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Resumo
Introdução – Foram avaliados, microscopicamente, os efeitos do laser arsenieto de gálio (As-

Ga) associado à administração oral do sulfato de condroitina na reparação da cartilagem da
cabeça umeral de cães. Material e Métodos – Trinta e dois cães tiveram a articulação escápulo-
umeral esquerda abordada cirurgicamente. Uma área de seis milímetros de diâmetro foi
delimitada e a cartilagem circunscrita foi removida até penetrar no osso subcondral. Os animais
do grupo tratado (16 cães), além do procedimento cirúrgico, receberam sulfato de condroitina
diariamente, iniciando-se no primeiro dia pós-operatório até atingir o período de observação
determinado para cada subgrupo, associado à aplicação local de laser. Para microscopia, foi
colhido um fragmento envolvendo a área do defeito. Resultados – A reparação aconteceu
inicialmente a partir do coágulo de fibrina que preencheu o defeito, e de células mesenquimais
indiferenciadas originadas na medula óssea. Este material transformou-se em tecido
fibrocartilaginoso, com pequeno grupo de células com fenótipo condrocítico. A laserterapia local
favoreceu a proliferação vascular, de forma mais evidente no osso trabecular subcondral,
contribuindo para a nutrição e aporte celular na região do defeito. O aumento da vascularização
local favoreceu a disponibilidade do sulfato de condroitina para o tecido de reparação, que
induziu alterações no metabolismo celular, determinando aumento da atividade de síntese de
proteoglicanos pelas células presentes no tecido remanescente. Conclusão – Houve aumento da
vascularização na região do defeito osteocondral, potencializando a osteogênese e a reparação;
houve aumento da atividade de síntese e manutenção da matriz cartilaginosa, e a reparação se
deu por tecido fibrocartilaginoso.

Palavras-chave: Sulfatos de condroitina, administração & dosagem; Lasers, uso terapêutico;
Cartilagem articular

Abstract
Introduction – The study microscopically evaluated the effects of a gallium arsenate laser (As-

Ga) associated with the oral administration of chondroitin sulfate in repairing the humeral head
cartilage of dogs. Material and Methods – Thirty-two dogs had the left humeral joint articulation
surgically approached. An area of six millimeters in diameter was cut and the cartilage was
removed until the subchondral bone was penetrated. The animals in the treaty group (16 dogs),
after the surgical procedure, received chondroitin sulfate daily beginning on the first post-
operatory day and lasting throughout the determined observation period for each subgroup,
associated with the local laser application. By microscope, fragments of the defective area were
collected. Results - The repair initially happened to split the fibric coagula that filled the defect,
and the mesenchymal cells originated in the bone marrow. This material transformed into fibro
cartilaginous tissue, with a small group of cells with condrocyte phenotype. The laser therapy
favored vascular proliferation, the most evident form in subchondral bone, contributing to nutrition
and cellular support in the defective region. The rise in local vascularization favored the
availability of chondroitin sulfate for repairing tissue. This persuades alterations in cellular
metabolism, determining the rise in activity for proteoglicans cells present in the remaining tissue.
Conclusion – There was a rise in the vascularization of the defective osteochondral region, bone
creation, and repair. There was a rise in synthesis activity and the maintenance of the
cartilaginous matrix, and the repair of the fibro cartilaginous tissue.

Key words: Chondroitein sulfates, administration & dosage; Lasers, therapeutic use; Cartilage,
articular



Introdução

A cartilagem articular normal é desprovida de vasos
sanguíneos, canais linfáticos e nervos, sendo nutrida
pelo líquido sinovial que irriga sua superfície e, em me-
nor escala, pela difusão de substratos sanguíneos cur-
sando por meio de vasos situados no osso sub-
condral7-15 .
As lesões superficiais da cartilagem articular, que não

envolvem o osso subcondral, possuem pouca capaci-
dade intrínseca de reparação, por se tratar de um teci-
do desprovido de irrigação sangüínea e, portanto, de-
pendente da vascularização proveniente da medula ós-
sea para que ocorra migração de células mesenquimais
responsáveis pelo processo de cicatrização8-14 .
Na lesão profunda, a dificuldade não se situa na re-

paração que é, ordinariamente, exuberante e rápida,
mas na natureza do material que irá preencher a lesão
que, embora tenda a se tornar cartilaginoso permanece-
rá com características fibrosas15.
Os condroblastos são células secretoras de coláge-

