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RESUMO 

Introdução: A osteoartrite (OA) é uma doença multifatorial que afeta as articulações e é 
caracterizada pela degradação da cartilagem articular. A privação estrogênica na pós-
menopausa é considerada um importante fator de risco para o desenvolvimento da OA. A 
terapia com ondas de choque (SW) estimula o reparo tecidual em diversas doenças 
musculoesqueléticas, porém pouco se sabe sobre seus efeitos na cartilagem articular. Objetivo: 
Investigar os efeitos da terapia com SW nos condrócitos e na matriz da cartilagem articular de 
ratas na presença e na ausência do hormônio estrogênio. Métodos: Trinta ratas Wistar com 6 
meses de idade foram submetidas ao procedimento cirúrgico de ooforectomia (OVX) ou 
cirurgia simulada e divididas em: Sham: cirurgia simulada e sem terapia; Sham+SW: cirurgia 
simulada e submetidas à terapia com SW; OVX: ooforectomizadas e sem terapia; OVX+SW: 
ooforectomizadas e submetidas à terapia com SW. A terapia com SW foi aplicada em uma 
única sessão (500 pulsos a 0,13mJ/mm²/pulso) nos joelhos dos animais, seis meses após a OVX. 
A massa total, densidade (DMO) e conteúdo (CMO) mineral ósseo foram avaliados por 
densitometria no dia da OVX, três meses após a cirurgia e ao final do experimento. Os animais 
foram eutanasiados com 13 meses de idade e os fêmures com suas respectivas cartilagens 
articulares foram coletados. As alterações na cartilagem foram analisadas por histomorfometria 
para quantificação de condrócitos isolados, clones, condrócitos totais e espessura da cartilagem 
articular. Condroitim sulfato e ácido hialurônico foram avaliados por eletroforese em gel de 
agarose e ELISA, respectivamente. Imunoistoquímicas foram realizadas para avaliar 
condrócitos em processo de morte (caspase-3), colágeno tipo II e fator de necrose tumoral alfa 
(TNF-α). Cortes evidenciados por Safranina O e Fast Green foram analisados para avaliar a 
degradação de proteoglicanos e para classificação do grau de OA segundo a Osteoarthritis 
Research Society International (OARSI). Resultados: O grupo Sham+SW exibiu classificação 
OARSI de 0,5, alta intensidade de coloração de Safranina O, menor número de clones de 
condrócitos, a maior concentração de ácido hialurônico, maior imuno marcação de colágeno II 
em relação a OVX+SW e menos TNF-α comparado a Sham, além de aumento de DMO. O 
grupo OVX+SW apresentou grau OARSI entre 1,0-1,5, aumento do número de clones em 
relação a Sham+SW, aumento de massa e diminuição de DMO. Os grupos submetidos a terapia 
com SW apresentaram uma menor quantidade de condrócitos positivos para caspase-3 em 
relação ao grupo OVX. O maior grau de degradação da cartilagem (2,0) foi observado no OVX, 
além de uma redução da DMO. Sham apresentou grau OARSI de 0,5-1,0, alta intensidade de 
coloração de Safranina O, a menor quantidade de condrócitos positivos para caspase-3 e 
aumento de CMO. Não foram observadas diferenças na espessura da cartilagem articular e no 
conteúdo de condroitim sulfato. Conclusão: A terapia com ondas de choque foi efetiva em 
reduzir os efeitos deletérios da privação estrogênica na cartilagem articular. Entretanto, os 
efeitos foram mais pronunciados quando a terapia foi aplicada na presença do hormônio, 
melhorando a qualidade da matriz cartilaginosa. 
 

Palavras-chave: Cartilagem articular. Ooforectomia. Estrogênio. Terapia com ondas de choque. 
Osteoartrite. 
 



ABSTRACT 

Introduction: Osteoarthritis (OA) is a multifactorial joint disorder characterized by 
progressive destruction of articular cartilage. The estrogen deprivation in post-menopause is 
considered an important risk factor for OA development. The extracorporeal shockwave (SW) 
therapy promotes tissue repair in several musculoskeletal disorders, however the action of this 
therapy in articular cartilage has not been completely elucidated. Objective: To investigate the 
effects of SW therapy in chondrocytes and extracellular matrix of the articular cartilage, in the 
presence and absence of estrogen hormone. Methods: Thirty 6-month-old female Wistar rats 
underwent ovariectomy (OVX) or sham-operated and were randomized into: Sham: sham-
operated without therapy; Sham+SW: sham-operated and subjected to SW therapy; OVX: 
ovariectomized and without SW therapy; OVX+SW: ovariectomized and subjected to SW 
therapy. Animals were exposed to one SW session (500 shots delivered at 0.13mJ/mm2) in the 
knees, six months after OVX. Total mass, bone mineral density (BMD) and bone mineral 
content (BMC) were evaluated with densitometry at OVX, three months after OVX, and at the 
end of experiment. The rats were euthanized with 13-months-old, and the femurs were collected 
without damaging the cartilage surface. Changes in cartilage were assessed using 
histomorphometry, for quantification of chondrocytes, clusters, total of chondrocytes and 
articular cartilage thickness. Chondroitin sulfate and hyaluronic acid were analyzed by agarose 
gel electrophoresis and ELISA, respectively. Immunohistochemistry were realized to evaluate 
chondrocyte death (caspase-3), type II collagen and tumor necrosis factor-α (TNF-α). Safranin 
O-Fast Green sections were evaluated for proteoglycans degradation and the osteoarthritis 
grade were analyzed according Osteoarthritis Research Society International (OARSI). 
Results: Sham+SW group exhibited grater intensity of Safranin O, 0,5 OARSI grade, smaller 
number of clusters, the highest hialuronic acid concentration, greater positive immunostaining 
of type II collagen regarding to OVX+SW, and lower TNF-α compared to Sham, in addition 
improved BMD. OVX+SW presented 1,0-1,5 OARSI grade, increased number of clusters 
compered to Sham+SW, enhanced total mass, and decreased BMD. Both groups subjected to 
SW therapy presented smaller number of caspase-3 positive chondrocytes in comparison to 
OVX. The grade of cartilage degradation observed in OVX group was 2,0, besides reduced 
BMD. Sham exhibited grater intensity of Safranin O, 0,5-1,0 OARSI degree, the lowest 
caspase-3 and increased BMC. There were no differences in the articular cartilage thickness 
and concentration of CS. Conclusions: Extracorporeal shockwave therapy was effective in 
reducing the deleterious effects of estrogen-deprivation in the articular cartilage. However, the 
benefits were more pronounced when therapy was applied in the presence of hormone, 
improving cartilage matrix quality.  
 

Key words: Articular cartilage. Ovariectomy. Estrogen. Extracorporeal shockwave therapy. 
Osteoarthritis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Cartilagem articular 

 O tecido cartilaginoso é um tecido conjuntivo especializado que pode ser classificado em 

três tipos: cartilagem hialina, elástica e fibrocartilagem (ROSS & PAWLINA, 2016; SANCHO-

TELLO et al., 2019). Esse tecido é composto por células, denominadas condrócitos, e uma 

abundante matriz extracelular (MEC) (SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009). As cartilagens 

articulares (exceto a cartilagem temporomandibular) são cartilagens hialinas, porém não 

possuem pericôndrio (SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009; SANCHO-TELLO et al., 2019). 

Sua principal função é recobrir os ossos das articulações, fornecendo uma superfície lisa, de 

baixo atrito, e capaz de absorver impactos e transmitir cargas para o osso subcondral subjacente 

(MARTEL-PELLETIER et al., 2008; SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009; CARBALLO et 

al., 2017). 

 Os condrócitos são responsáveis pela síntese e manutenção da MEC (POOLE, 1997; 

ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003; LIN et al., 2006). Essas células ocupam locais 

específicos na matriz cartilaginosa, denominados lacunas. Quando os condrócitos se dividem 

por mitose e ocupam a mesma lacuna, formam grupos isógenos ou clones (Figura 1) (LOTZ et 

al., 2010; SANCHO-TELLO et al., 2019). A morfologia e o número de condrócitos variam de 

acordo com a região em que estão localizados na cartilagem articular (ULRICH-VINTHER et 

al., 2003; SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009). Estímulos mecânicos são importantes para 

manter a viabilidade dessas células assim, os condrócitos detectam e respondem às compressões 

do tecido, através de mecanotransdução (RUHLEN & MARBERRY, 2014). 

 Condrócitos metabolicamente ativos que se encontram no processo de produção de 

matriz, são caraterizados pela presença de aparelho de Golgi bem desenvolvido e grande 

quantidade de retículo endoplasmático rugoso (ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003; 

SANCHO-TELLO et al., 2019). A cartilagem articular é desprovida de nervos, vasos 

sanguíneos e linfáticos (POOLE, 1997; SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009), sendo assim, a 

difusão de água com a superfície articular e o líquido sinovial são importantes meios para troca 

de nutrientes e metabólitos (ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003; MARTEL-PELLETIER et 

al., 2008; CARBALLO et al., 2017). Dessa forma, os condrócitos conseguem desempenhar 

suas funções fisiológicas sob baixa tensão de oxigênio e, portanto, não possuem mitocôndrias 

abundantes (ARCHER & FRANCIS-WEST, 2003). 

 A matriz cartilaginosa é composta principalmente por colágeno tipo II, proteoglicanos, 

ácido hialurônico e água (MARTEL-PELLETIER et al., 2008; ROUGHLEY, 2006). A água 
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constitui 80% do peso úmido da cartilagem articular e é importante para lubrificação e nutrição 

do tecido, além de auxiliar no suporte de cargas (SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009). 

 O colágeno é a macromolécula mais abundante da matriz, sendo o colágeno tipo II o mais 

representativo, formando fibras que interagem com os proteoglicanos (Figura 1) (SOPHIA 

FOX, BEDI, RODEO, 2009). Estruturalmente, o colágeno tipo II é composto por três cadeias 

polipeptídicas idênticas que formam uma tripla hélice (MARTEL-PELLETIER et al., 2008). 

Além do tipo II, outros colágenos também estão presentes na cartilagem articular, como os tipos 

I, III, IV, V, VI, IX, X e XI (SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009; CARBALLO et al., 2017). 

 Os proteoglicanos são macromoléculas formados por um eixo proteico ligado 

covalentemente a cadeias de glicosaminoglicanos (GAGs) sulfatados lineares (SOPHIA FOX, 

BEDI, RODEO, 2009). Os GAGs são carregados negativamente, o que auxilia na atração de 

moléculas de água, garantindo assim a retenção de água no tecido e, consequentemente, a 

manutenção das propriedades da cartilagem (CARBALLO et al., 2017). Os principais GAGs 

sulfatados da cartilagem são o condroitim, queratam, heparam e dermatam sulfato (AYERST, 

MERRY, DAY, 2017; CARBALLO et al., 2017). 

 O agrecan é o principal proteoglicano da cartilagem articular, e é formado por condroitim 

e queratam sulfato (WATANABE, YAMADA, KIMATA, 1998; ROUGHLEY, 2006). A 

grande quantidade de condroitim sulfato no agrecan corrobora para a resistência e elasticidade 

do tecido, proporcionando maior resistência a tensões e cargas (MARTEL-PELLETIER, 

KWAN TAT, PELLETIER, 2010). No tecido cartilaginoso também estão presentes outros 

pequenos proteoglicanos ricos em leucina, como o decorin, biglican, lumican e fibromodulina 

(ROUGHLEY, 2006). O agrecan é caracterizado por sua capacidade de interagir com o ácido 

hialurônico, através de proteínas de ligação, formando agregados de proteoglicanos (Figura 1), 

responsáveis pelas propriedades osmóticas necessárias para resistir às cargas compressivas 

(WATANABE, YAMADA, KIMATA, 1998; ROUGHLEY, 2006). 

