 15 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando o infiltrado de neutrófilos 

entre fibras musculares em grau moderado. HE – 100x. Animal nº. 06 – Subgrupo IA. 
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Figura 16 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando o infiltrado de neutrófilos 

entre fibras musculares em grau acentuado. HE – 100x. Animal nº. 05 – Grupo IIA. 

 
Figura 17 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando a necrose de fibras 

musculares em grau leve. HE – 100x. Animal nº. 06 – Grupo IA. 
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Figura 18 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando a necrose de fibras 

musculares em grau moderado. HE – 100x. Animal nº. 06 – Subgrupo IA. 
 

 
Figura 19 - Fotomicrografia característica de um animal do grupo I, mostrando a necrose de fibras 

musculares em grau acentuado. HE – 100x. Animal nº. 01 Subgrupo IA. 
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Figura 20 – Fotomicrografias característica de um animal do grupo II mostrando aspectos da 

quantificação de núcleos apoptóticos em fibras musculares (áreas em azul). Imuno-
histoquímica. 400x. Animal nº. 18 – Grupo II B. 
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Figura 21 – Fotomicrografias característica de um animal do grupo I mostrando aspectos da 

quantificação de núcleos apoptóticos em neutrófilos (áreas em azul). Imuno-
histoquímica. 400x. Animal nº. 06 – Grupo IA. 
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Figura 22 – Fotomicrografias característica de um animal do grupo IV mostrando aspectos da 

quantificação de núcleos apoptóticos em neutrófilos (áreas em azul). (Imuno-
histoquímica. 400x). Animal no. 05 – Grupo IA. 

 
 
 
 
 



5. DISCUSSÃO 
 

A isquemia de membros inferiores é uma ocorrência relevante nos dias de hoje. Está 

associada frequentemente ao trauma, doenças vasculares agudas e procedimentos operatórios. 

Na vigência de um quadro isquêmico dos membros inferiores a prioridade é restabelecer o 

fluxo sanguíneo. A extensão e gravidade das alterações morfológicas e funcionais da 

musculatura esquelética dependem fundamentalmente do período de oclusão do fluxo 

sangüíneo1,2. 

O entendimento da fisiopatologia da doença e as alternativas terapêuticas são objetos 

de pesquisa na literatura biomédica10,11. 

 Trabalhos em animal de experimentação têm procurado executar modelos que possam 

reproduzir as condições de isquemia encontradas em seres humanos3.  O rato, pelas suas 

características próprias, é um animal de uso corrente em modelos de isquemia e reperfusão, 

inclusive em membros inferiores. É um dos animais mais frequentemente usados em modelos 

experimentais, tendo em vista sua fácil obtenção e manipulação, com custos baixos. A 

facilidade de manutenção em ambiente controlado facilitou a elaboração de uma amostra 

homogênea de ratos machos, com idade e peso similares50.  

Há na literatura biomédica modelos que preconizam o clampeamento da artéria ilíaca 

comum unilateral, sendo considerado mais apropriado para simular uma embolia arterial, uma 

vez que compromete somente a irrigação arterial deixando livre a drenagem venosa. Também 

este modelo considera que a circulação colateral ficará disponível para suprir o território 

isquêmico, o que também ocorre no caso da embolia arterial51.  

Há modelos que utilizam a secção circunferencial da pele, tela subcutânea e 

musculatura da coxa, ao redor da articulação do quadril, preservando-se o osso, nervo, artéria 

e veia femorais. A isquemia é produzida pela oclusão, sob lupa, da artéria femoral. Justifica-

se o modelo como ideal para eliminar toda a circulação colateral, porém é mais traumático e 

exige uso de microscópio cirúrgico para sua consecução52,53. 

Outro modelo preconiza o uso de torniquete, que compromete a irrigação arterial e 

drenagem venosa simultaneamente. Argumenta-se que este modelo estaria privilegiando 

também a lesão vascular, pelo trauma da aplicação do torniquete, e impedindo a resposta 

vasomotora e venosa durante a reperfusão. Deste modo seria mais adequado para simular um 
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trauma compressivo ou o procedimento operatório de garroteamento usado em operações 

ortopédicas15,16. 