no, proteoglicanos e possuem capacidade de auto-re-
produção, favorecendo a renovação constante da ma-
triz15. Os proteoglicanos ligam-se quimicamente ao co-
lágeno principalmente por dois fatores: interação por
meio de ligações entre os grupos sulfato dos glicosami-
noglicanos e grupos básicos do colágeno. A turges-
cência da matriz cartilaginosa deve-se à intensa
hidrofilia dos glicosaminoglicanos. O alto teor de água
de solvatação ligada aos grupamentos negativos dos
glicosaminoglicanos atua como mola biomecânica
absorvendo choques, conferindo grande importância
funcional3-16 .
Os efeitos fisioterapêuticos do laser de baixa potên-

cia estão fundamentados na sua ação vasodilatadora
pré-capilar e capilar, melhorando a circulação e aumen-
tando a oxigenação, o aporte de nutrientes e a retirada
de catabólitos, também promovem modificações na
pressão hidrostática favorecendo a reabsorção de ede-
mas e, atuam positivamente sobre a regeneração teci-
dual pela elevação do metabolismo6.
Lesões osteocondrais na cabeça umeral de cães fo-

ram tratadas com laserterapia de baixa potência11. O la-
ser apresentou efeito analgésico logo após sua aplica-
ção, melhorou a deambulação dos cães após 21 dias e
histologicamente, foi verificado que aumentou a vascu-
larização na região do defeito osteocondral, potenciali-
zando a osteogênese e a reparação por tecido fibrocar-
tilaginoso.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de es-

tudo histopatológico, os efeitos do laser arsenieto de
gálio (As-Ga) associado à administração oral do
sulfato de condroitina na reparação da cartilagem da
cabeça umeral de cães após lesão osteocondral
experimental.

Material e Métodos

Foram utilizados 32 cães adultos, machos e fêmeas,

clinicamente sadios, sem raça definida, pesando entre
15 e 25 kg. O protocolo experimental foi aprovado pelo
Comitê de Ética na Pesquisa com animais do Departa-
mento de Veterinária da Universidade Federal de
Viçosa.
Após procedimentos rotineiros pré-operatórios e de

anestesia geral, a articulação escápulo-umeral esquer-
da de todos os cães foi abordada9. A incisão da cápsu-
la articular foi realizada após rotação medial e extensão
do membro, permitindo a exposição da porção caudal
da cabeça do úmero. Com auxílio de um punch de
biopsia de seis milímetros de diâmetro, foi delimitada
uma área circular na cartilagem articular. O tecido carti-
laginoso circunscrito foi removido por meio de uma bro-
ca conectada a perfuratriz elétrica, na velocidade de
1500 rpm, sob irrigação contínua com solução de rin-
ger-lactato. A profundidade do defeito criado envolveu
a espessura completa da cartilagem articular até pene-
trar o osso subcondral, evidenciando sangramento. As
bordas da lesão foram mantidas perpendiculares em
relação à superfície articular e a articulação foi lavada
com solução de ringer-lactato, permitindo a remoção de
pequenos fragmentos cartilaginosos. Em seguida, a
cápsula articular e os planos cirúrgicos foram sutura-
dos.
Os animais foram medicados com enrofloxacina

(Duotril 10%, Duprat, Rio de Janeiro) na dose de
10 mg/ kg/SC a cada 24 horas, imediatamente antes e
durante cinco dias após a cirurgia, e cetoprofeno (Pro-
fenid Injetável, Aventis, São Paulo), 1,1 mg/kg/SC a ca-
da 24 horas, por três dias, após a cirurgia. Nas primei-
ras 24 horas após a intervenção cirúrgica a articulação
operada foi imobilizada por uma bandagem de Vel-
peau10 e os animais mantidos em baias individuais.
Após este período, os cães foram transferidos para ca-
nis coletivos (quatro cães/canil), recebendo ração
comercial (Kanina, Purina S/A, São Paulo) e água à
vontade.
Como grupo controle (GC) foram utilizados 16 cães

separados em quatro subgrupos de quatro animais (C1,
C2, C3 e C4) e submetidos somente ao procedimento
cirúrgico.
Os 16 cães do grupo tratado também foram separa-

dos em quatro subgrupos de quatro animais (T1, T2, T3
e T4) e além do procedimento cirúrgico, receberam, via
oral, sulfato de condroitina (Fortiflex, Virbac, São Paulo)
na dosagem de 227,27 mg (dose recomendada pelo la-
boratório para cães com peso entre 15 e 25 kg) diaria-
mente, iniciando-se no primeiro dia de pós-operatório
até atingir o período de observação determinado para
cada subgrupo experimental, associado à aplicação
local de laser.
A aplicação de laser foi iniciada no primeiro dia de