 O ácido hialurônico (AH) é um GAG não sulfatado de comprimento longo que é 

sintetizado na membrana plasmática da célula, através da atividade de uma hialuronan sintase 

(ROUGHLEY, 2006). O AH de alto peso molecular possui funções na lubrificação do tecido, 

além de ação antiinflamatória, porém fragmentos de AH de baixo peso molecular estão 

associados as respostas inflamatórias (BROWN, LAURENT, FRASER, 1991; ONARHEIM, 

REED, LAURENT, 1991; DEED et al., 1997; HORTON et al., 1999; NOBLE, 2002; 

TERMEER et al., 2002). 

 A cartilagem articular é estruturalmente dividida em três zonas: superficial (ZS), 

intermediária (ZI) e profunda (ZP). A ZS é composta por condrócitos achatados, baixo conteúdo 
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de proteoglicanos e fibras de colágeno orientadas paralelamente à superfície. Na ZI, os 

condrócitos são esféricos, há maior conteúdo de proteoglicanos e as fibras colágenas são 

dispostas obliquamente à superfície. Na ZP, condrócitos esféricos estão geralmente dispostos 

em colunas verticais e o alto conteúdo de proteoglicanos e de fibras colágenas são 

perpendiculares à superfície (Figura 1) (POOLE, 1997; ULRICH-VINTHER et al., 2003; 

SOPHIA FOX, BEDI, RODEO, 2009). 

 

Figura 1 – Esquema representativo da estrutura e componentes da cartilagem articular 

 
Ilustração: Capucho, I.R. 

 

1.2 Osteoartrite 

 Anualmente, milhares de pessoas são incluídas na população idosa, o que contribui para 

uma maior expressividade de patologias relacionadas ao envelhecimento, como é o caso da 

osteoartrite (OA) (VERAS, 2009; TRACHANA et al., 2019). A OA atinge cerca de 50% da 

população mundial acima dos 65 anos, sendo que em mulheres após a menopausa a prevalência 

é ainda maior do que em homens da mesma idade (SNIEKERS et al., 2008; BIJLSMA, 

BERENBAUM, LAFEBER, 2011; MARTEL-PELLETIER et al., 2016; TRACHANA et al., 

2019). 

 A osteoartrite é uma doença que afeta as articulações, sendo as do joelho, quadril e mão 

as mais afetadas (BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011; TRACHANA et al., 2019). É 

caracterizada pela degradação da cartilagem articular, remodelação óssea subcondral e 

inflamações crônicas da membrana sinovial (MARTEL-PELLETIER et al., 2008; BAY-

JENSEN et al., 2012). As modificações que são observadas na OA, dependem do grau de 
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gravidade da doença. Em estágios iniciais, são observados proliferação de condrócitos 

(formação de clones), morte de condrócitos, fissuras que passam a atingir zonas mais profundas 

da cartilagem e, em estágios avançados, a degradação dos componentes da matriz cartilaginosa 

e desnudamento do osso subcondral (PRITZKER et al., 2006). 

 Durante a perda progressiva da cartilagem articular, os condrócitos não são capazes de 

manter o equilíbrio entre a síntese e a degradação da matriz, dificultando o processo de reparo, 

onde o catabolismo excede o anabolismo (MARTEL-PELLETIER et al., 2008; BIJLSMA, 

BERENBAUM, LAFEBER, 2011; TRACHANA et al., 2019). Neste processo, ocorre o 

aumento da síntese de proteinases destrutivas da matriz, como metaloproteinases (MMPs) e 

agrecanases, aumento da morte de condrócitos e a síntese inadequada de componentes da MEC. 

Em conjunto, esses fatores levam à incapacidade do tecido de resistir às tensões mecânicas 

(BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011). 

 A inflamação presente no processo degenerativo da cartilagem articular envolve à 

produção de inúmeras citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α) (DING & YIN, 2004; GOLDRING & OTERO, 2011). O TNF-α tem sua expressão 

aumentada na cartilagem articular com OA, o que contribui para uma maior alteração na 

qualidade da matriz, uma vez que induz a produção de MMPs, podendo também estar envolvido 

na morte celular (KIM et al., 2011; MALDONADO & NAM, 2013; ZHANG et al., 2019). 

Sabe-se que a matriz extracelular é responsável pelas propriedades físicas da cartilagem e sua 

degradação durante o processo de OA é prejudicial e corrobora com a progressão da doença 

(MARTEL-PELLETIER et al., 2008). 

 Além de afetar a cartilagem articular, durante a progressão da osteoartrite existe o 

envolvimento de toda a articulação, incluindo inflamação sinovial e alterações ósseas 

subcondrais (FUNCK-BRENTANO & COHEN-SOLAL, 2015). É sabido que a cartilagem 

articular e o osso subcondral influenciam um ao outro, e que foi verificado que modelos de OA 

induzidos (não espontâneos) relatam o início das alterações estruturais ocorrendo 

simultaneamente no osso e na cartilagem (RICHETTE & ROUX, 2012; CASPER-TAYLOR et 

al., 2020). 

 Estudos tem demonstrado relação entre a deficiência do hormônio estrogênio em 

mulheres na menopausa e a ocorrência de OA, uma vez que é sabido que os hormônios sexuais, 

além de suas funções reprodutivas, também atuam na manutenção da cartilagem e do osso 

(LUGO et al., 2014; MACEDO et al., 2018). Além disso, foi observada a presença de 

receptores de estrógeno na cartilagem articular, osso subcondral e membrana sinovial, 
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indicando o efeito protetor deste hormônio (SNIEKERS et al., 2008; LUGO et al., 2014; 

MACEDO et al., 2018). 

 O procedimento de ooforectomia (OVX) em animais é utilizado para fornecer um modelo 

de deficiência estrogênica (SNIEKERS et al., 2008; FLORENCIO-SILVA et al., 2013; 

SANTOS et al., 2014; WANG et al., 2014; PACHECO-COSTA et al., 2015; MOURA et al., 

2018; CAMPOS et al., 2020), simulando mulheres na menopausa, o que leva a condições 

histopatológicas na cartilagem articular, compatíveis a aquelas observadas na OA 

(OESTERGAARD et al., 2006; SNIEKERS et al., 2010; BAY-JENSEN et al., 2012; 

MIERZWA et al., 2017; MACEDO et al., 2018).  

 A OA é considerada uma doença multifatorial que tem como fatores de risco, além da 

deficiência hormonal, o envelhecimento, genética, carga excessiva na articulação, trauma, 

obesidade, exercício intenso, entre outros (WANG et al., 2014; TRACHANA et al., 2019; 

BAY-JENSEN et al., 2012; FRANCIOZI et al., 2013). Por acometer um tecido aneural, as 

alterações não produzem sinais clínicos até que tecidos inervados estejam envolvidos, e por 

isso o diagnóstico costuma ser tardio (BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011). 

 Somando todos esses fatores, a osteoartrite se apresenta clinicamente como uma doença 

que gera dor e pode levar à perda funcional, o que limita as atividades diárias, comprometendo 

assim a qualidade de vida (BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011).  Mesmo com 

tamanha importância, ainda não existe tratamento eficaz para OA, apenas alguns medicamentos 

que visam diminuir a dor e, em estágios mais avançados, pode ser indicado a intervenção 

cirúrgica (TRACHANA et al., 2019; BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011).  

 

1.3 Terapia com ondas de choque 

 Os serviços de saúde voltados para a população idosa devem promover grande enfoque 

na reabilitação, pois é extremamente importante que a pessoa mantenha sua autonomia e 

independência, garantindo assim uma melhor qualidade de vida (LOURENÇO et al., 2005; 

OMS, 2005). Dessa forma, pesquisas abrangendo novas formas terapêuticas, que visem não só 

o alívio dos sintomas, mas também o reestabelecimento dos tecidos envolvidos no processo 

patológico, são encorajadas e extremamente necessárias. A Organização Mundial da Saúde 

(2005) aconselha informar pacientes e profissionais da saúde quanto ao uso das terapias 

modernas como uma alternativa à diminuição do uso de medicamentos por pessoas idosas.  

 A terapia com ondas de choque (SW) do inglês Extracorporeal Shockwave Therapy, tem 

sido estudada como uma nova forma de tratamento para doenças ortopédicas, apresentando a 

vantagem de não ser invasiva, diminuindo assim riscos de infecção e complicações graves 
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(REVENAUGH, 2005; CHENG & WANG, 2015). Estudos mostraram que as SW atuam pelo 

processo de mecanotransdução promovendo respostas biológicas nos tecidos alvo, induzindo 

efeitos anti-inflamatórios, proliferação celular e neovascularização, resultando em regeneração 

e reparo tecidual (WANG et al., 2003; CHENG & WANG, 2015; D’AGOSTINO et al., 2015). 

 A terapia com SW é amplamente utilizada no tratamento de cálculos renais 

(SHRIVASTAVA & KAILASH, 2005) e estudos também têm demonstrado sua eficácia em 

diversas disfunções ortopédicas, como tendinite calcânea do ombro, epicondilite, fascite 

plantar, osteonecrose da cabeça femoral, fraturas não consolidadas entre outras (OGDEN, 

TÓTH-KISCHKAT, SCHULTHEISS, 2001; WANG et al., 2001; WANG, 2003; ERTURK et 

al., 2012; WANG et al., 2014; DIAS DOS SANTOS et al., 2015; PURCELL et al., 2018; 

YUAN et al., 2018, GUSMÃO et al., 2019, VAHDATPOUR et al., 2020). 

 A SW é uma onda acústica de impulso único, capaz de transmitir rapidamente energia no 

espaço tridimensional (SHRIVASTAVA & KAILASH, 2005, JI, WANG, HE, 2016). Essa 

onda é caracterizada por um grande aumento da pressão positiva em um curto intervalo de 

tempo, seguido de um lento decaimento da pressão, passando por um período de uma leve 

pressão negativa (JI, WANG, HE, 2016). As ondas de choque podem ser induzidas por 

geradores eletromagnéticos, eletro-hidráulicos ou piezoelétricos (SHRIVASTAVA & 

KAILASH, 2005, JI, WANG, HE, 2016).  

 Sabe-se que as ondas de choque podem agir nos diferentes materiais e tecidos através de 

efeitos diretos e indiretos. O efeito direto é baseado na transmissão direta de energia mecânica, 

que permite atingir o material/tecido alvo. Já o efeito indireto é a cavitação, que consiste na 

formação de bolhas, devido à rápida diminuição da pressão nos líquidos pelos quais as ondas 

passam (SHRIVASTAVA & KAILASH, 2005). Os mecanismos exatos pelos quais esses 

efeitos atuam nas doenças musculoesqueléticas, gerando respostas biológicas, ainda não estão 

totalmente esclarecidos (SHRIVASTAVA & KAILASH, 2005; CHENG & WANG, 2015).  