Optou-se pelo modelo de torniquete por atender aos objetivos de tentar simular a 

ocorrência de isquemia resultante de garroteamento de membros inferiores para 

procedimentos operatórios mais prolongados e também aplicáveis em traumas compressivos 

sobre os membros inferiores. A ultrassonografia Doppler proporcionou confiabilidade ao 

modelo na monitorização do fluxo arterial. 

Os procedimentos anestésicos usados foram os que são padronizados pelo Programa 

de Pós-graduação em seus experimentos envolvendo ratos50. O uso intramuscular da 

associação de quetamina e xilazina foi suficiente para manter os animais em plano anestésico 

durante todos os procedimentos operatórios e de oxigenação hiperbárica. A aplicação de 

anestésicos inalatórios seria incompatível com a necessidade de manter os animais sob a 

oxigenação hiperbárica. 

O tipo de fibra e a localização dos grupamentos musculares estão relacionados ao grau 

de lesão causado pelo fenômeno de isquemia e reperfusão54. A literatura é consensual em 

relação ao músculo sóleo como o que mais adequadamente pode demonstrar as lesões 

decorrentes da isquemia e reperfusão13-16. O músculo sóleo pela composição de suas fibras 

(91% de fibras tipo I) resiste mais aos processos de isquemia. Sua via metabólica para 

obtenção de energia usa preferencialmente a oxidação de glicerídeos e pouco a via oxidativa 

glicogênica, o que explicaria sua maior resistência ao estresse oxidativo resultante da 

produção de espécies reativas de oxigênio.  

O músculo esquelético, de modo geral, é tido como altamente resistente às lesões 

isquêmicas, apesar da sensibilidade específica do músculo sóleo13-16. Baseados em achados da 

literatura sabe-se que o músculo esquelético suporta bem a isquemia por períodos de até 

quatro horas, com diversas repercussões locais e sistêmicas. Sendo a lesão tempo 

dependente54, nesta pesquisa procurou-se ampliar o período de oclusão arterial para seis 

horas, com o intuito de produzir um modelo com lesão mais grave e que pudesse ser bem 

caracterizada. Também, foi intuito verificar uma eventual ação terapêutica sobre lesões mais 

graves.  

As lesões morfológicas são evidentes à partir de quinze minutos após a isquemia e 

aumentam progressivamente à medida que aumenta a resposta inflamatória. Ficam bastante 

evidentes com quatro horas e atingem o pico máximo após vinte e quatro horas7,10,54. A 
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literatura refere avaliações das lesões com mais freqüência após um período de reperfusão de 

quatro e vinte e quatro horas. Deste modo procurou-se estudar alterações tidas como precoces 

(quatro horas) e tardias (vinte e quatro horas). Períodos anteriores à quatro horas trazem 

resultados irrelevantes e períodos posteriores a vinte e quatro horas os resultados há uma 

tendência à diminuição das lesões. 

Para a avaliação das eventuais alterações morfológicas sobre os músculos 

esqueléticos, conseqüentes à lesão de isquemia e reperfusão mais prolongada (seis horas de 

isquemia) estabeleceu-se um grupo de parâmetros histológicos relacionados com os 

fenômenos de resposta inflamatória e necrose. A isenção do avaliador foi garantida pela 

leitura das lâminas por um histologista sem conhecimento prévio dos grupos a que elas 

pertenciam. Os parâmetros foram expressos de modo semi-quantitativo, à partir de um quadro 

de escores (ausente, leve, moderado , acentuado e examinados em número de campos 

estatisticamente representativos para cada animal. 

 Um dos parâmetros pesquisados foi o edema, representado por dissociação de fibras 

musculares (Figuras 8, 9, 10, 11). A infiltração de liquido intersticial afasta as fibras 

musculares e o exame de campos representativos em mesmo aumento microscópico pode 

caracterizar o grau desta infiltração.  O edema é um fenômeno freqüente e esperado neste tipo 

de modelo uma vez que a drenagem venosa também está comprometida. Um tempo maior de 

isquemia deverá estar relacionado com um grau maior de edema. 

A presença de hemácias entre as fibras musculares foi outro parâmetro avaliado e 

representativo das lesões vasculares (Figuras 12, 13, 14). O extravasamento pode ocorrer por 

aumento da permeabilidade capilar representando, pois um sofrimento funcional vascular ou 

por rompimento de capilares, arteríolas ou vênulas.  