pós-operatório, prosseguindo sempre com intervalo de
48 horas, até atingir sete, 21, 35 e 60 dias, de acordo
com o subgrupo experimental, constituindo quatro, on-
ze, 18 e 30 sessões, respectivamente.
As aplicações de laser As-Ga foram realizadas com

um aparelho de 45 mW de potência máxima e compri-
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mento de onda de 904 nm, na dose de quatro J/cm2 por
ponto (Laser Infra-Red 904 – KLD, Biossistemas Equipa-
mentos Eletrônicos Ltda, Amparo, SP). O animal foi co-
locado em decúbito lateral direito e, após a identifica-
ção de um ponto cranial, um caudal e outro ventral em
relação ao acrômio esquerdo, a irradiação foi realizada
com a extremidade da caneta do laser, em contato com
a pele, posicionada de modo a incidir perpendicular-
mente ao defeito.
Quando foi atingido o tempo de avaliação previsto

para cada subgrupo (sete, 21, 35 e 60 dias), os animais
foram eutanasiados, com sobredose de tiopental sódico
(Thionembutal, Cristália, Itapira, SP) e a articulação es-
cápulo-umeral operada foi dissecada.
Para avaliação sob microscopia de luz, em todos os

animais, foi colhido um fragmento envolvendo a área do
defeito criado, que foi fixado em solução de formalina a
10% tamponada, por aproximadamente 48 horas. A se-
guir, foi descalcificado em solução de ácido fórmico a
10%, tamponado com citrato de sódio, com pH 4,5, sob
vácuo moderado. Após descalcificação, o fragmento foi
desidratado em concentrações crescentes de álcool etí-
lico, incluído em parafina, seccionado a 6 µm de
espessura e corado por Safranina O e Tricrômico de
Gomori.
O defeito foi avaliado microscopicamente quanto às

características do tecido de reparação (organização,
tipos celulares, presença de vascularização), a integra-
ção do tecido de reparação ao tecido ósseo e cartilagi-
noso adjacente e as alterações na cartilagem remanes-
cente.
Os achados histológicos foram submetidos à análise

descritiva.

Resultados

Na avaliação microscópica, aos sete dias, nos defei-
tos osteocondrais dos animais do subgrupo C1 foi

observado coágulo preenchendo a falha, caracte-
rístico da fase inflamatória do processo de reparação.
Apenas em um animal foram evidentes pequenas
áreas preenchidas por tecido de granulação. Ainda,
em três animais, notou-se fissuras na cartilagem
articular adjacente à falha (Figura 1), bem como,
pequenos fragmentos ósseos dentro da falha sendo
reabsorvidos.
Nos animais do T1, também foi evidenciado coágulo

preenchendo a falha, contudo, menos exuberante, com
a presença de tecido de granulação no fundo da lesão
e nas laterais próximas à cartilagem articular. Também
foi observada formação de novo osso trabecular no
fundo da falha (Figura 2).
Aos 21 dias, em todos os animais do subgrupo C2

foi observado tecido de granulação preenchendo o
defeito osteocondral. Diferentemente, nos animais do
subgrupo T2, observou-se maior vascularização e
menor quantidade de tecido conjuntivo frouxo, e
estavam presentes numerosas células semelhantes a
fibroblastos. Em ambos os subgrupos houve formação
de novo osso trabecular originando-se do osso
subcondral, com maior quantidade de trabéculas em
T2.
Nos animais do C2, aos 21 dias, estavam presentes

pequenos fragmentos ósseos sendo reabsorvidos. Em
ambos os subgrupos, nesta época, a cartilagem articu-
lar, próxima à falha, exibiu túneis vasculares oriundos
do osso subcondral.
Aos 35 dias, observou-se maior formação de osso

trabecular no fundo da falha e menor presença
de tecido de granulação no subgrupo tratado (T3)
em relação ao controle (C3). No interior do defei-
to produzido animais de C3 foram identif icados
fragmentos ósseos envolvidos por tecido conjunti-
vo (F igura 3) , provave lmente , numa tenta t iva
do organ ismo iso lar es tes f ragmentos não
reabsorvidos.