 Uma das possíveis explicações é a teoria da mecanotransdução, onde as forças mecânicas 

das ondas de choque exercem pressão sobre os componentes da MEC, sendo transmitidas às 

integrinas transmembranas das células, possibilitando assim a transdução do sinal (JI, WANG, 

HE, 2016). Os estímulos também podem levar a alterações conformacionais nos canais iônicos, 

permitindo um fluxo de íons entre a célula e a matriz, ativando assim uma série de vias de 

sinalização (JI, WANG, HE, 2016). Sabe-se que essas vias culminam em rearranjo do 

citoesqueleto e modificações na expressão gênica, o que gera os mais diversos efeitos 

biológicos como proliferação e diferenciação celular, exercendo efeitos de regeneração tecidual 

(Figura 2) (JI, WANG, HE, 2016). 
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Figura 2 – Esquema representativo da ação das ondas de choque através do processo de 
mecanotransdução 

 
Esquema representativo da mecanotransdução, em que as ondas de choque exercem uma pressão sobre a matriz 
extracelular (1), que por sua vez irá estimular as integrinas transmembranas (2) e os canais iônicos das células (3). 
Assim, ocorrerá a transdução do sinal, levando ao rearranjo do citoesqueleto (4) e a ativação de diversas vias de 
sinalização (5).  Consequentemente, a célula irá responder as mudanças de sinais, regulando a expressão gênica e 
gerando assim, os efeitos biológicos desejados (6). Ilustração: Capucho, I.R, adaptado de JI, WANG, HE, 2016. 

 

 Kim et al. (2015) observaram diminuição da dor e restauração da funcionalidade em 

pacientes com OA nos joelhos, após serem submetidos a três sessões de terapias com ondas de 

choque. Em outro estudo, Yuan e colaboradores (2018) verificaram a melhora da flexibilidade 

e diminuição da dor, em pacientes com capsulite adesiva do ombro, após cinco sessões de SW. 

Elía Martínez et al. (2020) verificaram, em pacientes com fascite plantar, que após três meses 

do término do tratamento com a terapia com SW, houve diminuição da dor, melhora da 

qualidade de vida e diminuição da espessura da fáscia plantar. Vahdatpour et al. (2020) também 

verificaram que as SW levam à diminuição da dor e do impacto funcional por até 18 semanas 

após a terapia, em pacientes com distúrbio do dedo em gatilho.   

 Em coelhos, foi observado após a terapia com ondas de choque, aumento de fatores 

angiogênicos, com neovascularização na placa terminal da cartilagem intervertebral, 

contribuindo assim para a regeneração tecidual (WANG et al., 2003; ERTURK et al., 2012). 

Dias dos Santos et al. (2015) verificaram que em ratos machos submetidos a lesões na diáfise 

femoral, as SW prolongaram o anabolismo de GAGs, sugerindo ação importante no reparo 

ósseo. No modelo de ratos machos (oito semanas de idade) submetidos à degradação química 

da cartilagem por monoiodoacetato, com aplicação de uma sessão de SW após vinte quatro 
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horas, foi observado que a terapia culminou em efeito analgésico, além do aumento da atividade 

osteoblástica no osso subcondral (YILMAZ et al., 2017). 

 Chou et al. (2019) verificaram que ratas fêmeas Sprague–Dawley (SD) de 8 semanas de 

idade com osteoartrite induzida por transecção do ligamento cruzado anterior (ACLT) e 

meniscectomia medial (MM), apresentaram aumento de densidade mineral óssea, diminuição 

da sinovite inflamatória e melhora na microarquitetura do osso subcondral após uma sessão de 

800 impulsos de 0,25mJ/mm² de terapia com ondas de choque aplicada na região dos platôs 

proximais da tíbia medial. 

 Wang et al. (2011) submeteram ratos machos (oito semanas de idade) à cirurgia de ACLT 

e à uma única sessão de terapia com ondas de choque (800 pulsos de energia 0,18mJ/mm²), em 

sequência ao procedimento cirúrgico. Após 12 semanas, o grupo tratado apresentou aumento 

na densidade mineral óssea e no número de osteócitos, além da diminuição da morte de 

condrócitos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Algumas pesquisas têm demonstrado os efeitos benéficos da terapia com ondas de choque 

em vários tecidos, porém existem poucos estudos sobre as SW no tratamento da osteoartrite, e 

nada se sabe sobre os efeitos dessa terapia sobre os constituintes da cartilagem articular após 

longo período de privação estrogênica. Dessa forma, é importante a investigação dos efeitos 

das SW nos condrócitos e na matriz cartilaginosa de ratas submetidas à deficiência deste 

hormônio. 

No Brasil, estima-se que um terço da população maior de 25 anos (aproximadamente 40 

milhões de brasileiros) apresenta osteoartrite, sendo em sua maioria mulheres (59,8%) e com 

idade acima dos 60 anos (63,7%) (COIMBRA, PLAPLER, CAMPOS, 2019). Devido a 

extensão populacional desta doença, é estimado que o custo de apenas um tipo de tratamento 

para OA pode ser de até R$230,5 milhões anuais para o Sistema Único de Saúde (SUS) entre 

os anos de 2019 e 2021 (SILVA et al., 2019), sendo assim, alternativas de terapias menos 

custosas devem ser levadas em consideração. Estudos na Alemanha demonstraram que a terapia 

com ondas de choque no tratamento de algumas doenças musculoesqueléticas do ombro pode 

ser até cinco vezes mais econômica que procedimentos cirúrgicos, tendo resultados benéficos 

semelhantes em relação à saúde e ao bem-estar do paciente, além de apresentar uma 

recuperação muito mais rápida após o procedimento (HAAKE, RAUTMANN, WIRTH, 2001). 

Diante desse cenário, os resultados obtidos com este trabalho puderam demonstrar os 

efeitos da terapia com ondas de choque nas células e na matriz cartilaginosa no tratamento da 
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osteoartrite e no reestabelecimento da cartilagem articular. Embora se encontre dentro da área 

básica de pesquisa, os resultados obtidos podem ter grande impacto translacional, possibilitando 

maior entendimento no uso dessa terapia para a área clínica, culminando em uma aplicabilidade 

mais eficiente e segura. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

 Investigar os efeitos da terapia com ondas de choque nos condrócitos e na matriz da 

cartilagem articular de ratas na presença e na ausência do hormônio estrogênio.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Analisar a densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e massa corporal através da 

densitometria óssea; 

 Avaliar o número de condrócitos, clones de condrócitos e a espessura da cartilagem 

articular nas áreas de carga e não carga, por histomorfometria; 

 Quantificar o condroitim sulfato, por eletroforese em gel de agarose; 

 Quantificar o ácido hialurônico através do método de ELISA; 

 Analisar a imuno marcação de colágeno tipo II, e a porcentagem de células positivas para 

caspase-3 clivada e TNF-α, por imunoistoquímica;  

 Analisar os proteoglicanos, pela intensidade de coloração de Safranina O e Fast Green; 

 Classificar os cortes histológicos segundo a classificação proposta pela Osteoarthritis 

Research Society International (OARSI), utilizando a coloração de Safranina O e Fast 

Green, Caspase-3 clivada e clones de condrócitos. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais para experimentação 

Foram utilizadas 30 ratas Wistar (Rattus norvegicus albinus), adultas, com 6 meses de 

idade, virgens, pesando aproximadamente 250 gramas, fornecidas pelo Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais em Medicina e Biologia (CEDEME) da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 

Os animais foram mantidos no biotério do CEDEME da UNIFESP, onde permaneceram 

confinados em gaiolas ventiladas (3 animais por gaiola). Estes foram mantidos com ração 
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balanceada e água ad libitum, à temperatura ambiente de 25ºC, com iluminação artificial, sendo 

o ciclo claro-escuro constante e o período de luz das 7 às 19 horas. 

Este projeto foi aprovado sob o número 9311140717 pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP. 

  

4.2 Procedimento cirúrgico 

Ao completarem 6 meses de idade, os animais foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico de ooforectomia bilateral ou ooforectomia simulada (Figura 3), sob anestesia 

intraperitoneal com Cloridrato de Cetamina a 10% (90,0 mg/kg) e Xilazina a 2% (8,0 mg/kg), 

respectivamente, anestésico e relaxante muscular, associado ao analgésico opióide Fentanil 

(0,05 mg/kg).  

Para o procedimento de ooforectomia bilateral, foi realizada a tricotomia na região 

abdominal em área de 2x2cm, cerca de 1,5 cm acima da vagina, e aplicado iodo degermante no 

sítio cirúrgico, seguido de solução de álcool iodado, para obter melhor condição de assepsia. 

Em seguida, a pele e a musculatura foram incisadas longitudinalmente com bisturi 

(aproximadamente 1 cm de extensão), até que se atingiu a cavidade peritoneal, onde estão 

localizados o útero bifurcado e os ovários. Em cada ovário foi realizado a ligadura com fio de 

algodão (Catgut, USP 4-0, EP 1,5 Brasuture, Brasil), sendo o mesmo seccionado. Após a 

retirada dos ovários e parte do corno uterino, foi realizada a sutura da musculatura e da pele 

com fio de sutura reabsorvível (Catgut gastrointestinal com agulha 3/8, USP 4-0, EP 2, 

Brasuture, Brasil). 

Os grupos Sham, submetidos à ooforectomia simulada, passaram por todo o 

procedimento descrito anteriormente, entretanto, os ovários foram apenas expostos e 

reinternalizados, sem serem seccionados. 

Esse modelo experimental foi baseado no trabalho desenvolvido por Giardino et al. 

(1993), padronizado e adaptado por nosso grupo (FLORENCIO-SILVA et al., 2013; 

PACHECO-COSTA et al., 2015; MIERZWA et al., 2017; CAMPOS, et al., 2020). 
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Figura 3 – Procedimento cirúrgico de ooforectomia bilateral 

 
Imagens do procedimento cirúrgico da ooforectomia bilateral. A – Tricotomia da região abdominal, incisão da 
pele e do músculo. B – Exposição das tubas uterinas e ovários. C – Ligadura das tubas uterinas com fio de algodão 
e secção dos ovários. D – Internalização das tubas uterinas. E – Sutura da musculatura e da pele. Fotos: Mierzwa, 
A.G.H., Campos, J.F. e Reginato, R.D. 

 

Ao final da cirurgia, os animais foram medicados com 0,1mg/kg de Meloxicam a 0,2% 

via intraperitoneal, a cada 24h durante três dias consecutivos para promover analgesia e 

atividade anti-inflamatória. Somado a isso, após o procedimento cirúrgico e durante 7 dias 

consecutivos, foi realizada a limpeza da pele suturada do animal com solução fisiológica NaCl 

0,9% embebida em gaze, a fim de promover uma rápida cicatrização. 

 

4.3 Procedimento para exame colpocitológico 

Todos os animais foram submetidos à exames colpocitológicos por três dias consecutivos, 

no mesmo horário, a partir do 24º dia após a ooforectomia. O exame foi realizado com uma 

haste de algodão previamente imersa em NaCl 0,9% e inserida na vagina de cada rata, 

realizando movimentos circulares no interior. Em seguida, o material coletado foi distendido 

sobre uma lâmina de vidro e fixado em uma solução de álcool-éter (1:1) por 20 minutos, corado 

pelo método Shorr-Hematoxilina (SHORR, 1941) e analisados ao microscópio de luz. Com a 

análise dos tipos celulares e suas respectivas proporções nos esfregaços vaginais é possível 

determinar a fase do ciclo estral em que os animais se encontram (MARCONDES, BIANCHI, 

TANNO, 2002; CORA, KOOISTRA, TRAVLOS, 2015), verificando-se a parada do ciclo nos 

animais ooforectomizados, servindo como indicativo da interrupção do hormônio estrogênio. 
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4.4 Tratamento dos animais 

Três meses após os procedimentos cirúrgicos de ooforectomia bilateral (OVX) e 

ooforectomia simulada (Sham), os animais foram separados nos grupos descritos abaixo: 

 Grupo Sham: 07 animais submetidos à cirurgia de ooforectomia simulada; 

 Grupo Sham+SW: 07 animais submetidos à cirurgia de ooforectomia simulada e à 

terapia com ondas de choque (SW) à 500 pulsos com uma densidade de energia de 

0,13mJ/mm²; 

 Grupo OVX: 08 animais ooforectomizados (OVX); 

 Grupo OVX+SW: 08 animais ooforectomizados (OVX) e submetidos à terapia com 

ondas de choque (SW) à 500 pulsos com uma densidade de energia de 0,13mJ/mm². 