A reação inflamatória celular pode ser caracterizada pela presença de leucócitos 

presentes entre as fibras musculares (Figuras 15, 16, 17). Os neutrófilos são os mais 

freqüentemente encontrados em lesões agudas (até vinte e quatro horas). Representam uma 

resposta do organismo aos processos humorais desencadeados pelo processo inflamatório 

visando o isolamento do fator agressor e inicio do processo reparação da lesão. A presença de 

macrófagos e infiltrado linfocitário deverá suceder a esta fase inicial. 

A necrose celular é o desfecho final e mais dramático da isquemia (Figuras 18, 19, 

20). As fibras musculares sem o aporte de oxigênio e nutrientes entram em colapso, os 

núcleos deixam a periferia da célula tomando uma posição central e ocorre desarranjo das 
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membranas, em especial do sarcolema. O borramento da membrana citoplasmática e 

desestruturação da célula muscular podem ser graduados por campos estatisticamente 

significativos. 

Por outro lado a isquemia pode ser o desencadeante do fenômeno de morte celular 

programada, conhecido como apoptose. A apoptose é o ponto final de uma cascata, 

dependente de energia, de eventos moleculares, desencadeadas por certos estímulos e consiste 

em quatro componentes distinguíveis, mas superpostos: vias sinalizadoras (que desencadeiam 

a apoptose), controle e integração (moléculas reguladoras que inibem, estimulam ou 

antecipam a apoptose e, assim, determinam o prognóstico), fase de execução comum (onde 

estão envolvidas as proteases do grupo das caspases) e remoção das células mortas. A 

remoção das células mortas se faz por fagocitose de modo eficiente, sem deixar vestígios e 

praticamente não há inflamação3-6. 

 A expressão da caspase 3 pode ser utilizada como um marcador de apoptose. 

Efetuadores pertencentes à família das proteases, as caspases (cysteine aspartic acid specific 

protease) são proteases cisteínas ativadas por fatores liberados pela mitocôndria no processo 

de desencadeamento de morte celular e podem ser identificadas por processo imuno-

histoquímico56. 

Nesta pesquisa a marcação foi realizada em células musculares e em neutrófilos 

(Figuras 21, 22). A marcação em fibras musculares foi para identificar a ação da isquemia 

especificamente sobre o tecido muscular esquelético. A marcação dos neutrófilos foi a 

tentativa de expressar a magnitude da reação inflamatória. Quanto mais sofrimento 

leucocitário, expresso pela apoptose em neutrófilos, mais grave seria a lesão advinda da 

isquemia/reperfusão 

No fenômeno de isquemia e reperfusão os desencadeadores da cascata bioquímica da 

apoptose são as espécies reativas de oxigênio. 

O oxigênio é o elemento essencial na combustão para a produção de energia no 

organismo, armazenado em última instância nos complexos de adenosina trifosfato (ATP). 

Estas reações de combustão à partir de substratos oxidáveis, em especial a glicose, são 

realizadas em sua maior parte nas mitocôndrias e dependem de uma interelação de substratos, 

enzimas, vitaminas,  eletrólitos e água3-6.  

A xantina desidrogenase, é uma das enzimas responsáveis pelo mecanismo de 

fornecimento de um elétron altamente energético para a nicotinamida adenina difostato (ADP) 
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que sendo receptora deste elétron se transforma no ATP, armazenando a energia de modo 

estável e transportável dentro da própria célula ou para outros tecidos e órgãos. A supressão 

do oxigênio determina a conversão da XD em xantina oxigenase (XO)57. Esta enzima utiliza o 

oxigênio como receptor de elétrons, numa ligação instável e altamente energética formando os 

conhecidos radicais livres de oxigênio (RLO) ou espécies reativas de oxigênio (EROs) como 

o superóxidos (O2
-) e peróxido de hidrogênio (H2O2

-)57. Os radicais livres de oxigênio 

determinam a destruição das camadas lipoprotéicas das membranas celulares do núcleo, 

mitocôndrias e do citossol levando a morte celular imediata por necrose ou desencadeando 

processos bioquímicos que, após um determinado tempo, levará à morte celular por apoptose3-

6. 