Figura 1. Região do defeito osteocondral em um animal do
subgrupo C1. Osso subcondral (elipse), interface
osso subcondral/tecido cartilaginoso nas bordas
do defeito (retângulo), coágulo sangüíneo na re-
gião da falha (C) e fissura na cartilagem hialina
remanescente (seta F). Tricrômico de Gomori.
40X

Figura 2. Região do defeito, aos sete (A) e 21 dias (B) de
pós operatório. A: Animal do subgrupo T1. Osso
subcondral trabecular no fundo da falha (OT) ser-
vindo de suporte para tecido de reparação dife-
renciado (FB). B: Animal do subgrupo T2. Osso
trabecular no fundo da falha (OT), tecido fibrocar-
tilaginoso (FC), presença de vasos sangüíneos
(setas). Tricrômico de Gomori. 40X
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Figura 3. Região do defeito osteocondral em animal do sub-
grupo C3. Osso trabecular subcondral (OT). Te-
cido cartilaginoso (TC) e fibrocartilaginoso de re-
paração (FC). Fragmentos ósseos envolvidos por
tecido fibroso (setas). Tricrômico de Gomori. 100X

Aos 60 dias, em todos os animais do grupo tratado e
em 75% do controle, observou-se o preenchimento
completo da falha osteocondral, até o nível da superfí-
cie articular, por tecido fibrocartilaginoso que foi manti-
do em contato com a cartilagem remanescente por
meio de uma faixa de tecido conjuntivo fibroso, mais
delgada nos animais do subgrupo T4 (Figura 4) e com
formação de osso trabecular no fundo da falha.
Com o decorrer do período de observação, eviden-

ciou-se no tecido cartilaginoso remanescente, tanto nos
subgrupos controle quanto no tratado, o aumento gra-
dual da afinidade pela safranina O. Entretanto, aos 60
dias, em sete animais dos grupos controle e tratado,
houve perda de afinidade pela safranina O na carti-
lagem articular adjacente à lesão.
A afinidade formada pela ligação do corante com as

moléculas de proteoglicanos foi mais evidenciada no
grupo de animais tratados com o laser e o sulfato de
condroitina do que no grupo controle. Em 50% dos ani-
mais de T3 e T4 foram observados focos de afinidade
pela Safranina O no tecido de reparação localizado so-
bre a área da lesão.

Discussão

A formação de novo osso trabecular encontrado no
fundo das falhas dos animais do grupo T1 também foi
observada em cães tratados apenas com a lasertera-
pia11. Biomecanicamente, trata-se de achado relevante,
pois esse osso subcondral é responsável pela manuten-
ção do tecido de reparação no local da falha, quando
submetido às forças atuantes no movimento articular e,
serve de leito para deposição do tecido de reparação,

Figura 4. Aspecto microscópico do tecido conjuntivo fibro-
so sobre a falha osteocondral aos 60 dias. A: ani-
mal do subgrupo C4. osso trabecular subcondral
(OT), tecido conjuntivo fibrocartilaginoso (FC) so-
bre o defeito. Tricrômico de Gomori. 40x. B: ani-
mal do subgrupo T4. Osso trabecular subcondral
(OT), tecido fibrocartilaginoso (FC) sobre o defei-
to. Tricrômico de Gomori. 100X

conforme já relatado em coelhos18.
Da mesma forma que neste experimento, quando o

laser foi aplicado isoladamente11, a formação de trabé-
culas ósseas originou-se a partir do osso subcondral e
foi creditada ao efeito vasodilatador pré-capilar e ca-
pilar do laser que melhorou a circulação, aumentou a
oxigenação, o aporte de nutrientes e a retirada de cata-
bólitos.
Em relação ao novo aporte sangüíneo encontrado,

previamente foi descrito1 que, os túneis vasculares que
penetraram o osso subcondral favoreceram a nutrição
do tecido cartilaginoso por meio da difusão de substra-
tos sanguíneos. Além disso, a reparação de lesões car-
tilaginosas foram dependentes da vascularização pro-
veniente da medula óssea, que foi responsável pela mi-
gração de células mesenquimais e conseqüente pro-
cesso de cicatrização8-13 .
As diferenças observadas entre C2 e T2 também po-

dem ser imputadas aos fragmentos ósseos presentes
no subgrupo controle e que podem ter atrasado a
reparação. Para que ela possa ocorrer, há necessidade
de reabsorção e/ou fagocitose de todo tecido necrosa-
do ou estranho5. Ainda, a menor vascularização e dife-
renciação do tecido de granulação, que foram obser-
vadas no subgrupo controle em relação ao tratado,
podem ter influenciado negativamente a cura.
Para os animais do T3, as características histológicas

do tecido de reparação foram semelhantes às encontra-
das em cães com os mesmos defeitos umerais e trata-
dos somente com laserterapia11. Em ambos, a prolifera-
ção óssea pode ser creditada ao efeito vasodilatador do
laser e, conseqüentemente, maior nutrição local.
Os resultados histológicos observados nos defeitos os-