 

4.5 Densitometria óssea: densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e massa 

corporal 

Os animais foram submetidos à densitometria óssea (absorciometria de energia e raios X 

– DXA – modelo Hologic 4500A, Waltham, MA, EUA), no dia da ooforectomia (6 meses de 

idade), após 3 meses da cirurgia (9 meses de idade) e ao final do experimento (13 meses de 

idade). A DXA foi realizada a fim de analisar, na região de fêmur e tíbia (R2), a densidade 

mineral óssea (DMO) e o conteúdo mineral ósseo (CMO) e, na região de corpo total (R1), a 

massa corporal (Figura 4). 

 

Figura 4 – Densitometria óssea realizada em ratas Wistar 

 
A – Posição do animal durante o procedimento. B – Regiões demarcadas para análise, sendo R1 a região de corpo 
total utilizada para a verificação de massa corporal, e R2 a região de fêmur e tíbia utilizada para a verificação de 
DMO e CMO. Fotos: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
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Para a realização do exame, os animais foram anestesiados com Cloridrato de Cetamina 

a 10% (92,8 mg/kg) e Xilazina a 2% (13,8 mg/kg) via intraperitoneal. Após, foram posicionados 

em decúbito ventral e os membros permaneceram estendidos e atados com fita adesiva, em 

seguida foi realizado o exame que teve a duração de 1 minuto por animal. 

 

4.6 Aplicação da terapia com ondas de choque 

A terapia com ondas de choque (SW) foi aplicada em ambos os joelhos dos animais 

pertencentes aos grupos Sham+SW e OVX+SW (Figura 5), após 180 dias dos procedimentos 

cirúrgicos de ooforectomia e ooforectomia simulada (Figura 6). Para tanto, os animais foram 

anestesiados por via intraperitoneal com Cloridrato de Cetamina a 10% (90,0 mg/kg) e Xilazina 

a 2% (8,0 mg/kg). Foi realizada a tricotomia na área do joelho e a aplicação de um gel condutor 

para melhor propagação das ondas de choque. 

As ondas de choque foram aplicadas em uma única sessão, com a sonda do aparelho 

EvoTron-Vet® (SwiTech Medical, Switzerland) direcionada ao joelho, gerando, no total, 500 

pulsos a uma frequência de 240 impulsos/min, com energia total por pulso de 3,48mJ e 

densidade do fluxo de energia por pulso de 0,13mJ/mm², atingindo uma profundidade máxima 

de 20mm, em cada um dos joelhos do animal, de acordo com os protocolos desenvolvidos por 

Wang et al. (2001) e já utilizados por nossos colaboradores (DIAS DOS SANTOS et al., 2015). 

 

Figura 5 – Aplicação da terapia com ondas de choque nos joelhos dos animais 

 
A – Aparelho EvoTron-Vet® (SwiTech Medical, Switzerland) gerador de ondas de choque. B – Tricotomia 
realizada nos joelhos dos animais para uma melhor aplicação da terapia. C – Detalhe da aplicação da terapia com 
ondas de choque no joelho do animal. Fotos: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 

 

4.7 Eutanásia e coleta do material 

Após um mês da aplicação das ondas de choque (13 meses de idade), todos os animais 

foram submetidos à eutanásia (Figura 6), realizada por dose excessiva de Cloridrato de 

Cetamina a 10% (270,0 mg/kg) e Xilazina a 2% (24,0 mg/kg) por via intraperitoneal. Os 
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animais foram posicionados em decúbito ventral e, com o auxílio de um bisturi, foi realizada 

uma incisão linear desde a região anterior da tíbia até o final de cada fêmur. Em seguida, os 

fêmures e as tíbias foram dissecados e destinados às análises. 

 

Figura 6 – Linha do tempo do modelo animal 

 
Esquema dos respectivos meses em que foi realizado o plano experimental. Ilustração: Capucho, I.R. 

 

4.8 Histologia e histomorfometria 

Após a eutanásia, a região distal dos fêmures direitos com suas respectivas cartilagens 

articulares, foram fixadas em formaldeído 4% (preparado a partir de paraformaldeído) em 

tampão fosfato 0,1M (pH 7,2) por 4 dias e descalcificados em EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético) a 10% em tampão de sódio (pH 7,2) em temperatura ambiente por 90 dias. Após, 

as amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de etanol, diafanizadas em xilol e 

incluídas em parafina. Os cortes histológicos foram realizados de forma seriada no micrótomo, 

com 5μm de espessura, e aderidos a lâminas de vidro. 

Alguns cortes foram corados por Hematoxilina de Carazzi e Eosina de Lison (H.E.) e 

destinados às análises histomorfométricas para contagem do número de condrócitos e clones de 

condrócitos, e para mensuração da espessura da cartilagem articular. Outros cortes histológicos 

foram submetidos às imunoistoquímicas e à coloração de Safranina O e Fast Green. 

 

4.8.1 Histomorfometria: número de condrócitos isolados e totais e clones de condrócitos 

Após a coloração por H.E., os cortes histológicos foram submetidos ao processo de 

captação de imagem, com auxílio do microscópio trinocular (Axio Scope - A1, Carl Zeiss - 

Alemanha), acoplado a uma vídeo câmera (Axio CAM MRC5), e um software para fotografar 

(AxioVision SE64 Rel. 4.9, Carl Zeiss - Alemanha), com a objetiva de 20x. Os cortes 

histológicos foram então submetidos as análises histomorfométricas, para a quantificação do 

número de condrócitos isolados, totais e clones de condrócitos. 
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A quantificação foi realizada em um quadrante padronizado de aproximadamente 

40.000μm², em cada uma das áreas de carga e na área de não carga da cartilagem articular. 

Foram contabilizadas apenas as células que ficaram delimitadas em cada quadrante (Figura 7). 

 

Figura 7 – Análise histomorfométrica para quantificação de condrócitos e clones de 
condrócitos 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar evidenciados por 
H.E. Notar a representação dos quadrantes onde foram realizadas as análises histomorfométricas para 
quantificação de condrócitos isolados e clones de condrócitos. A e B – Área de não carga. C e D – Área de carga 
direita. A e C – Padronização do quadrante. B e D – Quantificação de condrócitos (em azul) e clones de condrócitos 
(em vermelho). Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 

 

4.8.2 Histomorfometria: espessura da cartilagem articular 

 Os cortes evidenciados por H.E., também foram submetidos ao processo de captação de 

imagem, utilizando a objetiva de 2,5x, para a mensuração da espessura da cartilagem articular. 

Para determinar e padronizar os pontos para a realização das medidas, na área de não carga, foi 

traçada uma reta entre o vértice do disco epifisário, denominado ponto A, e o ponto mais 

profundo da cartilagem articular, denominado ponto B. A partir do prolongamento dessa reta, 

a distância do ponto B até o ponto mais superficial da cartilagem articular foi mensurada e então 

constituiu uma medida da espessura da cartilagem articular. Descontando-se aproximadamente 

100µm para a direita e para a esquerda, foram realizadas outras duas medições da espessura da 

área de não carga, podendo-se obter uma média das três medidas (adaptado de FRANCIOZI et 
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al., 2013). Nas áreas de carga, a medição do ponto superficial ao ponto profundo da cartilagem 

articular foi realizada também em 3 medidas (para cada uma das áreas de carga esquerda e 

direita). A primeira medida foi realizada ao se descontar aproximadamente 100µm do início da 

cartilagem, e as outras duas ao se descontar aproximadamente 100µm do local da medição 

anterior (Figura 8). 

 

Figura 8 – Análise histomorfométrica para espessura da cartilagem articular 

 
Fotomicrografia de corte histológico do fêmur distal de rata Wistar. Em azul, a reta traçada entre o vértice do disco 
epifisário (ponto A) até o ponto mais profundo da cartilagem articular (ponto B), determina o ponto de medição 
da área de não carga. Em preto, os espaços descontados do início da área de carga e entre cada mensuração. Em 
vermelho, as medições da espessura da cartilagem articular. Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e 
Reginato, R.D. 

 

4.9 Eletroforese em gel de agarose: condroitim sulfato 

Fragmentos das diáfises dos fêmures esquerdos foram imersos em PBS com inibidor de 

protease por 3 horas, em seguida foram descalcificados com EDTA a 5% por 10 dias, 

permitindo a separação da cartilagem do fêmur distal manualmente com instrumento cirúrgico, 

dissecando-a do osso subjacente. As porções de cartilagem resultantes foram armazenadas em 

PBS com inibidor de protease a 4°C até o início do processamento das amostras (FRANCIOZI 

et al., 2013; MIERZWA et al., 2017). Estas análises foram realizadas em conjunto com a 

Disciplina de Biologia Molecular – UNIFESP.  

Cada fragmento foi individualmente pesado e submetido a proteólise com papaína 

(Calbiochem, USA) em tampão cisteína-fosfato (pH 6,5) por 48 horas a 60°C. Em seguida, o 
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material foi centrifugado por 10 minutos a 1500rpm. O sobrenadante foi coletado e adicionado 

TCA a 90% (ácido tricloroacético) para concentração final de 10%, em banho de gelo por 15 

minutos. Posteriormente foram centrifugados por 10 min a 3000rpm em temperatura ambiente 

e ao sobrenadante foram adicionados dois volumes de metanol gelado sob constante agitação 

e, mantidos a -20°C por 24 horas para precipitar os glicosaminoglicanos sulfatados. O material 

foi então centrifugado por 20 minutos a 3000rpm a 4°C, o sobrenadante foi descartado e o 

material seco a temperatura ambiente.  

O Pellet foi ressuspenso em 15μl de água destilada e 5μl foram aplicados ao gel de 

agarose a 0,55% em tampão PDA (1,3-diaminopropano acetato, 0,05 M, pH 9,0). Os GAGs 

foram precipitados com uso do detergente catiônico CETAVLON (brometo de 

cetiltrimetilamônia) a 0,1% por 2 horas, o gel foi seco sob calor e ventilação, sendo corado 

posteriormente com azul de toluidina (0,1%) em ácido acético (1%) e etanol (50%) por 15 

minutos. O excesso de corante foi removido com solução descorante de ácido acético (1%) em 

etanol (50%). Em seguida, o gel foi seco em temperatura ambiente. 

A identificação dos GAGs sulfatados é realizada comparando-se a migração das amostras 

com uma solução padrão de GAGs (Condroitim, Dermatam e Heparam Sulfato), na 

concentração de 1mg/ml cada. De acordo com a mobilidade eletroforética, a banda de maior 

migração corresponde ao condroitim sulfato (CS). A quantificação desse GAG foi realizada por 

densitometria a 525nm, e os valores foram expressos em μg de CS/mg de tecido. 