As pesquisas têm buscado formas de evitar ou atenuar os efeitos destas espécies 

reativas de oxigênio ou radicais livres6,7,10,15,16. Têm-se utilizado substâncias inibidoras da 

formação dos radicais livres conhecidas como antioxidantes (vitamina E9, o ácido ascórbico58, 

a deferoxamina59, a estreptoquinase59, o alopurinol59, os sais de magnésio60, os 

aminoesteróides60, os quelantes do ferro14 e os antiinflamatórios não esteróides62), substâncias 

varredoras destas substâncias (scavengers)6,17,18, processos de pré-condicionamento físico ou 

químico, onde supressões parciais e progressivas de oxigenação antecedem uma supressão 

sustentada mais prolongada6,18,52,54. Cada proposição tem mostrado vantagens e desvantagens 

na dependência dos modelos utilizados de isquemia/reperfusão, nas doses das substâncias 

utilizadas, nos períodos em que são empregadas, nos parâmetros que são usados para 

avaliação dos resultados, entre outras variáveis intervenientes1-7. 
Entre as múltiplas propostas em estudo, a oxigenação hiperbárica (OHB) tem um 

suporte teórico que a torna objeto de pesquisa nas situações de isquemia/reperfusão. 

Considerando que o fator desencadeante de todo o processo é a privação do oxigênio, o 

oferecimento deste elemento aos tecidos, no momento em que a perfusão sanguínea estiver 

ausente ou prejudicada, poderá suprimir ou diminuir o desencadeamento da cascata de 

eventos bioquímicos que levarão à formação dos radicais livres. 

Na OHB, a respiração de oxigênio a 100% sob condições hiperbáricas pode aumentar 

em muitas vezes a pressão parcial do oxigênio no plasma e líquidos corporais14,-16,67,68. Se a 

respiração de oxigênio a 100% ocorrer em meio de pressão igual a 2 ATA (atmosferas de 

pressão), a pressão parcial do oxigênio é aumentada de 150mmHg para 2.280mmHg com um 

conteúdo de oxigênio dissolvido no plasma de 0,32mL/100cm3 de sangue para 6,8mL/100cm3 
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de sangue69. Este oxigênio dissolvido pode, por difusão, alcançar o tecido privado de 

circulação. O efeito mais importante da oxigenação hiperbárica reside na hiperoxidação 

tecidual, pois quando se respira oxigênio puro ocorre aumento de sua osmolaridade18-25. 

Baseado neste suporte teórico e também no suporte empírico da utilização da 

oxigenação hiperbárica em outros trabalhos experimentais fundamenta-se a linha de pesquisa 

e em particular este projeto de pesquisa. 

A oxigenação hiperbárica mostrou que é capaz de reduzir a amplitude e a gravidade da 

lesão isquêmica de músculo esquelético, em modelos animal, aumentando as reservas 

metabólicas celulares, por diminuição dos níveis de ácido lático e produzindo altas 

concentrações de fosfato de creatina, de adenosina trifosfato (ATP), glicose e glicogênio19. 

Músculos esqueléticos isquêmicos submetidos a oxigenoterapia hiperbárica 

apresentam, à observação histológica, redução da vacuolização tecidual, redução da 

vasoconstricção arteriolar e importante neo-angiogênese, representada por grande número de 

capilares funcionais 19. 

A inalação intermitente de oxigênio hiperbárico é favorável à recuperação das 

propriedades morfológicas e contráteis de musculatura esquelética composta de fibras tipo II, 

submetida a lesão tóxica, não isquêmica, por injeção intramuscular de bupivacaína, em 

ratos43. 
A análise dos resultados histológicos desta pesquisa no tocante aos parâmetros 

estudados mostrou algumas variações significativas quer entre os grupos com ou sem OHB, 

quer com quatro ou vinte e quatro horas. A interpretação, devido à multiplicidade de dados e 

possibilidades de comparação, tornou-se uma tarefa árdua. Para facilitar o entendimento, em 

algumas ocasiões, os escores ausente e leve foram agrupados, assim como os escores 

moderado e acentuado. Os períodos de isquemia de quatro horas foram referidos como fase 

precoce e o de vinte e quatro horas como fase tardia de reperfusão. 

A dissociação de fibras musculares, expressando o edema intersticial, no grupo em que 

não foi realizada a OHB, com quatro horas de reperfusão, mostrou um aumento progressivo 

da graduação (de ausente para acentuado). A somatória de graus de lesão moderado e 

acentuado (61,4%) foi significante. O grau de lesão ausente foi de 20% e no mesmo patamar 

dos outros grupos que fizeram uso da OHB. Com vinte e quatro horas de reperfusão ocorreu 

uma inversão na graduação do edema sendo que 64,7% foram ausentes ou leves e somente 
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11% foram acentuadas. Portanto, o edema na fase precoce da reperfusão é mais intenso que na 

fase tardia.  