teocondrais nos animais de 60 dias foram semelhantes aos
descritos na literatura compulsada2,11-12,14, contemplando o
preenchimento completo da falha osteocondral até o nível
da superfície articular por tecido fibrocartilaginoso.
Considerando-se a biomecânica articular e o impacto
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de compressões, a reparação óssea encontrada no
fundo da falha favoreceu a integridade da cartilagem ar-
ticular, principalmente quando ela é submetida a forças
que suplantam sua capacidade de atuação. Já no teci-
do de reparação, deve ser considerado que o tecido fi-
brocartilaginoso não possui proteoglicanos, que são
altamente viscosos e intensamente hidrofílicos, nem as
propriedades coloidais extracelulares da matriz que são
importantes para a rigidez e elasticidade da cartila-
gem7, ratificando a importância do osso subcondral
íntegro.
A reparação das falhas osteocondrais criadas neste

experimento, se deu a partir da diferenciação das célu-
las mesenquimais provenientes da medula óssea e que
chegaram na área do defeito por túneis vasculares. A
rápida transformação desse tecido pouco diferenciado
pode estar relacionada à abundante vascularização
observada nos animais do GT. Estes resultados estão
de acordo com as observações de vários autores11-12,14,
segundo os quais, lesões nas superfícies articulares
que incluem toda cartilagem hialina e que penetram
também o osso subcondral, são reparadas a partir de
células mesenquimais provenientes da medula óssea.
A osteogênese, responsável pela reposição do osso

subcondral excisado, ocorreu predominantemente por
ossificação endocondral, caracterizada pela invasão de
vasos sanguíneos provenientes do fundo e das laterais
das falhas.
Deve-se ressaltar que em nenhum dos grupos foi

observada formação de tecido cartilaginoso sobre a fa-
lha e, também que durante todo o período de observa-
ção notou-se uma faixa de tecido conjuntivo fibroso so-
bre a falha, que se encontrava mais delgada nos ani-
mais do subgrupo T4. Depreende-se, destas informa-
ções, que o defeito foi coberto inicialmente por tecido
conjuntivo frouxo bem vascularizado, altamente celular,
que posteriormente se organizou em tecido conjuntivo
fibroso denso, semelhante à fibrocartilagem.
Na cartilagem articular de alguns animais, próximo à

lesão osteocondral, foi constatada perda de afinidade
por safranina O que, provavelmente, ocorreu pela so-
brecarga mecânica incidindo nestes locais, com conse-
qüente destruição. Já para a metade dos animais per-
tencentes a T3 e T4, nos quais observou-se focos de

afinidade pela safranina O no tecido de reparação loca-
lizado sobre a área da lesão, infere-se que, o sulfato de
condroitina induziu alterações no metabolismo celular,
determinando aumento da atividade de síntese de pro-
teoglicanos pelas células presentes no tecido remanes-
cente, da mesma forma como foi observado em cães
portadores de doença articular degenerativa4. Também,
acredita-se, que o aumento da vascularização local,
proporcionado pelo laser, favoreceu a disponibilidade
do medicamento para o tecido de reparação.
Pode-se inferir que a reparação do defeito osteocon-

dral, criado neste modelo experimental, aconteceu ini-
cialmente a partir do coágulo de fibrina que preencheu
o defeito e de células mesenquimais indiferenciadas ori-
ginadas na região da medula óssea. Este tecido, subse-
quentemente, transformou-se em tecido fibrocartilagino-
so, com pequeno grupo de células com fenótipo con-
drocítico. A laserterapia local favoreceu a proliferação
vascular, de forma mais evidente na região óssea trabe-
cular subcondral, contribuindo para a nutrição e aporte
celular na região do defeito.
O grupo que recebeu o sulfato de condroitina apre-

sentou, tanto na área de reparação quanto na cartila-
gem remanescente, numerosos focos de coloração pela
safranina O e de maneira mais intensa do que o obser-
vado em modelo experimental semelhante11 que utili-
zou somente a laserterapia, inferindo que o medicamen-
to atuou de maneira benéfica na síntese e manutenção
da matriz cartilaginosa.

Conclusão

De acordo com as condições experimentais estabele-
cidas no presente estudo, após o uso do laser a diodo
de As-Ga associado ao sulfato de condroitina durante a
reparação da cartilagem da cabeça do úmero de cães
com lesão osteocondral experimental, houve aumento
da vascularização na região do defeito osteocondral,
potencializando a osteogênese e a reparação; houve
aumento da atividade de síntese e manutenção da ma-
triz cartilaginosa, e a reparação se deu por tecido fibro-
cartilaginoso, com pequeno grupo de células com fenó-
tipo condrocítico, recomendando-se a associação da
droga ao tratamento fisioterápico.
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