 

4.10 Método de ELISA: ácido hialurônico 

A dosagem do ácido hialurônico (AH) foi realizada através de um ensaio fluorimétrico 

não competitivo tipo ELISA. Esse método detecta de 0,2 a 500μg/L de AH presente nas 

amostras (MARTINS et al., 2003). Alíquotas de 100μl da solução final das amostras ou de 

soluções padrão de concentração conhecida de AH (curva padrão) foram adicionadas as placas 

de 96 poços, previamente sensibilizadas com proteína de ligação ao AH (1μg/ml), purificada 

de cartilagem bovina. Estas placas foram incubadas a 4°C por 16 horas. Em seguida, as placas 

foram lavadas seis vezes com tampão Tris – HCL 0,05, NaCl 0,15M, Tween 20 0,05%, EDTA 

7,4mg/ml, azida sódica 0,5g/L pH 7,75. Em seguida, foi adicionado 100μL da sonda do ácido 

hialurônico (proteína de ligação do ácido hialurônico extraída da cartilagem bovina, biotinilada 

– 1mg/ml) diluída 1: 3000 vezes no tampão de ensaio. A placa foi agitada por duas horas, 

seguida de uma lavagem com tampão. Após essa etapa, adiciona-se por poço da placa 100μl de 

estreptavidina marcada com európio (Delfia® Turku, Finlândia) diluída em 1:10000 em tampão 
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de ensaio. A estreptavidina tem afinidade pela biotina ligada à sonda do ácido hialurônico. A 

placa foi então agitada por 40 minutos, sendo depois realizada nova lavagem com tampão. 

Após a lavagem, foi adicionado 200μl de solução de realce e a fluorescência emitida pelo 

európio livre foi detectada e lida no fluorímetro Wallac 2-Victor Multilabell Counter (Pearkin 

Elmer Life Sciences). Os valores obtidos foram processados pelo programa MultiCalc (Perckin 

Elmer), sendo estes expressos em ng/ml seguido de uma correção pelo peso seco e finalmente 

expressos em μg de AH/mg de tecido. 

 

4.11 Imunoistoquímica: colágeno II, caspase-3 clivada e TNF-α 

Os cortes em lâminas silanizadas permaneceram overnight em estufa a 60°C, para melhor 

adesão do tecido, em seguida foram desparafinizados, reidratados e lavados em água corrente. 

Posteriormente, foram submetidos a 2 banhos de 15 minutos com peróxido de hidrogênio a 3% 

diluído em metanol, para bloqueio da peroxidase endógena, e lavados por 5 minutos em água 

corrente. Para o bloqueio de sítios inespecíficos, os cortes foram incubados em PBS 1X (diluído 

a partir da solução de PBS 10X) + BSA 1% (Bovine Serum Albumin) durante 30 minutos. Em 

seguida, foi retirado o excesso de BSA + PBS das amostras, seguido da incubação, em câmara 

úmida a 4°C overnight, com os anticorpos primários: anti-colágeno tipo II (1:250) (sc-7764, 

Santa Cruz Biotechnology), anti-caspase-3 clivada (1:30) (CP-229C, Biocare Medical) e anti-

TNF-α (1:200) (sc-1348, Santa Cruz Biotechnology).  

Após 18 horas de incubação os cortes foram lavados em PBS 1X, secos e incubados com 

o anticorpo secundário conjugado com biotina (Dako LSAB + System HRP), durante 30 

minutos em câmara úmida em temperatura ambiente, seguida de lavagens em PBS 1X. As 

amostras foram então incubadas com amplificador (estreptavidina conjugada com peroxidase, 

kit Dako LSAB) durante 30 minutos e novamente lavadas com tampão PBS 1X. Para a 

revelação, os cortes foram cobertos com solução de cromógeno 3,3’diaminobenzidina (DAB) 

e contracorados com Hematoxilina de Carazzi, sendo logo após desidratados, diafanizados e 

montados com Enttelan®. O controle negativo da reação foi obtido através da omissão do 

anticorpo primário (Figura 9). 
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Figura 9 – Esquema representando a reação de imunoistoquímica 

 
Ilustração: Capucho, I.R. 

 

 Os cortes histológicos foram submetidos a captação de imagem, com a objetiva de 20x. 

Para análise do colágeno tipo II da zona superficial (ZS), zona intermediaria (ZI) e zona 

profunda (ZP) da cartilagem articular, nas áreas de carga e não carga, em que foram marcados 

20 pontos na matriz em cada uma das zonas (totalizando 60 pontos na cartilagem articular) 

(Figura 10), e posteriormente analisados por quantificação da cor utilizando o programa 

AxioVision SE64 Rel. 4.9 (Carl Zeiss - Alemanha) (MIERZWA et al., 2017). 

 

Figura 10 – Análise da imunoistoquímica para colágeno tipo II 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar submetidos à 
imunoistoquímica para colágeno II. Notar a marcação dos pontos (em azul) na matriz que foram analisados por 
densitometria. A – Área de não carga. B – Área de carga direita. Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, 
I.R. e Reginato, R.D. 

 

 Para análise dos cortes histológicos submetidos à imunoistoquímica de caspase-3 clivada 

e TNF-α (Figura 11), foi realizada a contagem de condrócitos positivos (imuno marcados) e 
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condrócitos negativos (não imuno marcados), dentro do mesmo quadrante de aproximadamente 

40.000μm² estabelecido para a histomorfometria, nas áreas de carga e não carga da cartilagem 

articular. A partir desta quantificação, foi calculada a porcentagem de condrócitos positivos na 

área delimitada. 

 

Figura 11 – Análise das imunoistoquímicas para caspase-3 clivada e TNF-α 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar submetidos à 
imunoistoquímicas para caspase-3 clivada e TNF-α. Notar a delimitação dos quadrantes, onde foram 
contabilizados os condrócitos marcados (em preto) e ou não marcados (em azul). A – Área de não carga. B – Área 
de carga direita. Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
 

4.12 Coloração de Safranina O e Fast Green: proteoglicanos 

Alguns cortes histológicos do fêmur distal foram submetidos a coloração de Safranina O 

e Fast Green para evidenciar os proteoglicanos e a degradação da matriz. Para tanto, os cortes 

foram desparafinizados em xilol, hidratados em etanol e lavados rapidamente em água corrente. 

A seguir, foram corados com Hematoxilina de Carazzi, por 5 minutos, que evidencia os núcleos 

em roxo, e, na sequência, lavados em água corrente, por um minuto. Posteriormente, foram 

submersos no corante Safranina O, por 15 minutos e lavados em água corrente por 3 minutos. 

Em seguida, foram submetidos ao corante Fast Green, por 15 segundos, para evidenciar o 

citoplasma em verde. Após, os cortes foram rapidamente mergulhados por 2 vezes em álcool 

100% e diafanizados em xilol (adaptado de KIERNAN, 2008). A análise foi realizada de forma 

semi-quantitativa pela intensidade da cor vermelha da Safranina O, em que a maior intensidade 

de coloração é indicativa de maior conteúdo de proteoglicanos. 

 

4.13 Classificação do grau de osteoartrite segundo a Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI) 

A classificação do grau de osteoartrite segundo a Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI) foi proposta por Pritzker et al. (2006) com o objetivo de classificar a 
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degeneração da cartilagem articular em graus entre 0 e 6. Para tanto, os cortes de Safranina O 

foram avaliados levando em consideração a degradação da matriz e a presença de fissuras, além 

de clones de condrócitos e condrócitos em processo de morte (caspase-3 clivada). A Tabela 1 

ilustra essa classificação. 

 

Tabela 1 – Classificação histológica do grau de osteoartrite segundo a Osteoarthritis Research 
Society International (OARSI) 

Grau Caracterização 

0 Cortes histológicos com a cartilagem normal 

1 Quando há presença marcante de clones de condrócitos 

1,5 
Quando há presença marcante de células com aspecto irregular que podem 
denotar morte celular 

2 
Apresentam descontinuidade da superfície, presença de fissuras verticais da 
zona superficial da cartilagem articular 

3 Fissuras verticais já atingem a zona intermediária 

4 Presença de erosão com perda de matriz na zona superficial e intermediária 

5 Presença do desnudamento do osso subcondral 

6 
Ocorre a deformação com remodelamento ósseo e microfraturas com tecido 
de reparo fibrocartilaginoso e ósseo 

Fonte: PRITZKER et al., 2006. 

 

4.14 Análise estatística 

Os resultados foram analisados estatisticamente pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk 

e, posteriormente, pelos testes paramétricos de Análise de Variância (ANOVA) para 

comparações entre grupos (amostras não pareadas) e ANOVA medidas repetidas para 

comparações no mesmo grupo (amostras pareadas), ambos seguidos pelo teste de comparações 

múltiplas de Tukey. Para comparações entre apenas dois grupos, foi utilizado o Teste T Student 

(amostras não pareadas). O nível de significância para rejeição de hipótese de nulidade foi de 

5% (p<0,05). Os dados numéricos foram expressos em Média ± Desvio Padrão (DP). 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Exame colpocitológico 

 Os exames colpocitológicos realizados por três dias consecutivos indicaram que os 

grupos Sham e Sham+SW apresentaram normalidade no ciclo estral (Figuras 12A e 12B). Os 
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grupos OVX e OVX+SW permaneceram durante os três dias na fase Diestro (Figura 12C), 

indicando a diminuição do hormônio estrogênio e a eficácia da cirurgia de ooforectomia. 

 

Figura 12 – Exames colpocitológicos 

 
Fotomicrografias das lâminas obtidas com os exames colpocitológicos, mostrando as fases do ciclo estral. A – 
Grupos Sham e Sham+SW, com células epiteliais, acidófilas e eosinófilas nucleadas, características da fase 
Proestro. B – Grupos Sham e Sham+SW, com células epiteliais acidófilas e anucleadas, características da fase 
Estro. C – Grupos OVX e OVX+SW, com leucócitos e muco, característicos da fase Diestro. Fotomicrografias: 
Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 

 

5.2 Densitometria óssea 

 Os resultados de massa total, DMO e CMO foram obtidos no dia da cirurgia de 

ooforectomia e ooforectomia simulada (T0), após 3 meses da cirurgia (T1) e ao final do 

experimento (T2) (Figura 6). As análises realizadas em tempos distintos permitiram 

acompanhar cada grupo durante o período do experimento, e verificar diferenças entre os 

grupos nos diferentes tempos. 

 

5.2.1 Massa total 

 Não foram demonstradas diferenças entre os grupos na massa total em T0 (Figura 13A). 

Em T1, observa-se um aumento de massa no grupo OVX comparado aos dois grupos Sham 

(Figura 13B). Em T2, os grupos ooforectomizados (OVX e OVX+SW) apresentaram maior 

massa corporal do que os grupos Sham e Sham+SW (Figura 13C). 
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Figura 13 – Gráficos de massa total: comparação entre grupos nos diferentes tempos 

 
Massa total. A – T0, dia da ooforectomia e ooforectomia simulada. B – T1, três meses após a cirurgia. C – T2, 
final do experimento. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por ANOVA Medidas 
Repetidas. T1:  Sham vs. OVX (p=0,0042); Sham+SW vs. OVX (p=0,0032). T2: Sham vs. OVX (p=0,0005); 
Sham vs. OVX+SW (p=0,0203); Sham+SW vs. OVX (p=0,0003); Sham+SW vs. OVX+SW (p=0,0139). Dados 
apresentados em Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 

  

 A massa total do grupo Sham não foi alterada ao longo do experimento (T0 vs. T1, T1 

vs. T2, T0 vs. T2) (Figura 14A). Os grupos Sham+SW, OVX e OVX+SW demonstraram um 

aumento de massa total em T0 vs. T1 e T0 vs. T2 (Figuras 14B, 14C e 14D). 