A avaliação da presença de hemácias entre as fibras musculares também seguiu o 

mesmo padrão sendo que as lesões ausentes e leves foram 77,8% na fase tardia e de 57,9% na 

fase precoce. As lesões moderadas e acentuadas foram mais intensas na fase precoce (42,1%) 

que na fase tardia (22,1%). Portanto, a presença de hemácias deve ter ocorrido por aumento 

da permeabilidade vascular, uma vez que foi menor na fase tardia, o que não seria esperado se 

fosse decorrente de lesão de vasos. Embora a lesão vascular tivesse sido um parâmetro a ser 

considerado no projeto inicial, foi praticamente descartado após o projeto piloto. Os 

resultados histológicos dos diferentes grupos de estudo confirmaram os achados do projeto 

piloto, pois não houve lesões vasculares identificáveis. 

A resposta inflamatória leucocitária na fase precoce foi de 86,9% nos graus ausente e 

leve e de 75,2% na fase tardia, mostrando uma resposta pouco consistente em ambas as fases. 

Contudo, na fase tardia a somatória de graus moderado e acentuado foi maior (24,8%) que na 

precoce (13,1%), fato que revela uma concordância com a fisiopatologia do processo 

inflamatório. 

A necrose de fibras musculares na fase precoce foi ausente (92,5%) ou leve (7,5%) em 

100% dos animais. Na fase tardia a porcentagem de ausente e leve diminuiu para 85,7% com 

12,6% de moderada e 1,7% de acentuada. Portanto, a fibra muscular apresentou bastante 

resistência à necrose, bem evidente na fase precoce e com expressão discreta na fase tardia 

considerando o longo período de isquemia de seis horas. Pelo conhecimento que se têm, 

outros tipos de tecidos teriam apresentado índices seguramente mais comprometedores. 

Estes resultados mostraram que o modelo proposto foi eficiente e eficaz para 

evidenciar lesões atribuídas ao fenômeno de isquemia e reperfusão de músculo esquelético. 

 A análise dos parâmetros histológicos quando os animais foram submetidos a OHB 

mostrou que tanto na fase precoce quanto na fase tardia a graduação de lesões moderada e 

acentuada para o parâmetro edema foram menores quando a OHB foi aplicada na reperfusão 

ou em ambos isquemia/reperfusão (I/R) com vantagem para o período I/R (Tabela 1 e 

Gráficos de 1 à 4). A aplicação da OHB durante a isquemia não mostrou vantagens sobre o 

grupo que não recebeu a OHB ( Tabela 1 e Gráficos 1 à 4). Os animais com vinte e quatro 

horas de reperfusão tiveram um índice de dissociação de fibras musculares mais favoráveis 

em todos os períodos de aplicação da OHB quando comparados com os respectivos grupos de 
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quatro horas, muito embora os animais que não receberam OHB também mostraram índices 

de dissociação de fibras mais favoráveis com vinte e quatro horas de reperfusão. A aplicação 

da OHB na isquemia e reperfusão de vinte e quatro horas, assim como o de quatro mostraram 

os resultados mais favoráveis. Portanto a OHB protegeu as fibras musculares do edema 

intersticial na fase precoce da reperfusão, independente do período de aplicação sendo mais 

favorável na aplicação do período de I/R, Na fase tardia a aplicação no período de I/R 

mostrou-se mais evidente como proteção ao edema intersticial. 

 Assim como demonstrado para o tratamento de doenças em seres humanos ou modelos 

de experimentação animal, a OHB é eficiente na restrição da formação de edema, 

provavelmente pelo impedimento de extravasamento de líquido intravascular para o 

compartimento extra-celular. O exato mecanismo ainda não esta claro, mas deve estar 

associado a manutenção dos parâmetros metabólicos celulares próximos à normalidade. 

 A presença de hemácias entre a fibras musculares ocorreu provavelmente por 

extravasamento por aumento da permeabilidade capilar ou de vênulas e arteríolas, uma vez 

que não houve identificação de lesões de paredes vasculares e neste aspecto a OHB protegeu 

o tecido muscular na fase precoce da reperfusão, pois o grau de infiltração acentuado foi 

significantemente menor principalmente no período em que a OHB foi aplicada na I/R. 