 

Figura 14 – Gráficos de massa total: grupos ao longo do experimento 

 
Massa total. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa 
entre os tempos, por ANOVA Medidas Repetidas. Sham+SW: T0 vs. T1 (p=0,0479); T0 vs. T2 (p=0,0047). OVX: 
T0 vs. T1 (p=0,0001); T0 vs. T2 (p=0,0001). OVX+SW: T0 vs. T1 (p=0,0001); T0 vs. T2 (p=0,0001). Dados 
apresentados em Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

5.2.2 Densidade mineral óssea 

 Os resultados de DMO não mostraram diferenças entre os grupos em T0 e T1 (Figura 

15A e 15B). Em T2, o grupo OVX+SW apresentou diminuição de DMO em relação a 

Sham+SW (Figura 15C). 
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Figura 15 – Gráficos de densidade mineral óssea: comparação entre grupos nos diferentes 
tempos 

 
Densidade mineral óssea (DMO) na região de fêmur e tíbia. A – T0, dia da ooforectomia e ooforectomia simulada. 
B – T1, três meses após a cirurgia. C – T2, final do experimento. *Indica diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos, por ANOVA Medidas Repetidas. T2: Sham+SW vs. OVX+SW (p=0,0167). Dados apresentados 
em Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 

 

 Na análise de cada grupo ao longo do experimento, observa-se que os grupos Sham e 

Sham+SW não apresentaram diferenças entre os tempos (T0 vs. T1, T0 vs. T2 e T1 vs. T2) 

(Figuras 16A e 16B). Os grupos OVX e OVX+SW mostraram diminuição de DMO ao longo 

do experimento (T0 vs. T1 e T0 vs. T2), não havendo diferenças em T1 vs. T2 nestes grupos 

(Figuras 16C e 16D). 

 

Figura 16 – Gráficos de densidade mineral óssea: grupos ao longo do experimento 

 
Densidade mineral óssea (DMO) na região de fêmur e tíbia. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. 
*Indica diferença estatisticamente significativa entre os tempos, por ANOVA Medidas Repetidas. OVX:  T0 vs. 
T1 (p=0,0064); T0 vs. T2 (p=0,0139). OVX+SW: T0 vs. T1 (p=0,0016); T0 vs. T2 (p=0,0012). Dados 
apresentados em Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

5.2.3 Conteúdo mineral ósseo 

 Não houve diferença no CMO entre os grupos em T0, T1 e T2 (Figuras 17A, 17B, 17C). 
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Figura 17 – Gráficos de conteúdo mineral ósseo: comparação entre grupos nos diferentes 
tempos 

 
Conteúdo mineral ósseo (CMO) na região de fêmur e tíbia. A – T0, dia da ooforectomia e ooforectomia simulada. 
B – T1, três meses após a cirurgia. C – T2, final do experimento. *Indica diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos, por ANOVA Medidas Repetidas. Dados apresentados em Média ± DP (5-8 animais por grupo). 
Gráficos: Capucho, I.R. 

 

 Aumento de CMO entre T0 vs. T2 foi observado no grupo Sham (Figura 18A). Os grupos 

Sham+SW, OVX e OVX+SW não apresentaram diferenças ao longo do experimento (Figuras 

18B, 18C e 18D). 

 

Figura 18 – Gráficos de conteúdo mineral ósseo: grupos ao longo do experimento 

 
Conteúdo mineral ósseo (CMO) na região de fêmur e tíbia. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. 
*Indica diferença estatisticamente significativa entre os tempos, por ANOVA Medidas Repetidas. Sham:  T0 vs. 
T2 (p=0,0266). Dados apresentados em Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

5.3 Histomorfometria 

5.3.1 Número de condrócitos isolados e totais e clones de condrócitos 

 Os resultados de histomorfometria para quantificação de condrócitos isolados, clones de 

condrócitos e total de condrócitos foram obtidos nas áreas de carga (direita e esquerda) e área 

de não carga. 

 Na área de não carga, não houve diferenças entre os grupos quanto ao número de 

condrócitos isolados e total de condrócitos (Figuras 19A e 19C). O grupo OVX+SW apresentou 
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maior quantidade de clones de condrócitos do que o grupo Sham+SW (Figura 19B) (Figuras 

21A, 21B, 21C e 21D). 

 

Figura 19 – Gráficos do número de condrócitos e clones de condrócitos da área de não carga 

 
Área de não carga da cartilagem articular. A – Número de condrócitos isolados. B – Número de clones de 
condrócitos. C – Número total de condrócitos. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por 
ANOVA. Clones de Condrócitos: Sham+SW vs. OVX+SW (p=0,0400). Dados apresentados em Média ± DP (7-
8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

 Não foram observadas diferenças na quantidade de condrócitos isolados (Figura 20A) e 

de condrócitos totais (Figura 20C) na área de carga (considerando áreas de carga direita e 

esquerda juntas). Diminuição no número de clones de condrócitos foi observada nos grupos 

OVX e Sham+SW em relação à Sham (Figura 20B) (Figuras 21E, 21F, 21G e 21H). 

 

Figura 20 – Gráficos do número de condrócitos e clones de condrócitos da área de carga 

 
Área de carga (direita e esquerda) da cartilagem articular. A – Número de condrócitos isolados. B – Número de 
clones de condrócitos. C – Número total de condrócitos. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos, por ANOVA. Clones de Condrócitos: Sham vs. Sham+SW (p=0,0099); Sham vs. OVX (p=0,0234). Dados 
apresentados em Média ± DP (7-8 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
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Figura 21 – Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal 
evidenciados por H.E. 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar evidenciados por 
H.E. A, B, C e D – Região onde foi realizada a histomorfometria de contagem de condrócitos e clones na área de 
não carga. E, F, G e H – Região onde foi realizada a histomorfometria de contagem de condrócitos e clones na 
área de carga. A e E – Sham. B e F – Sham+SW. C e G – OVX. D e H – OVX+SW. Observar na área de não 
carga maior número de clones de condrócitos em OVX+SW (D) do que em Sham+SW (B). Na área de carga 
direita, observar maior número de clones em Sham (E) do que em Sham+SW (F) e OVX (G). Fotomicrografias: 
Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
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5.3.2 Espessura da cartilagem articular 

 Não foram observadas diferenças entre os grupos na espessura da cartilagem articular 

(Figura 22). 

 

Figura 22 – Gráficos da espessura da cartilagem articular do fêmur distal 

 
Espessura da cartilagem articular. A – Área de não carga. B – Área de carga. *Indica diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos, por ANOVA. Dados apresentados em Média ± DP (6 animais por grupo). Gráficos: 
Capucho, I.R. 

 

5.4 Eletroforese em gel de agarose: condroitim sulfato 

 Os resultados obtidos na quantificação de condroitim sulfato não mostraram diferenças 

entre os grupos (Figura 23). 

 

Figura 23 – Gráfico do conteúdo de condroitim sulfato 

 
Conteúdo de condroitim sulfato (CS) na matriz da cartilagem articular dos grupos Sham, Sham+SW, OVX e 
OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por ANOVA. Dados apresentados em 
Média ± DP (5-8 animais por grupo). Gráfico: Capucho, I.R. 
 

5.5 Método de ELISA: ácido hialurônico 

 A maior concentração de ácido hialurônico (AH) foi observada no grupo Sham+SW, em 

comparação com os demais grupos (Figura 24). 
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Figura 26 – Gráficos da presença de colágeno tipo II na cartilagem articular do fêmur distal: 
comparações individuais dos grupos na área de não carga 

 
Presença de colágeno tipo II na área de não carga da cartilagem articular do fêmur distal. A – Sham x Sham+SW. 
B – Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW x OVX+SW. F – OVX x 
OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T: Sham+SW vs. OVX+SW 
(p=0,0113). Dados apresentados em Média ± DP (4 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

Figura 27 – Gráficos de presença de colágeno tipo II na cartilagem articular do fêmur distal: 
comparações individuais dos grupos na área de carga 

 
Presença de colágeno tipo II na área de carga da cartilagem articular do fêmur distal. A – Sham x Sham+SW. B – 
Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW x OVX+SW. F – OVX x OVX+SW. 
*Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T. Dados apresentados em Média ± DP 
(4 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
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5.6.2 Caspase-3 clivada 

 Na área de não carga, não foram observadas diferenças na porcentagem de condrócitos 

positivos para caspase-3 entre os grupos (Figura 28A). Porém, na área de carga, o grupo Sham 

apresentou menor número de condrócitos caspase-3 positivos quando comparado aos demais 

grupos (Figura 28B). 

 

Figura 28 – Gráficos de porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na 
cartilagem articular do fêmur distal: comparações entre todos os grupos 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na cartilagem articular do fêmur distal dos grupos 
Sham, Sham+SW, OVX e OVX+SW. A – Área de não carga. B – Área de carga. *Indica diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos, por ANOVA. Área de Carga: Sham vs. Sham+SW (p=0,0180); Sham vs. OVX 
(p=0,0007); Sham vs. OVX+SW (p=0,0171). Dados apresentados em Média ± DP (3 animais por grupo). Gráficos: 
Capucho, I.R. 
 

 Nas comparações individuais dos grupos (teste T, Figuras 29 e 30) não foram observadas 

diferenças quanto a imuno marcação de caspase-3 na área de não carga (Figura 29). Na área de 

carga, as comparações individuais demonstraram novamente que o Sham teve menor 

porcentagem de condrócitos positivos que os demais grupos (Figuras 30A, 30B e 30C). Os 

grupos submetidos à terapia com ondas de choque (Sham+SW e OVX+SW) apresentaram 

diminuição de condrócitos positivos para caspase-3 em relação ao grupo OVX (Figuras 30D e 

30F) (Figuras 35A, 35B, 35C e 35D). 
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Figura 29 – Gráficos de porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na 
cartilagem articular do fêmur distal: comparações individuais dos grupos na área de não carga 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na área de não carga da cartilagem articular do fêmur 
distal. A – Sham x Sham+SW. B – Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW 
x OVX+SW. F – OVX x OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T. 
Dados apresentados em Média ± DP (3 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

Figura 30 – Gráficos da porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na 
cartilagem articular do fêmur distal: comparações individuais dos grupos na área de carga 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 clivada na área de carga da cartilagem articular do fêmur 
distal. A – Sham x Sham+SW. B – Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW 
x OVX+SW. F – OVX x OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T: 
Sham vs. Sham+SW (p=0,0261); Sham vs. OVX (p=0,0023); Sham vs. OVX+SW (p=0,0175); Sham+SW vs. 
OVX (p=0,0452); OVX vs. OVX+SW (p=0,0289). Dados apresentados em Média ± DP (3 animais por grupo). 
Gráficos: Capucho, I.R. 
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5.6.3 TNF-α 

 Não foram observadas diferenças na porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α 

entre os grupos, em nenhuma das áreas analisadas (Figura 31). 

 

Figura 31 – Gráficos da porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na cartilagem 
articular do fêmur distal: comparações entre todos os grupos 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na cartilagem articular do fêmur distal dos grupos Sham, 
Sham+SW, OVX e OVX+SW. A – Área de não carga. B – Área de carga. *Indica diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos, por ANOVA. Dados apresentados em Média ± DP (4 animais por grupo). Gráficos: 
Capucho, I.R. 
 

 Nas comparações individuais (teste T, Figuras 32 e 33), o grupo Sham+SW apresentou 

menor porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α do que o grupo Sham na área de carga 

(Figura 33A) (Figuras 36A, 36B, 36C e 36D). 
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Figura 32 – Gráficos da porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na cartilagem 
articular do fêmur distal: comparações individuais dos grupos na área de não carga 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na área de não carga da cartilagem articular do fêmur distal. A 
– Sham x Sham+SW. B – Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW x 
OVX+SW. F – OVX x OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T. 
Dados apresentados em Média ± DP (4 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
 

Figura 33 – Gráficos da porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na cartilagem 
articular do fêmur distal: comparações individuais dos grupos na área de carga 

 
Porcentagem de condrócitos positivos para TNF-α na área de carga da cartilagem articular do fêmur distal. A – 
Sham x Sham+SW. B – Sham x OVX. C – Sham x OVX+SW. D – Sham+SW x OVX. E – Sham+SW x OVX+SW. 
F – OVX x OVX+SW. *Indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos, por teste T: Sham vs. 
Sham+SW (p=0,0348). Dados apresentados em Média ± DP (4 animais por grupo). Gráficos: Capucho, I.R. 
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5.7 Coloração de Safranina O e Fast Green: proteoglicanos 

 Os proteoglicanos da matriz foram evidenciados pela coloração de Safranina O e Fast 

Green, em que uma maior intensidade de vermelho (Safranina O) representa maior presença de 

proteoglicanos, e uma maior intensidade de verde (Fast Green) indica maior degradação da 

matriz. O grupo Sham apresentou a maior intensidade de vermelho (Figura 37A), seguido pelo 

grupo Sham+SW, que também apresentou forte coloração pela Safranina O (Figura 37B). 

OVV+SW exibiu diminuição da intensidade de coloração vermelha em comparação aos grupos 

Shams (Figura 37D). Observou-se menor intensidade de Safranina O e maior coloração pelo 

Fast Green no grupo OVX (Figura 37C). 

 Nos cortes evidenciados pela Safranina O e Fast Green foi possível visualizar nos grupos 

OVX+SW e OVX irregularidades na superfície da cartilagem articular, e algumas fissuras 

superficiais. O grupo Sham+SW não apresentou fissuras e exibiu poucas irregularidades na 

superfície. O grupo Sham demonstrou superfície íntegra, com poucas fissuras. 

 

5.8 Classificação do grau de osteoartrite segundo a Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI) 

 Tomando-se em conjunto os resultados de clones de condrócitos, caspase-3-clivada, 

coloração de Safranina O e presença de fissuras, os cortes foram classificados segundo o grau 

de OA proposto pela OARSI. Ao grupo OVX foi atribuído grau 2,0 na classificação OARSI, 

enquanto que ao grupo OVX+SW foi estabelecido grau entre 1,0 e 1,5. O grupo Sham recebeu 

grau entre 0,5 e 1,0 e Sham+SW foi classificado com grau 0,5. 
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Figura 34 – Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal submetidos à imunoistoquímica para colágeno II 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da área de não carga da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar submetidos à imunoistoquímica para colágeno tipo II. A – 
Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. E – Controle negativo. Observar maior marcação do grupo Sham+SW (B) em relação ao grupo OVX+SW (D). 
Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
 

Figura 35 – Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal submetidos à imunoistoquímica para caspase-3 clivada 

 
Fotomicrografias de cortes histológicos da área de carga esquerda da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar submetidos à imunoistoquímica para caspase-3 clivada. 
Condrócitos positivos para caspase-3 clivada são indicados pela seta. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. E – Controle negativo. Observar menor porcentagem 
de células positivas no grupo Sham (A) e uma diminuição de condrócitos positivos de Sham+SW (B) e OVX+SW (D) em relação à OVX (C). Fotomicrografias: Mierzwa, 
A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
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Figura 36 – Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal submetidos à imunoistoquímica para TNF-α 

 

Fotomicrografias de cortes histológicos da área de carga esquerda da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar submetidos à imunoistoquímica para TNF-α. Condrócitos 
positivos para TNF-α são indicados pela seta. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. D – OVX+SW. E – Controle negativo. Observar menor porcentagem de células positivas 
no grupo Sham+SW (B) em relação ao grupo Sham (A). Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D. 
 

Figura 37 – Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal evidenciados por Safranina O e Fast Green 

 

Fotomicrografias de cortes histológicos da cartilagem articular do fêmur distal de ratas Wistar evidenciados por Safranina O e Fast Green. A – Sham. B – Sham+SW. C – OVX. 
D – OVX+SW. Observar maior intensidade de coloração por Safranina O (vermelho) no grupo Sham (A), seguido por Sham+SW (B) e então por OVX+SW (D), sendo o grupo 
OVX pouco corado (C). Fotomicrografias: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R. e Reginato, R.D
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6 DISCUSSÃO 

 Este trabalho teve como objetivo investigar as alterações morfológicas e 

imunoistoquímicas da cartilagem articular de ratas submetidas à terapia com ondas de choque 

na presença e ausência do hormônio estrogênio. 

 Inicialmente, é importante destacar o modelo experimental empregado neste estudo. A 

cirurgia de ooforectomia tem sido muito utilizada, inclusive por nosso grupo de pesquisa, para 

induzir as condições histopatológicas semelhantes a osteoartrite (OESTERGAARD et al., 

2006; SNIEKERS et al., 2010; WANG et al., 2014; MIERZWA et al., 2017) e a osteoporose 

(SNIEKERS et al., 2010; WANG et al., 2014; PACHECO-COSTA et al., 2015; MOURA et 

al., 2018; CAMPOS et al., 2020). Por esta razão, utilizamos ratas adultas com 6 meses de idade 

ooforectomizadas e esperamos seis meses para realizar a aplicação da terapia com ondas de 

choque, e então aguardamos mais um mês para a eutanásia dos animais, totalizando sete meses 

de privação estrogênica. A escolha da linhagem de ratos Wistar foi amplamente discutida pelo 

grupo e vem sendo utilizada em trabalhos do nosso laboratório (FLORENCIO-SILVA et al., 

2013; PACHECO-COSTA et al., 2015; MIERZWA et al., 2017; CAMPOS et al., 2020). 

 Os parâmetros utilizados para a terapia com ondas de choque foram de 500 pulsos a 

0,13mJ/mm², baseado no trabalho de Dias dos Santos et al. (2015), que demonstraram 

importante ação das ondas de choque no reparo ósseo de ratos machos (Wistar) com lesões na 

diáfise femoral. Em nosso estudo, verificamos os efeitos desta terapia no tecido cartilaginoso 

após longo período de privação estrogênica. 

 Foram realizadas densitometrias ósseas para avaliar a massa total, DMO e CMO. Esses 

dados, apesar de não refletirem diretamente as condições do tecido cartilaginoso, foram 

avaliados, pois é sabido que o osso subcondral tem íntima relação com a cartilagem articular e 

que estágios iniciais de OA são caracterizados por reabsorção óssea (SANZ, BRUGES-

ARMAS, HERRERO-BEAUMONT, 2006; KWAN TAT et al., 2010; RICHETTE & ROUX, 

2012). 

Nossos resultados de massa, DMO e CMO em T0 demonstraram que os grupos estavam 

homogêneos no início do experimento. O procedimento de ooforectomia levou à diminuição de 

DMO nos dois grupos ooforectomizados OVX e OVX+SW (T0 vs. T1 e T0 vs. T2) e, no final 

do experimento (T2), o grupo Sham+SW apresentou DMO maior que OVX+SW. A privação 

estrogênica impactou no CMO, uma vez que apenas o grupo Sham aumentou esse parâmetro 

entre T0 vs. T2 e o grupo Sham+SW também demonstrou uma tendência a esse aumento. Esses 

resultados ressaltam a importância do hormônio estrogênio na composição óssea. 
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Nossos resultados mostraram que a terapia com SW não foi capaz de reverter o quadro 

de osteopenia desencadeado pelo longo período de privação estrogênica em nosso modelo de 

estudo, uma vez que a diminuição de DMO entre T0 vs. T2 foi significativa no grupo 

OVX+SW. Além disso, o grupo que recebeu a terapia e não foi ooforectomizado (Sham+SW) 

também obteve maior DMO que o ooforectomizado (OVX+SW) em T2. Sabe-se que o 

estrógeno desempenha importante função no metabolismo ósseo (DAVISON & DAVIS, 2003; 

KHOSLA, OURSLER, MONROE, 2012). Wang e colaboradores (2014), observaram que ratas 

induzidas a osteoporose e osteoartrite por cirurgias de ooforectomia, transecção do ligamento 

cruzado anterior (ACLT) e meniscectomia medial (MM), apresentaram aumento de DMO após 

a aplicação de SW, o que difere do nosso trabalho. Porém, o modelo experimental de Wang et 

al. foi mais curto, de apenas 12 semanas (3 meses) de privação estrogênica, enquanto em nosso 

estudo as ratas foram submetidas a 7 meses de privação estrogênica. Além disso, as ondas de 

choque foram aplicadas uma semana após a OVX no trabalho de Wang et al. (2014), enquanto 

no nosso foi após 6 meses. 

Nossos resultados demonstraram que a ooforectomia levou a um aumento significativo 

de massa corporal, pois em T1 e T2 (tempos posteriores à cirurgia) os grupos ooforectomizados 

apresentaram uma massa corporal maior que os grupos Sham operados. Ambos os grupos 

OVXs também apresentaram aumento de massa ao longo do experimento (T0 vs. T1 e T0 vs. 

T2). Este resultado corrobora com os achados da literatura que mostram que o procedimento de 

ooforectomia é frequentemente acompanhado por aumento de massa corporal 

(OESTERGAARD et al., 2006; DAVIS et al., 2012; MIERZWA et al., 2017; CAMPOS, et al., 

2020). O pequeno aumento de massa do grupo Sham+SW entre T0 vs. T1 e T0 vs. T2 pode ser 

devido ao crescimento natural do animal. De maneira similar ao nosso estudo, Oestergaard e 

colaboradores (2006) relataram aumento significativo de massa em ratas Sprague–Dawley (SD) 

sham operadas, sendo este aumento menos pronunciado que o aumento de massa em animais 

ooforectomizados. 

Os dados de histomorfometria indicaram que em relação à condrócitos isolados e 

condrócitos totais, a ooforectomia e a terapia com SW não levaram a diferenças significativas. 

Porém, em relação aos clones de condrócitos, na área de carga o grupo OVX+SW teve um 

aumento em relação ao Sham+SW. Além disso, também é possível observar uma tendência de 

aumento de clones nos dois grupos ooforectomizados em comparação aos Sham operados. 

Esses resultados sugerem que a terapia com ondas de choque na ausência do hormônio 

estrogênio pode ter induzido a formação de clones de condrócitos, possivelmente por estimular 

a mitose dessas células, como tentativa de reparo do tecido. Na presença do estrógeno essa 
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formação de clones é reduzida, indicando que o hormônio é importante para a ação das SW. 

Essa é uma área que necessita de maiores investigações para elucidar os mecanismos 

envolvidos que culminaram no aumento de clones sob privação estrogênica e na diminuição 

dos mesmos na presença do hormônio. Wang et al. (2017), observaram proliferação celular na 

cartilagem articular após a aplicação das ondas de choque em ratos SD machos com osteoartrite 

induzida por cirurgia de ACLT e MM. 