 As porcentagens de presença de hemácias entre as fibras musculares após vinte e 

quatro horas de reperfusão mostraram uma distribuição semelhante aos do grupo que não 

receberam OHB em qualquer dos tempos de aplicação da OHB (isquemia, reperfusão e 

isquemia e reperfusão) e em qualquer dos escores considerados (ausente, leve, moderado e 

acentuado). A OHB não trouxe alterações quanto à presença de hemácias entre as fibras 

musculares na fase tardia.  

Pode-se levantar a hipótese que o extravasamento de hemácias ocorrido na fase 

precoce tenha se mantido estável e na contagem relativa, após vinte e quatro horas, 

permanecessem entre as fibras musculares. Como a ação da OHB ocorreu na fase precoce 

evitando a saída de hemácias, a sua contagem após vinte e quatro horas não sofreu alteração 

uma vez que as hemácias extravasadas não voltaram para o espaço vascular. 

Quanto a infiltração de neutrófilos, que representa a resposta celular da inflamação, na 

fase precoce a ausência ou infiltração leve foi de 96,9% e a OHB contribuiu levando a 

infiltração à níveis zero. Já na fase tardia uma resposta inflamatória celular mais exuberante é 
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esperada e ocorreu nos graus moderado e acentuado em 24,8% dos animais. A OHB nesta 

situação mostrou-se mais eficaz na redução quando aplicada no período de I/R. 

A resposta inflamatória celular pela contagem da infiltração de neutrófilos mostrou 

que a isquemia produz uma resposta inflamatória celular mais intensa na fase tardia da 

reperfusão e quase nenhuma na fase precoce. A OHB por sua vez tem atividade discreta de 

redução nesta resposta. Portanto, os sinalizadores da resposta inflamatória celular podem não 

estar relacionado com metabolismo dependente da reação de oxidação celular. 

A célula muscular por ser uma célula estável tem uma baixa atividade mitótica e deve 

ter desenvolvido um sistema de preservação de viabilidade bastante elaborado que lhe confere 

alta resistência aos fatores agressivos. A isquemia prolongada por seis horas como o realizado 

neste trabalho seria altamente danoso em outros tipos de tecidos como, por exemplo, no 

tecido nervoso ou com as das células de revestimento do tubo digestório. No entanto, os 

resultados mostraram que na fase precoce a necrose esteve ausente em 92,5% dos animais e 

com grau leve nos outros 7,5%. De qualquer modo a OHB foi benéfica nesta situação porque 

elevou a ocorrência de ausência em 100% dos animais quando usada nos períodos de I/R. Na 

fase mais tardia da observação notou-se que a expressão da necrose celular foi mais evidente 

com queda para 53.8% de ausência em relação à fase precoce,mas   também nesta situação a 

OHB foi benéfica pois aumentou esta ocorrência para cerca de 80%. 

A necrose da fibra muscular esquelética é um evento que ocorre em situações extremas 

e a isquemia de seis horas proposta neste modelo tinha a intenção de provocar lesões mais 

intensas para testar a capacidade da OHB e tentar condições de demonstrar seus defeitos de 

modo mais evidente. No entanto, a lesão necrótica continuou sendo um evento raro e de 

intensidade leve. A OHB demonstrou ter um efeito de redução na expressão da necrose 

celular, porém, pela limitação do modelo os números obtidos, propiciam uma avaliação mais 

restrita. 

O mesmo raciocínio sobre a necrose celular se aplica na análise da apoptose celular 

das fibras musculares esqueléticas. A resistência da fibra muscular aos fatores agressores 

mostrou que a expressão da caspase 3 nos núcleos destas fibras é baixo e não sofreu alteração 

significativa com a aplicação da OHB independente da fase (precoce ou tardia) ou dos 

períodos de aplicação (isquemia,reperfusão ou I/R).  

A idéia inicial do projeto foi baseada no fato que a expressão da caspase indicaria uma 

via de execução da apoptose e que seria irreversível, fugindo de outros métodos de avaliação 
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em que a sinalização pudesse ser mediada e modificada por fatores protetores da apoptose. O 

método de avaliação da caspase 3 no presente trabalho não mostrou sensibilidade para 

diferenciar a expressão do grupo controle contra os demais grupos. Talvez outros métodos 

como o Tunnel test, identificação por microscopia de varredura ou testes de expressão gênica 

possa mostrar dados mais significantes quanto ao índice apoptótico4,5. 

O que se percebeu é que existe uma expressão de apoptose mesmo nos animais do 

grupo controle, porém não foi possível avaliar se isto é uma ocorrência de rotina na célula 

muscular, uma vez que não foi coletada amostra muscular previamente à isquemia ou de um 

grupo que não tivesse se submetido a nenhum tipo de agressão. 

 

 

Considerações finais 

 

 

 O modelo proposto de isquemia e reperfusão de músculo esquelético proporcionou um 

período mais longo de isquemia, por seis horas, na intenção de provocar lesões que pudessem 

ser mais evidentes. Pelo exposto na literatura as lesões encontradas são similares ao de outros 

modelos, sendo que a resistência da fibra muscular aos fatores agressivos, em especial à 

isquemia, é consenso na literatura biomédica.  

 A isquemia provocada pelo garroteamento foi eficaz na produção dos fenômenos de 

isquemia e reperfusão, sendo um modelo que se presta a avaliar situações em que se procura 

privilegiar as lesões provocadas pela dupla obstrução arterial e venosa. Na prática médica a 

situação está representada pelo garroteamento de membros para atos operatórios vasculares ou 

ortopédicos e nas situações de compressão ou esmagamento de membros em traumas de mais 

variadas causas.  

 Talvez períodos maiores de isquemia devam ser testados para provocar lesões mais  

intensas e características de isquemia e reperfusão. Outros tipos de animais ou de grupos 

musculares devam ser testados para encontrar um modelo que seja próximo ao de seres 

humanos. 

 Por outro lado, a oxigenação hiperbárica mostrou que possui efeitos benéficos sobre as 

lesões de isquemia e reperfusão de fibras musculares esqueléticas principalmente na redução 

do edema intersticial, quer seja avaliado na fase precoce, após quatro de reperfusão, quer na 
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fase tardia com vinte e quatro horas de reperfusão. O extravasamento de hemácias para o 

espaço intersticial revelando um aumento da permeabilidade vascular também se beneficiou 

da ação da OHB principalmente na aplicação nos períodos de I/R e avaliados na fase precoce. 

A infiltração de neutrófilos que foi discreta na fase precoce e mais evidente na fase tardia 

pode se beneficiar da aplicação da OHB. A necrose celular foi mais evidente na fase tardia e a 

OHB foi benéfica principalmente aplicada no período de I/R. A apoptose celular, expressa 

pela marcação imunohistoquímica da caspase 3 em núcleos de fibra musculares e neutrófilos 

não foi significativamente alterada pela aplicação da OHB. 

A pesquisa permitiu inferir que a oxigenação hiperbárica atende, nos seus princípios 

teóricos, como um procedimento que pode proteger tecidos, em particular fibra muscular 

esquelética, num modelo de isquemia/reperfusão. A fundamentação teórica da oferta de 

oxigênio difusível pelos líquidos corporais parece ter encontrado respaldo nos resultados uma 

vez que a sua aplicação protegeu a fibra muscular, em alguns aspectos, na vigência da 

interrupção arterial e venosa do fluxo sanguíneo.  

Dentro das limitações inerentes aos critérios de avaliação histológicos propostos e no 

tipo de marcador utilizado para a apoptose, foi possível estabelecer uma relação causal do 

papel protetor da oxigenação hiperbárica nas lesões de isquemia e reperfusão. 



6. CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

As lesões morfológicas resultantes do fenômeno de isquemia e reperfusão nos tecidos do 

músculo sóleo de ratos foram dependentes do tempo em que foram avaliadas após a 

reperfusão. 

As alterações morfológicas resultantes do fenômeno de isquemia e reperfusão nos tecidos 

do músculo sóleo de ratos foram menos intensas quando submetidas a aplicação da 

oxigenação hiperbárica, independente do tempo de avaliação após a reperfusão. 

A aplicação da oxigenação hiperbárica simultaneamente nos períodos de isquemia e 

reperfusão foi mais benéfica que quando aplicada isoladamente no período de isquemia ou 

no período de reperfusão, independente do tempo de avaliação após a reperfusão. 

O índice de apoptose celular, pela expressão da caspase 3, no fenômeno de isquemia e 

reperfusão de músculo sóleo de ratos não mostrou relação com a  aplicação da oxigenação 

hiperbárica. 
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