Na área de carga, o grupo Sham apresentou maior quantidade de clones que os grupos 

Sham+SW e OVX. Esse resultado mais uma vez indica que as SW foram capazes de diminuir 

a formação de clones de condrócitos na presença do estrógeno. Porém, o aumento de clones em 

Sham parece indicar início de osteoartrite, uma vez que é descrito na literatura que estágios 

iniciais de osteoartrite são marcados pela formação de clones de condrócitos, em uma tentativa 

de reparo do tecido (GOLDRING, 2000; BIJLSMA, BERENBAUM, LAFEBER, 2011). O 

início de OA em um grupo que não foi ooforectomizado pode ser devido à idade mais avançada 

dos animais (13 meses de idade). Segundo a literatura, o envelhecimento, por si só, leva à uma 

maior probabilidade de desenvolvimento de osteoartrite (BENDELE & HULMAN, 1988; 

MCDOUGALL et al., 2009; O’BRIEN & MCDOUGALL, 2019). Contudo, a diminuição de 

clones no grupo OVX em relação ao Sham será discutido mais adiante, sendo este relacionado 

aos resultados de caspase-3. 

A espessura da cartilagem articular não foi alterada com a ooforectomia nem com a 

aplicação das ondas de choque. Em estudo anterior do nosso grupo de pesquisa, onde ratos 

machos foram submetidos à regime de corrida ultra prolongada (ultraendurance) 

desenvolvendo um quadro inicial de OA, também não foi observada alteração na espessura da 

cartilagem articular (FRANCIOZI et al., 2013). Esses resultados sugerem que, talvez com um 

tempo superior de espera de mais alguns meses, as alterações positivas que observamos neste 

estudo também poderiam impactar na espessura da cartilagem articular. 

Nossos resultados não revelaram diferenças entre os grupos em relação ao conteúdo de 

condroitim sulfato (CS). Quanto ao ácido hialurônico, os resultados indicam que as ondas de 

choque na presença de estrógeno foram capazes de aumentar o conteúdo desse GAG não 

sulfatado, fundamental para a manutenção das propriedades físicas da cartilagem articular 

(MARTEL-PELLETIER et al., 2008; AYERST, MERRY, DAY, 2017), pois o grupo 

Sham+SW obteve a maior concentração comparado aos demais grupos. Apesar da importância 

do ácido hialurônico para o tecido cartilaginoso, há uma escassez de estudos correlacionando 

as SW com este GAG. In vitro, Vetrano et al. (2019) demonstraram aumento de receptores de 

AH em condrócitos humanos após a aplicação das ondas de choque. No tecido ósseo, Dias dos 
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Santos et al. (2015) observaram em ratos Wistar machos com lesão na diáfise femoral, o 

prolongamento no anabolismo de GAGs sulfatados e aumento nos níveis de CS e de AH, após 

3 dias da aplicação das SW com os mesmos parâmetros utilizados no nosso trabalho (única 

sessão com 500 pulsos de 0,13mJ/mm²). Nossos resultados apontam que as ondas de choque 

impactam positivamente o ácido hialurônico na cartilagem articular, e que o estrógeno é 

importante para esse efeito benéfico.   

A imunoistoquímica para colágeno II, demonstrou uma tendência do grupo Sham+SW 

apresentar maior imuno marcação que os demais grupos. Essa tendência foi confirmada na área 

de não carga na comparação individual entre os grupos, onde Sham+SW apresentou maior 

marcação para colágeno II que OVX+SW. Novamente é demonstrado que o hormônio 

estrogênio interfere na ação das SW na melhora da qualidade da matriz cartilaginosa. Wang et 

al. (2012) relataram o aumento de colágeno II na cartilagem articular, porém em ratos machos, 

posteriormente à aplicação de ondas de choque (800 pulsos à 0,22mJ/mm²) uma semana após a 

cirurgia de ACLT. Uma vez que a presença/ausência do hormônio estrogênio influencia a ação 

das ondas de choque, apontamos a necessidade de estudos futuros para comparar a ação dessa 

terapia entre machos e fêmeas.  

É sabido que a morte celular de condrócitos não ocorre como uma apoptose clássica, 

apesar de ter características comuns, como o encolhimento celular e a condensação da 

cromatina. Na morte de condrócitos não ocorre a fagocitose dos “restos celulares” resultantes 

do processo (ROACH, AIGNER, KOURI, 2004). Sabe-se que tanto na apoptose clássica quanto 

na morte de condrócitos, as enzimas caspases possuem importante papel, sendo a caspase-3 

uma executora, portanto, um bom marcador deste processo (ROACH, AIGNER, KOURI, 2004; 

THOMAS et al., 2007).  

Nossos resultados de imunoistoquímica para caspase-3 indicaram que Sham apresentou 

menor porcentagem de condrócitos positivos e, portanto, menor quantidade de condrócitos em 

processo de morte na área de carga. Ainda, nas comparações individuais, foi observado que os 

grupos submetidos à terapia com ondas de choque (Sham+SW e OVX+SW) exibiram menor 

porcentagem de células positivas para caspase-3 comparado à OVX. Esses resultados indicam 

que a terapia foi capaz de preservar a viabilidade celular em relação ao grupo ooforectomizado 

e não tratado. Referente a morte de condrócitos, não foram observadas diferenças na presença 

ou ausência do hormônio estrogênio para a ação das ondas de choque. Em coelhos machos 

submetidos à ACLT, foi demonstrado uma diminuição da morte de condrócitos após a aplicação 

das ondas de choque (ZHAO et al., 2012), portanto em um modelo diferente do nosso que, além 
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de ser realizado em fêmeas, é inédito ao promover longo período de privação estrogênica antes 

da aplicação da terapia. 

A porcentagem de condrócitos positivos para caspase-3 nos grupos Sham e OVX, somado 

aos resultados de clones de condrócitos, demonstram que, possivelmente por se tratar de 

animais “velhos”, o grupo Sham apresenta indícios de estágio inicial de osteoartrite, marcado 

pela presença de clones de condrócitos. Enquanto o grupo OVX apresenta um estágio mais 

avançado de osteoartrite, em que os novos condrócitos que haviam sido formados já entraram 

em processo de morte, o que é confirmado pelos resultados de caspase-3 em que Sham possui 

poucas células positivas para caspase-3 enquanto OVX possui muitas células positivas. 

Em um estudo in vitro com condrócitos humanos, foi relatada diminuição de TNF-α,  após 

a aplicação de ondas de choque (MORETTI et al., 2008). Nossos resultados da 

imunoistoquímica de TNF-α indicaram uma tendência do grupo Sham+SW apresentar menor 

porcentagem de células positivas para essa citocina pró-inflamatória em relação aos demais 

grupos, sendo essa tendência significativa em relação ao Sham. Esse resultado aponta um efeito 

positivo da terapia com ondas de choque em diminuir TNF-α quando aplicada na presença do 

estrogênio endógeno, principalmente na área de carga. 

Na coloração de Safranina O e Fast Green, a maior intensidade de coloração vermelha 

(Safranina O) é indicativa de maior concentração de proteoglicanos na matriz cartilaginosa. A 

Safranina O é uma coloração catiônica que se liga aos poliânions dos GAGs (KIVIRANTA et 

al., 1994), por esse motivo a maior intensidade do corante indica maior conteúdo de 

proteoglicanos. Em nosso estudo, os dois grupos Sham operados foram os que apresentaram 

maior intensidade de coloração por Safranina O, seguidos por OVX+SW e por OVX, que se 

mostrou mais corado por Fast Green. Isso demonstra novamente que a ação das ondas de choque 

é mais efetiva na presença de estrógeno para melhorar a qualidade da matriz cartilaginosa. 

Porém, mesmo na ausência do hormônio a terapia se mostrou capaz de preservar os 

proteoglicanos em relação ao grupo ooforectomizado, assim como também preservou a 

viabilidade de condrócitos. 

A classificação do grau de osteoartrite segundo a OARSI foi proposta por Pritzker e 

colaboradores (2006) como forma de padronizar a avaliação histopatológica em modelos de 

OA. O sistema propõe padronizações desde a forma de realizar a microtomia dos cortes, até a 

preparação histológica e a coloração, recomendando a Safranina O para a análise. O grau é 

atribuído aos cortes histológicos a partir da coloração, presença de clones, morte celular, 

descontinuidade da superfície articular, presença de fissuras, perda de fragmentos da matriz, até 

o desnudamento do osso subcondral. Desta forma, o grau é indicativo da gravidade da 
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osteoartrite, sendo o grau 0 relacionado à uma cartilagem não comprometida pela OA, e o grau 

6 a uma OA mais agressiva, com maior degradação da cartilagem articular. 

Diante disso, tomando em conjunto os resultados discutidos anteriormente, foi atribuído 

um grau de osteoartrite de 2,0 para o grupo OVX, pois este apresentou menor intensidade de 

coloração por Safranina O, irregularidades da superfície da cartilagem, algumas fissuras e alta 

porcentagem de condrócitos em processo de morte, demonstrando que a ooforectomia acelerou 

o processo de degeneração da cartilagem articular. Um trabalho anterior do nosso grupo de 

pesquisa mostrou que ratas OVX com 6 meses de privação estrogênica foram classificadas com 

grau de OA de 1,5 (Mierzwa et al., 2017). Nosso grupo ooforectomizado obteve grau 2,0 de 

OA, após 7 meses de privação estrogênica, indicando que o período de um mês a mais sem o 

hormônio culminou em uma maior degradação da cartilagem articular.  

Seguindo a classificação da OARSI, ao grupo OVX+SW foi atribuído o grau de OA entre 

1,0 e 1,5, pois apresentou maior intensidade de coloração por Safranina O que OVX e grande 

quantidade de clones de condrócitos, o que é característico de estágios iniciais de OA, indicando 

que a terapia com ondas de choque na ausência do hormônio estrogênio atenuou, em partes, o 

processo de degeneração da cartilagem. O grupo Sham recebeu grau entre 0,5 e 1,0, devido à 

grande intensidade de coloração por Safranina O, integridade da superfície e diminuição de 

mortes de condrócitos em relação aos demais grupos, porém com grande quantidade de clones. 

O grupo Sham+SW obteve grau 0,5, pois demonstrou grande intensidade de coloração pela 

Safranina O, não exibiu fissuras, apresentou poucos clones, mas expressivo número de 

condrócitos em processo de morte celular. Além disso, o grupo que recebeu a terapia na 

presença endógena do hormônio estrogênio, também obteve outros resultados que indicaram 

uma melhor qualidade da matriz cartilaginosa, como o de ácido hialurônico e o colágeno II. 

 

7 CONCLUSÃO 

Tomando em conjunto, nossos resultados demonstraram que sob privação estrogênica, as 

ondas de choque foram capazes de reduzir os danos relacionados ao processo de osteoartrite, 

preservando os proteoglicanos, a viabilidade dos condrócitos e diminuindo o grau de 

osteoartrite. Contudo, na presença do hormônio estrogênio, os efeitos foram mais evidentes e a 

terapia com ondas de choque demonstrou melhor eficácia em melhorar a qualidade da 

cartilagem articular, uma vez que culminou na diminuição do grau de osteoartrite, maior imuno 

marcação para colágeno II, aumento na concentração de ácido hialurônico, diminuição na 

formação de clones e de condrócitos positivos para TNF-α e maior densidade mineral óssea. 
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Os resultados obtidos por este estudo possuem impacto translacional para a área clínica, 

possibilitando maior entendimento da ação desta terapia nas células e na matriz cartilaginosa. 

 

Figura 38 – Resumo gráfico 

 
Resumo gráfico do trabalho com os principais resultados dos grupos Sham, Sham+SW, OVX e OVX+SW nas 
áreas de carga (AC) e não carga (ANC) da cartilagem articular. Ilustração: Mierzwa, A.G.H., Capucho, I.R., 
Campos, J.F., Reginato, R.D. 
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